Verksamhetsberättelse Strömstad Ridklubb
Styrelsens redogörelse för verksamhetsåret 2011
Ordförande:
Ledamöter:

Anette Sundberg
Lena Sundberg
Beatrice Hansson
Gert Hognert
Karin Larsson
Peter Heie
Remi Eriksen
Örjan Reinholdsson
Elen Tveter
Roger Arenstedt

Suppleanter:

Morten Labori
Ann Larsson
Per Nyberg
Gunilla Kärnberg
samt adjungerad representant från ridskolan

Örjan Reinholdsson avsade sig sin plats i styrelsen 2011‐07‐28.
Ordförande Anette Sundberg avgick av personliga skäl ur styrelsen 2011‐09‐30 och styrelsen
utsåg Remi Eriksen till vice ordförande. Ann Larsson gick då upp som ordinarie ledamot.
Styrelsen har under året hållit 18 stycken protokollförda styrelsemöten samt tre
diskussionsmöten då antalet närvarande varit för få för att beslut kunnat fattas.

Klubben använder riksidrottsförbundets centrala datasystem där medlemsregister och LOK‐
stöd samt webbsida administreras. För att medlemmarna skall godkännas av systemet krävs
ett fullständigt personnummer. Styrelsen har städat upp i medlemsregistret och vi är idag
117 registrerade medlemmar. Registret behöver uppdateras och kompletteras med e‐post
och telefonnummer till föräldrar.
2011 har varit ett år i byggandets anda, prioriteringerna till styrelsen och klubbens
medlemmar har varit att få Lunden klar till inflyttning i september 2011. Mycket arbete och
tid har lagts ner av klubbens medlemmar för att få oss dit vi är idag. En del arbete återstår
men vi kan nog säga att byggprojektet Lunden går mot sin slut och klubbarbete och
klubbdrift igen kan komma i fokus. Med färdigställandet av kafeterian i mars 2012, får
klubben den uppvärmde samlingsplatsen vi har saknat. Vi prioriterar att bli färdiga med
paddocken så vi kan genomföra vårt första Räkanhopp på Lunden i juli.
Revisorer:
Suppleanter:

Lena Martinsson, sammankallande
Rita Labori
Margareta Larsson och Lena Tyft

Firmatecknare
Firmatecknare för Strömstad Ridklubb har varit Anette Sundberg och efter hennes avgång
vice ordförande Remi Eriksen och kassör Beatrice Hansson var för sig

Lokstödsansvarig: Rita Labori. Hon har tilldelats behörighet i Idrott‐Online.
Susanne Karlsen och Beatrice Hansson har under året gått utbildning och övertagit ansvaret.

Valberedning:

Kim‐Charli Bergqvist, sammankallande
Petra Kärnberg
Hanne Hjulmand har avsagt sig sin plats under året
Maritha Sihlberg
(Eftersom Maritha Sihlberg inte kan vara med i valberedningen
som anställd har hon inte deltagit).

Ombud för huvudorganisation och distriktsförbundsmöten:
Peter Heie som ordinarie och Anette Sundberg som ersättare

Ridskolan
Ida avslutade ridskolans arrende på Drivnäs sista juni.
Inför nystarten på Lunden beslutade klubben att driva ridskolan i egen regi. Susanne Karlsen
anställdes som ridlärare. Susanne råkade ut för en olycka 4 september och var borta till 13
december, under denne tid vikarierade Caroline W Hansen
Den 29 augusti startade ridskolan på Drivnäs med 61 elever + 15 voltige
Under september hade skolan 7 prova‐på dagar i stallet
I oktober flyttade ridskoleverksamheten över till Lunden
Höstlovet hade ridläger under 5 dagar
Den 19 november hölls en pay and jump med ca 45 startande.

1 december hölls stallkurs då flera elever lärde sig om säkerhet i stallet och runt hästen samt
på‐ och avsadling.
Den 19 december hölls årets julshow
Temat för året var ”Pirates of the Caribian”.
Rebecka Klock blev mottagare av Linda‐priset 2011.
Under Jullovet hölls ridläger i 3 dagar och extra lektioner.
Klubben har ett fodervärdssystem för ridskolehästarna som innebär att man mot en
månadsavgift disponerar en bestämd häst under lördag/söndag för ridturer i skog och mark
eller i ridhuset. Dessutom kan man, om intresse finns och man uppnått rätt nivå tävla sin
foderhäst.
Klubben hade vid årsskiftet 13 hästar i verksamheten, 6 äger klubben, 5 lånar vi, och 2 hyr vi
på timbasis.
Vi har idag 51 ridande + 17 i voltige, fördelat på 12 lektioner i veckan + 6 voltige
Externa tränare
Ulrika Skönnemark från Karlstad har haft hoppträning varannan torsdag, jämn vecka samt
några helgkurser.
Christian Nilsson har haft dressyrträningar några helger då och då.
Lena Wiigh har hållit föredrag med efterföljande kurs.

