År 2020 blev inte som alla hade tänkt, och många delar av världen har stått helt stilla.
På Lillhagen har vi med strikta restriktioner och en enorm hjälp från alla våra fantastiska medlemmar
ändå lyckats genomföra så mycket😊!
Lillhagen har under år 2020 haft;












6 930st uppsittningar på ridskolan!
15 dagars ridläger med 340 uppsittningar!
10 dagars tävlingar i både hoppning och dressyr med totalt 1 400st starter!
2050 funktionärstimmar våra 10 tävlingsdagar! Det inkluderar inte alla timmar som
lagts ner innan och efter tävlingarna.
650 starter på olika tävlingsplatser där våra medlemmar har representerat föreningen i
både hoppning och dressyr!
En ökning av medlemsantalet med över 10%! När är vi 344st Lillhagare!
33 nya sponsorer!
Över 150 gruppträningar i hoppning och dressyr på vår anläggning!
Staketträning i dressyr samt öppen bana hoppning för medlemmarna!
Städ och fixardagar på vår anläggning!
Mer är 600 timmar banskötsel på alla våra ridbanor!

Sist men inte minst har vi på Lillhagen genomfört en rad investeringar och förbättringar på vår
anläggning;
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Fyllt på rid underlag i paddock och gamla ridhuset
Ny belysning i paddock
Renoverat bevattningen i paddock
Renoverat bevattningen i gamla samt nya ridhuset
Renoverat ridhusgavel
Fräschat upp domartornet
Nya tävlingshinder och gamla hinder har blivit träningshinder
Renoverat ridskolans stall med ny inredning och målning.
Bytt belysning i ridskolans stall
Ny tv i kafeterian för presentationer av resultat vid tävlingar samt vid möten
Ny säker bomställning i nya ridhuset
Fler platser för sponsorskyltar
Renoverat traktorgaraget
Renoverat vägg vid trappan till kafeteria
Renoverat innertak i entrén gamla ridhuset

Vi vill med detta tacka alla våra fantastiska medlemmar för ert engagemang och arbetsinsatser, och vi
ser fram emot att ha er med oss även under 2021!

God Jul och Gott Nytt År!

