
 

 

Höstrusk och ljusglimtar  

 

Gladö Ridsällskap 
 

2022-11-06 

 
Nu är vi inne i den mörka hösten. Caféet och lektionerna flyttar inomhus, tur vi har ett ridhus! 

Några extra kul aktiviteter är på gång 

I anslutning till Lucia, den 11/12 blir det show i ridhuset. USEK ordnar något kul för de yngre under 

dagen, och fiket kommer ha extra gott lucia-fika. Håll utkik efter mer information.  

Årets tomtehoppning 23/12 blir en familjedag – med maskeradhoppning på alla nivåer, från bommar 

på marken till 80 cm. Alla kan vara med! Rosetter till felfria ritter och pris till bästa kostym utlovas. 

Julfika i caféet. 

Jullovskurserna ligger uppe för anmälan. Läs mer: 

https://gladoridsallskap.myclub.se/menu/pages/24150 

Nytt för i år är att vi har Gladö Cup, en inomhusvariant av fälttävlan på jullovet. Tävling i tre dagar. 

Häng med eller kom och heja! Läs mer: https://gladoridsallskap.myclub.se/menu/pages/27293 

Kaféet kommer vara öppet alla kurs- och tävlingsdagar, skriv gärna upp dig på ett pass – öppet för 

alla medlemmar att hålla caféet igång1 

Läs mer om kurserna på hemsidan, och fråga personalen eller mejl till kansli@gladors.se om platser.  

Hur mår våra hästar och ponnyer? 
Gondor, Muscot och Ebony är i gång igen. Sia, Entry och Taxi har börjat gå med i vissa lektioner. De 

skolas in i sin takt.  Cruz och Jätten går med enstaka lektioner, och Isabell är snart på väg in igen. 

Winny och Bernie liksom Kalitea fortsätter sin uppstärkande träning, de tränas uppsuttet och det ser 

hoppfullt ut. 

Magi gick omkull i hagen, och fick en muskelskada bland annat. Han ska ledas i 8 veckor, och 

förhoppningsvis läker skadorna ut av det. 

Elli och Trollet har behandlats av veterinär, och går på  fortsatt rehabilitering. 

Ture hann gå lektioner i 5 dagar innan han återigen hittade på något. Han har varit hos veterinären 

och fått en specialsko som ska hjälpa hoven att läka. Vi hoppas kunna hitta en plats för Ture att få gå 

i pension.  

Econ och Gibson har åkt tillbaka till säljaren, då de har skador som sannolikt fanns innan de kom till 

oss. En ersättare har kommit - Quiche. Han står i karantän ytterligare någon vecka, och ska börja 

tränas av personalen snart.  

Kampanjen Gladöskon fortsätter 
Du har väl inte missat att vi samlar till en hästtransport?! 

Genom att bidra med en Gladösko, så stöder du vår insamling till en hästtransport. Den gamla är så 

sliten att den inte längre kan användas.  

Nytt för denna gång är att du kan ”tagga” en grupp när du beställer din sko. Den grupp som fått flest 

”taggar” när vi når jämna 100-tal, kommer bjudas på ”gofika”. 

I skrivande stund leder Styrelsen, men det är en bit kvar till de första 100 skorna. 

Läs mer om kampanjen och hur du gör här: https://gladoridsallskap.myclub.se/menu/pages/27109 
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Sponsring 
Under året har vi satsat mycket på att få företag att bidra till verksamheten via sponsring. Det vill vi 

fortsätta med. Nu har också de första skyltarna kommit upp i ridhuset. Vi hoppas på fler! 

Läs mer om sponsring här: https://gladoridsallskap.myclub.se/menu/pages/24110 

Om du kommer på någon person eller något företag som du tror skulle kunna vara intresserade av 

att sponsra vår verksamhet – hör av dig direkt till Patrik Roos, patrik.k.roos@gmail.com.  

Gladö Ridsällskap – en ideell förening 
Tillsammans är vi i Gladö Ridsällskap en härlig kraft – som gemensamt kan skapa den gemenskap och 

glädje som umgänget med och kring våra fina hästar ger. 

Just nu behöver vi hjälp med: 

Ekonomi/redovisning – vår ekonomigrupp i styrelsen behöver förstärkning. Vi försöker automatisera 

så mycket som möjligt med hjälp av vårt medlemsregister och bokföringsprogram, för att underlätta 

uppdraget. Vi använder Visma e-ekonomi, ett web-baserat system för vår bokföring.  

”Data” – kan och vill du hålla koll på vårt trådlösa nätverk, personalens datorer och skrivare, 

officepaketet och administration av mail och gemensamma mappar.  

Hör av dig till mig om du kan och vill! Ingrid.bardh@gladors.se 

Våren närmar sig! 
I slutet av november skickar vi ut medlemsavgiften, med 30 dagars betaltid. På så sätt är alla 

medlemsavgifter betalda innan året börjar, med nya försäkring. Under jullovet kommer vårterminens 

fakturor. 

Precis som tidigare försöker vi dela upp betalningsdatum för er som har flera lektionstider i veckan. 

Du som har en lektionstid i veckan, och vill få den uppdelad på tre fakturor kan få det mot en extra 

avgift om 33 kr/faktura (totalt 99 kr).  Meddela via formuläret: 

https://member.myclub.se/public/forms/7437/IwFkPxWOkh/ 

Läs mer om våra priser och betalningsvillkor: https://gladoridsallskap.myclub.se/menu/pages/24133 

Vet du redan nu att du inte vill fortsätta hos oss i vår, meddela det skriftligt till personalen i stallet. 

Läs mer om uppsägning av plats: https://gladoridsallskap.myclub.se/menu/pages/24123 

Vårens schema kommer upp under jullovet. 
Nytt för våren är att vi inte kommer publicera schema för gruppernas egna teoritillfällen. Vi behöver 

kunna anpassa dessa i kalendern.  

De gemensamma teoridagarna presenteras i god tid och tema för respektive tillfälle kommer upp 

som vanligt några veckor innan det är dags. 

Passa på att mysa i höstrusket – antingen hemma med lite tända ljus och en härlig filt, eller varför 

inte med lite gosig hästpäls i stallet! 

 

Med vänlig hälsning 

Ingrid Bardh, ordförande  

Vår vision: Gladö Ridsällskap – föreningen med Sveriges ledande ridskol 
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