Voltige på Strömstad ridklubb – verksamhetsberättelse 2011
Under 2011 har Strömstad ridklubb haft cirka 20 aktiva voltigörer i åldrarna 5 till 17 år. De
har tränat två gånger i veckan. Under de kallaste vintermånaderna förlades det ena
träningstillfället till Odelsbergsskolan gymnastiksal med styrketräning och övningar på bock.
Ida Sörvik Wikström har varit huvudtränare, med Sara Labori och Christian Nilsson som
biträdande tränare.
Som voltigehäst har lektionshästen Montoya använts. Dessutom har privathästen Vera hyrts
in för träning och tävling, samt vid några tillfällen även hästen Diskots. I höstas köpte
klubben en ny voltigehäst, Maikon.
Tävlingsverksamhet
Under 2011 har Strömstad voltigeteam deltagit i sex tävlingar:
 Örestad 10 april, 17 voltigörer (4 st lag samt 2 individuella starter)
 Frillsås 22 maj, 13 voltigörer (3 st lag och 4 individuella)
 Pegasus 4‐5 juni, 13 voltigörer (2 st lag samt några individuella)
 Skrittchampionat hos Caprifolen voltige 18‐19 juni, 10 voltigörer (2st lag, 2 Pas de Deux
och 5 individuella)
 SM i Uppsala 15‐17 juli, 8 voltigörer (1 lag, 1 pas de Deux och 3 individuella)
 Sarpsborg 3 september, 9 voltigörer
Under resten av hösten kunde klubben tyvärr inte delta i några tävlingar på grund av sjuka
hästar och inställda tävlingar.

Resultat
Det har gått bra på tävlingsbanorna för klubbens voltigörer, vid de allra flesta tävlingar har
minst ett av lagen placerat sig på prispallen. Säsongen 2011 toppades med ett SM‐guld i Pas
de Deux och ett SM‐brons i sjumannalag för juniorer. I skrittchampionatet segrade Elen
Hansen.
Läger/träningshelger
Tre träningsläger har arrangerats under året. Den 21‐23 januari hölls ett läger på Drivnäs
med elittränaren och domaren Kim Rundgren från Pegasus voltige som inbjuden instruktör.
Inför Skritt‐championatet ordnades ett ”internt” läger på Drivnäs den 10‐12 juni, och den 5‐
6 november en träningshelg på Lunden. På samtliga läger hjälpte föräldrar till med
matlagning och andra uppgifter.
Uppvisningar
Den 24 september var voltigörerna inbjudna till en Familjedag på EquiDals hästanläggning i
Mellerud. Karin André och Nathalie Sandtangen uppträdde med sitt vinnande Pas de Deux‐
program från voltige‐SM.
Den 25 november gjorde voltigörerna en uppskattad och välbesökt uppvisning i Stadsparken
i Strömstad under Nattöppet.
Korvförsäljning
Vid två tillfällen har voltigörerna samlat in pengar till verksamheten genom att sälja
salamikorvar. Vårens försäljning inbringade nära 17 000 kronor som har använts till att
subventionera tävlingsresor samt till diverse inköp som voltigegjord, padd och smink. I
november gjordes en förtjänst på drygt 20 000 kr som oavkortat blev ett bidrag till inköpet
av en ny voltigehäst (Maikon).
För voltigesektionen/
Susanne Liljenström

Personal:
Ridlärare har varit Ida Sörvik Wikström fram till sommaruppehållet och under hösten
Susanne Karlsen. Vikarierat har Caroline Wang Hansen gjort under Susannes sjukskrivning.
Gaute Oppdahl gick i pension och gjorde sin sista arbetsdag 29 april.
Marita Sihlberg anställdes från 1 maj ett år framåt som stallskötare..
Kenneth Carlsson har arbetat med uppbyggnaden av stallarna på Lunden.
Pernilla Wallentin började en 1 år lång praktik den 1 september.

Stallkommitté:

Karin Larsson
Vid årsskiftet hade vi 24 uthyrda boxplatser för privathästar samt 16 platser för
ridskolehästar.
Stallkommittén håller hästägarmöten regelbundet ca 10 gånger per år,
för att kunna ta upp saker som man vill förbättra, och om det är några problem lösa dem så
gott det går.
Karin Larsson rapporterar till styrelsen på varje möte.
Karin har även hand om boxplatserna.

Anläggningskommitté
Morten Labori, Peter Heie, Per Nyberg, Lena Sundberg, Gert Hognert samt adjungerad
representant från ridskolan. Lennart Gunnarsson har kommit till i gruppen sedan flytten till
Lunden.
Anläggningskommittén och Byggruppen har under årets slagits ihop eftersom vår
verksamhet på Drivnäs upphört.
Drivnäs
Klubben lämnade Drivnäs i oktober. Många frivilliga hjälpte till att städa upp men vi lyckades
inte få med oss allt vi ville ha så en del gick förlorat, t.ex vårt domartorn.
Lunden
Våra två arrenden på Lunden är nu sammanslagna till ett
Jordbruksarrende vilket gjort att vi kunnat få lån i bank med anläggningen som säkerhet.
Den 1 maj slogs portarna upp för en tjuvtitt på nya anläggningen på Lunden. Vi bjöd på fika
och grillade korv. BUS höll i ponnyridning för barnen och alla hade möjlighet att gå runt och
titta.
Länsstyrelsen besiktade stallarna den 1 september och stallarna godkändes utan
anmärkning. Endast enheten med 12 boxplatser återstår att besikta.

