PLANER INFÖR FRAMTIDEN
✓ Ny gruspaddock
Vi planerar att anlägga en gruspaddock där
den befintliga gräsbanan finns idag. Den nya
gruspaddocken kommer att få en storlek om 50x100
meter med ett högre godkänt staket och ordentlig
belysning. Marken är väldränerad, så duk och cirka 15
cm stenmjöl planeras. Se även baksidan.

Översikt över planerna på
gruspaddock och naturbana

Den befintliga gräsbanan används knappt idag och det
är få anmälningar till tävlingar på gräs. Gör vi om den
till grusbana kan den användas i princip året runt
(med undantag för t.ex. stora mängder snö). Detta gör
i sin tur att vi kan utöka antalet aktiviteter med såväl
tävlingar som träningar. Även ridskolan får då en extra
träningsbana som är väl lämpad för hoppning.
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Nytt underlag i stora ridhuset planeras. För att vi
även fortsättningsvis ska kunna anordna tävlingar och
för att våra hästar ska ”hålla” så anser vi att detta är
en viktig del i förbättringsarbetet.
Det gamla underlaget har funnits med i 15 år, men även
om vi lagt in flis som hjälpt till att klara det befintliga
underlaget så behöver det nu bytas ut helt. Underlaget
har ”dött”, d.v.s. det lägger sig som en hård klump utan
svikt. Vi klarar dåligt av hoppträningar på grund av
detta, och även ridskolehästarna tar stryk då det
frestar på muskler och senor av att gå på ett sådant
underlag.
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Det planeras även att byta ut lysrören i ridhuset, dels
för att spara el men även för att få ett bättre ljus i
lokalen.

✓ Anlägga en naturbana

Utöver det behöver cirka 5 stycken boxar byggas om
och/eller renoveras, boxar som idag är i dåligt skick.

En naturbana på cirka 800 meter planeras att
anläggas. Denna naturbana ska vara utformad för
att man ska kunna både rida, gå och springa och ska
dessutom utrustas med ljuskällor längs vägen för att
kunna nyttjas på ett säkert sätt även kvällstid.
Möjlighet att anlägga en naturbana i anslutning till
anläggningen finns, vilket innebär att man då kan rida
utan att behöva riskera att möta bilar m.m. Man
kan även gå med barngrupperna som har ledare och
dessutom få en bana att värma upp hästarna på före
lektion. En naturbana är bra både för hästar och ryttare
att få komma ”ut i naturen” och kan även användas för
promenader och löpning. På baksidan finns ett förslag
på banans sträckning.

✓ Förbättra ridhuset m.m.

Grusplan
Förslag naturbana
Möjlig fortsättning

