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En hälsning från ÖRS styrelse
Jag skulle vilja börja med att å styrelsens vägnar rikta ett stort och innerligt tack till alla
medarbetare och medlemmar för det fantastiska jobb som gjort att vi på ett så fint vis kunnat hålla
verksamheten igång i det mycket speciella år som varit. Tack för att vi fått så fina riktlinjer att luta
oss mot och tack till alla er som hjälps åt att följa dem, tillsammans klarar vi det här!
Det har varit ett 2020 som inte liknat något annat år, då pandemin hindrat oss från att genomföra
aktiviteter som vi brukar. Vi har inte heller kunnat umgås runt hästarna på samma sätt som
tidigare, jag tror att vi är många som drömmer om att kunna få pyssla om sin favorithäst lite extra,
fika tillsammans, hänga på läktaren eller att få krama en stallkompis.
Vi har i styrelsen under året startat upp ett jobb med målsättning om att bli Malmös bästa ridskola,
både för medlemmar och hästar. Vi har redan nu en fantastisk anläggning med personal som
sköter verksamheten på ett föredömligt vis, som jag tror att flera med mig är oerhört stolta över. Vi
skulle, när vi är ur pandemin, vilja ta nästa steg tillsammans med våra medlemmar för att skapa en
riktigt fin mötesplats mellan hästar, barn, ungdomar och vuxna.
Känner du att du redan nu har idéer och är sugen på att engagera dig i ridskolan på ideell basis,
skicka gärna ett meddelande till styrelsen.ors@gmail.com.
Det kan handla om att baka till en tävling, komma med idéer och genomföra dem på t ex
familjedagen, stå i cafeterian, hjälpa till på någon av de tävlingar som arrangeras över året. Du
behöver inte ha hästkunskap och inga idéer eller bidrag är för små.
Det enda vi vet med säkerhet är att tillsammans blir det roligare!
Återigen stort tack för det gångna året, nu blickar vi framåt.
Med önskan om en riktigt fin jul och ett strålande nytt år!
Lotta Lenander
Ordförande i styrelsen för Örestads Rytaresällskap

