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Lidköpings Ridklubb - Med anledning av Coronaviruset 

 

 

Skarpt läge! 

Vi befinner oss i en mycket allvarlig situation där konsekvenserna för Lidköpings Ridklubbs 

del är svåra att överblicka i dagsläget. Vi vet inte vad som händer och vilka åtgärder vi kan 

komma att bli tvingade att genomföra framöver MEN vi följer noga alla rekommendationer 

och riktlinjer både från Folkhälsomyndigheten och Ridsportförbundet. 

 

Ridskolan 

Tack vare att vi kan fortsätta med vår ridskoleverksamhet där alla är fantastiska och håller sig 

till de regler och säkerhetsföreskrifter vi uppmanat till kan den delen av verksamheten hållas 

igång på ett bra sätt. Vår förhoppning är att vi kan upprätthålla ridskoleverksamheten under 

hela året och har i dagsläget inga andra indikationer utan att det skall fungera. 

 

Tävlingar 

Ekonomiskt har det redan påverkat klubben då vi inte kunna genomföra några av de planerade 

tävlingarna i vår, både nationell hoppning och dressyr för häst samt ett meeting för ponny är 

inställda m.fl. Inkomsterna från dessa tävlingar är tänkta att gå till klubben som helhet samt 

anläggningens utveckling och underhåll – pengar som vi inte kan hämta igen retroaktivt. 

Detta påverkar oss mycket! 

 

Underhåll av vår anläggning 

På klubben har vi ett gott gäng som på ideell tid fixar med löpande underhåll, detta gäng är en 

riskgrupp och håller sig därav hemma nu. Eftersom de inte kan utföra detta underhållsarbete 

innebär det att klubben tvingas köpa in tjänster vilket medför en stor ökad kostnad för 

klubben. 

Eftersom vi inte får vara så många på samma plats samtidigt så har våra Fixardagar ställts in 

men vi har några alternativ till dig som kan tänka dig att hjälpa till och hålla vår anläggning 

fin och i ordning. 

 

Vi behöver nu din hjälp! 
 

Här kommer några alternativ och förslag på vad du kan bidra med; 

 

• Vill du ge en gåva (anonymt) i form av kontanta medel till klubben kan du betala in valfritt 

belopp på BG 5444-0508 eller Swischa till 1233502952 märk med GÅVA!  

Alla bidrag är uppskattade! 



 

• Vi har en sponsorstavla i vår glasentré där du får ditt namn (det du vill skall stå) när du 

donerar en peng. För att få din text i fetstil är minimisumman 5.000:- och 1.500:- för vanlig 

text. Du betalar in pengen på BG 5444-0508 och meddelar till anna.bolander@lidkoping.se 

vilken text du vill ha på tavlan. 

 

• Sommarstäd - v. 26 önskar vi att så många som möjligt kommer och hjälper till att städa och 

röja då våra hästar har åkt på sommarledigt. Anmäl när du kan och med vad du kan hjälpa till 

– vi kommer sätta upp anslag och även lägga ut på FaceBook hur du anmäler dig samt vilka 

uppgifter som skall göras. 

 

• Punktinsatser - Vi kommer lägga upp olika uppdrag så som byta däck, tvätta fönster, tvätta 

staket … på FaceBook som vi gärna ser att ni anmäler er till. Maxantal/grupp. 

 

 

Framöver tänker vi även; 

 

• I glasentrén kommer vi ställa fram städutrustning samt skriva uppgifter som kan göras medan 

era ungdomar/barn rider eller ni har tid att hjälpa till med något. 

 

• Starta försäljning av plastpåsar och ev. även tvättmedel redan i augusti där alla medlemmar 

hjälps åt att sälja. 

 

• Det finns plastpåsar/tandborstar kvar att sälja redan nu – kolla med ridlärarna. 

 

• Kommer du på något annat du kan hjälpa till med så är du välkommen att kontakta 

ridlärarna. 

 

 

Nytt unghäststall  

Vi kommer under maj månad påbörja renovering av vårt betongstall med fyra boxplatser. Stallet 

iordningsställs för att ta in unghästar ämnade att gå i verksamheten framöver. Finansiering till detta 

är sedan länge sökta projektpengar som är öronmärkta till projektet och faller inte ut om vi inte 

genomför renoveringen. 

 

Hjälps vi åt kommer vi även i framtiden ha en ridklubb i toppklass! 
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