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Medlemmar    

Under året har  Fagereke Ryttarförening haft 91 betalande medlemmar.    

Träningar 

Under året har 37 ryttare har tränat för Peter Ottosson (hoppning), 31 ryttare 

har tränat för Ramona Svensson (hoppning), 25 ryttare har tränat för Camilla 

Ivarsson (dressyr) samt 22 ryttare har tränat för Tomas Jonsson (dressyr).  

Ungdomssektionen    

Under det gångna pandemiåret så har US gått på sparlåga. US har samarbetat 

med TS vid vissa aktiviteter. Vi hoppas på ett mer aktivt 2022. 

Tävlingssektionen    

Tävlingssektionens verksamhet redovisas separat 

Anläggning    

Ett samarbete med kommunen har påbörjats för att försöka göra något åt de 

översvämningar som uppstår i hagen och på ridbanan. 

Pinnflis och salt är pålagt på paddocken. Ridhuset är även saltat. 

En arbetsdag för alla medlemmar genomfördes 3 oktober. 

Aktiviteter 

Corona höll oss alltjämt i ett hårt grepp och vi tvingades återigen ställa in 

aktiviteter. Vi fick även ta hänsyn till de restriktioner som jordbruksverket och 

ridsportförbundet satt upp avseende EHV-1 viruset. 

Styrelsen har upprättat ett medlemsregister för att kunna maila ut till alla 

medlemmar.  

En medlemsaktivitet arrangerades i augusti. 

Föreningen arrangerade, med stöd av RF-SISU, ett kurstillfälle med ämnet 

”Säker Häst” den 31 oktober. Det fanns möjlighet att vara med på teoripass, 

från läktaren eller uppsuttet.  
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En 2-dagars träning arrangerades under jullovet. Det var Ramona Svensson 

som hade bom- och hoppträning.  

Under våren 2021 så anordnades 4 träningshelger för Camilla Ivarsson. I ett 

samarbete med Stall Flinshult.  

Vid Pay & Jump 18 december så bjöd styrelsens på glögg och pepparkakor 

 

Vi tackar alla företag och medlemmar för era insatser under året! 

   

   

 Oskarshamn 2022-01-13  Styrelsen i Fagereke Ryttarförening.  


