
Till Finska Fältrittklubbens medlemmar
Under hela den tid Finska Fältrittklubben existerat, ha dess medlemmar saknat ett ställe i

närheten av Helsingfors till vilket de kunnat förlägga sina längre ritter och där de kunnat få natt-
härbärge såväl för sig scm sina hästar. För att avhjälpa denna brist har klubbens styrelse medels
hyreskontrakt av den 1 sistlidne junihyrt en ridstuga å Gumböle egendom i Esbo socken, belägen
c. 23 km. från Helsingfors. Lägenheten, som är mycket vackert belägen, innehåller en större stuga
med eldstad samt ett mindre rum, med sammanlagt 7 bäddar, varjämte å området finnes ett stall
med 6 spiltor. Stugan är fullt möblerad och omfattar hyreskontraktet även säng- och linnekläder
samt behövlig servis ävensom kökskärl. Såväl säng- som linnekläderna äro alldeles nya, likaså ser-
visen. Å stället finnes dessutom en städerska och en stalldräng, vilka sörja för de besökandes be-
kvämlighet. Klubbens styrelse har dessutom valt en intendent å vilken de praktiska arrangeman-
gerna ankommer samt en värdinna och vicevärdinna, vilka övervaka den inre ordningen å stället.

Till ridstugan kan man färdas längs stora landsvägen, men torde det även finnas andra mindre
trafikerade vägar, vilka skola närmare undersökas och kartläggas. Kartan kommer sedan att upp-
spikas å klubbens anslagstavla å Hippodromen.

Samtidigt har styrelsen stadfäst ordningsregler och avgifter för ifrågavarande ridstuga samt
till intendent för stugan utsett dr A. Kulvik, till värdinna fru Anja Strandell samt till vicevärdinna
fru Karin Renqvist. Ordningsreglerna äro av följande lydelse:

»ORDNINGSREGLER
och avgifter för Finska Fältrittklubbens ridstuga i Esbo socken.

1) Ridstugan är tillgänglig för Finska Fältrittklubbens samtliga seniormedlemmar samt för
klubbens juniorer efter särskilt tillstånd av intendenten. Gäster, icke tillhörande klubben, kunna
med intendentens begivande av klubbmedlem införas.

2) Anmälan om besök göres å Hippodromens kansli antingen personligen eller per telefon och
beredes medlemmarna plats i den ordning anmälningarna influtit, dock sålunda att ridande eller
tolkande ha företräde framför andra.

Anmälan för »week-end» eller annan övernattning bör göras inom den vecka besöket avser
samt senast föregående dag före avslutad kanslitid.

3) För handhavande av löpande angelägenheter, som röra ridstugan, finnes en av styrelsen
vald intendent samt värdinna och vicevärdinna.

4) Betjäning. Till gästernas betjäning finnes å ridstugan städerska och stallkarl. Städerskan
innehar nyckeln till ridstugan och bör densamma till henne återställas före avfärden. Städning sker
på klubbens bekostnad och betjäningspenningar få ej av klubbmedlemmar erbjudas eller givas ej
heller av personalen mottagas. I det fall, att betjäningen användes för speciella ändamål s.s. mat-
lagning, matinköp och dylikt får ersättning härför göras.

5) Mat och fourage. Därest förtäring önskas bör mat medföras, dock erhålles genom städerskans
förmedling sådana varor, som å orten kunna anskaffas. Fourage för hästar erhålles å stället och er-
lägges betalning för densamma å klubbens kansli.

6) Besök. Besökare bör ovillkorligen anteckna besöket i den av städerskan tillhandahållna
främlingsboken.

7) Ordning samt renlighet bör iakttagas och därest inventarier blivit sönderslagnaeller förlorade,
bör anmälan härom göras hos städerskan samt ersättning å klubbens kansli inbetalas.

8) Därest betjäning ej anlitas, böra stuga och stall lämnas i fullgott skick.
9) Önsknings- och klagomål framföras till stugans intendent.

A vgifter.
Dagsbesök 5: —

Längre besök, per dygn med betjäning 15: —

»Week-end», lördag e.m.—måndag f.m. med betjäning 20: —

Stallplats med betjäning 5: —

Årsavgift 100: —

Gäster icke tillhörande klubben erlägga dubbel avgift. Avgifterna erläggas i efterskott å före
ningens kansli.»

Styrelsen hoppas att med denna åtgärd ha avlägsnat en länge rådande brist på ett lämpligt
mål för längre uteritter och är styrelsen övertygad om att medlemmarna flitigt skola använda sig
av den möjlighet, som sålunda yppat sig för dem att göra ridutfärder till ett på lämpligt avstånd
från Helsingfors beläget ställe, där de ostörda få njuta av landsvistelsen och samtidigt ha det be-
kvämt för sig och sina hästar.

Helsingfors, den 7 september 1932.
STYRELSEN.
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