Bolaget
Ett aktiebolag med namnet AB Strömstads Ridhus har bildats.
Aktiebolagets interimsstyrelse har bestått av:
Anette Sundberg, ordförande
Beatrice Hansson, kassör
samt alla ordinarie styrelseledamöterna ingår i aktiebolagets styrelse.
Firmatecknare för bolaget har varit ordförande Anette Sundberg och Beatrice Hansson var
för sig.

Ekonomi
se bilaga, Balans och resultatrapport

Budget 2012
se bilaga

Barn‐ och ungdomssektionen ‐ BUS
Ungdomssektionens representant i styrelsen
Remi Eriksen och Caisa Olofsson, ersättare
BUS har under året haft åtta tillställningar, där spök‐ och filmkvällar med övernattning har
varit de mest populära. BUS har också haft ponnyridning både i parken och under öppen dag
på Lunden. BUS anordnade också lotteriförsäljning under årets julshow.

BUS har fått två kaniner som är omtyckta av barnen på Lunden.
Tack till Brukshundklubben och Mariko och Dennis för utlåning av lokaler till våra populära
BUS övernattningar. Tack också till alla andra som har ställt upp för BUS på alla sätt.

Tävlingskommitté:

Elen Tveter
Kim‐Charli Bergqvist
Lena Tyft
Elisabeth Palmersson
Madeleine Nilsson

Tävlingskommittén har under året 2011 anordnat Bright Cup I hoppning,
förlagt på Stall Mardal. Strömstad RK segrade med stor marginal!
Strömstad ridklubb 108 poäng
Björneröds ridklubb 72 poäng
Tanums ridklubb
50 poäng
Sotenäs fältrittklubb 12 poäng
Munkedals ridklubb 10 poäng
Eds ryttarsällskap
6 poäng
Bohusläns HSK
4 poäng
Den 15 maj hölls en Programridning i klasserna LC:1, LB:1 och LA:1 inomhus på Stall Mardal
för Hanne! Uppskattat och med god uppslutning!
Ett dressyrstaket har köpts in för 12.750 kr.
Den I maj hölls två lokala dressyrtävlingar, en för ponny & en för häst, på Stall Mardal.
Klasserna var från LC‐LA. Och det var 50 starter över båda dagarna. Många
Strömstadsryttare var med i startlistorna och på Prisutdelningarna!
I Juli var det dags för hoppning! Även här hölls tävlingarna på Stall Mardal
Lokal/Regional hoppning för häst förlagt över 2 dagar i klasser från 90‐130 resulterade i ca
170 starter.
Tyvärr blev Invigningshoppningen och KM inställt på grund av att underlaget på nya
anläggningen inte var klart.
Totalt har ryttare som löst licens för Strömstad Ridklubb gjort OTROLIGA 499 starter under
2011! Två av klubbens ponnyekipage har varit representerade på Svenska mästerskapen i
hoppning
(enligt tävlingsdatabasens (TDB) ekipage‐rankning. (Dock endast dressyr, hoppning och
fälttävlan) Ekipagerankningen för SRIK 2011, se Bilaga!
För Tävlingskommittén
Kim‐Charli Bergqvist

Räkanhoppet
Strömstad Ridklubb arrangerar varje år Räkanhoppet, en regional/nationell tävling för både
häst och ponny.
På grund av ombyggnation på den egna anläggningen ställdes tävlingen i år in men planerna
är i full gång för att arrangera Räkanhoppet 2012 på Lunden.
Tävlingen brukar inbringa ett netto på ca 200 000 kr och är ett välbehövligt tillskott i kassan.

Tack
Styrelsen för Strömstad Ridklubb vill tacka alla medlemmar för förtroendet och för det
arbete som under året lagts ner inom klubben.
Vi hoppas på ett fortsatt stort arrangemang från klubbens alla medlemmar.
Styrelsen vill också önska personalen lycka till kommande år.
Samtidigt vill vi tacka kommunens olika instanser för gott samarbete, privata företag och
enskilda personer som varit till hjälp för klubben.
Vi önskar den nya styrelsen lycka till
Styrelsen för
Strömstads Ridklubb
Strömstad 2012‐03‐04
Sammanställt av

Lena Sundberg, sekr.

Har du löst medlemsavgift för 2012
Medlemsavgift för 2012
Senior:
över 18 år
Junior: 0‐18 år
Familj: samma adress

300 kr
200 kr
600 kr

Vårt Bankgiro är 508‐1864
Ridklubbens webbadress är www.srik.se.
Ridklubben, Räkanhoppet, Strömstad Voltige och BUS finns också på Facebook.

