
   

 
Hej medlem i Lidköpings Ridklubb! 

 
Vi är mycket glada att du är medlem hos oss! 
LRK har både ridskoleverksamhet och tävlingsverksamhet – vårt mål är att ständigt utveckla båda på bästa sätt 
för alla. Vi är en ideell förening som äger och driver vår fina anläggning tillsammans där alla drar sitt strå till 
stacken.  
 
I vår räcker det om alla ställer upp en 1 dag eller två halvdagar/medlem! 
Med syfte att underlätta för de som jobbar med att tillsätta alla poster vid tävlingar har vi nedan de alternativa 
dagar som ni kan välja att hjälpa till på under våren 2020.  
 
Alla medlemmar måste hjälpa till för att få ihop bemanning till alla funktionärsposter under våra uppskattade 
tävlingar. Att vi hjälps åt är nödvändigt för att vi skall kunna genomföra tävlingar, underhålla och förbättra vår 
anläggning samt hålla humana startavgifter.  
 
Hjälps vi alla åt blir var och ens insats hanterbar i omfattning. Vill/kan du ställa upp vid fler tillfällen är det 
självklart välkommet ☺. 
 

Rangordna dina önskemål (1:a-3:e handsval) när du kan jobba, meddela före 1/2 till; admin@lrk.se 
 
Våren-20 kan du välja bland följande 13 dagar att vara funktionär på; 

o Lö 29/2 Regional hoppning häst 
o Sö 1/3  Regional hoppning häst  
o Sö 8/3  Regional/lokal hoppning, ponny ”MIO Lidköping hoppet” 
o Sö 15/3 Regional Dressyr Häst 
o Fr 3/4  Nationell hoppning, häst 
o Lö 4/4  Nationell hoppning, häst 
o Sö 5/4  Nationell hoppning, häst 
o Fr 17/4 Nationell Dressyr, häst 
o Lö 18/4 Nationell Dressyr, häst 
o Sö 19/4 Nationell Dressyr, häst 
o Fr 1/5  Regional hoppning, ponny, ”Läckö Kinnekulle Hoppet” 
o Lö 2/5  Regional hoppning, ponny, ”Läckö Kinnekulle Hoppet” 
o Sö 3/5  Regional hoppning, ponny, ”Läckö Kinnekulle Hoppet” 

 
 
Detta gäller; 

• Lämnar du inga önskemål kan du bli tilldelad en tid som måste bemannas av dig eller en ersättare du 
själv ordnar.  

• Alla medlemmar måste hjälpa till som funktionär på någon av tävlingarna, om man inte kommit 
överens om annat arbete inom klubben. 

• Gällande medlemmar under 15 år ansvarar målsman för att uppgiften utförs.  
• Listor publiceras på hemsidan och Facebook i god tid där du ser vilka dagar/tider du fått ☺ 

      
      Vänd  
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Tillsammans går det lättare! 
Lidköpings Ridklubb är en ideell förening som har god ekonomi, detta tack vare att alla medlemmar 
är med och bidrar på olika sätt. Förutom funktionärsuppgifter på tävlingar säljer vi alla plastpåsar och 
genomför fixardagar på anläggningen för att hålla den fin. Därutöver bemannar ridskoleeleverna 
cafét och städar under tävlingar m.m. Gör alla en liten insats var så går allt så mycket lättare och 
ingen behöver göra allt, dessutom brukar vi ha mycket trevligt när vi gör det☺ 
 
Vi behöver dig! 
Är du intresserad av att vara med i någon av våra kommittéer så som café, sponsring, tävling - 
hästhoppning, hästdressyr eller ponnyhoppning? Kontaktuppgifterna finns på vår hemsida. Vi har 
även en ungdomssektion där alla mellan 7 och 25 år är välkomna. 

 
 
Det är bra att du håller dig informerad om vad som händer 

• via vår hemsida www.lrk.se  

• via vår Facebook sida ”Lidköpings Ridklubb – officiella sidan” 
…och det händer mycket, hela tiden. 

 
 
 
Har du frågor är du självklart välkommen att kontakta med oss på 0510 – 60971 eller susanne@lrk.se 
fler kontaktuppgifter hittar du på hemsidan.  
 

 
 
Vi önskar alla en lyckosam tävlingssäsong 2019! 

Röd, vit, blå  - LRK! 
 
Styrelsen 
Lidköpings Ridklubb 
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