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Styrelsen har under året hållit 18 stycken protokollförda styrelsemöten. Ett medlemsmöte
hölls den 5 maj.
2012 har varit ett år där byggande, träning och tävling har gått hand i hand. Prioriteringarna
till styrelsen och klubbens medlemmar har varit att få Lunden klar till invigningen i juni 2012
och självklart Räkanhoppet i juli. Toaletter, duschar och kök stod klart efter ”Just in time”‐
principen bara timmar före Räkanhoppet. Mycket arbete och tid har lagts ner av klubbens
medlemmar för att få oss dit vi är idag.
I år har vi jobbat med både drift och byggnation, och några har fått slita mycket. Ett stor
tack till John Brandell som har organiserat och fungerat som byggledare detta året. Arbete
återstår men vi kan nog säga att byggprojektet Lunden går mot sin slut och klubbarbete och
klubbdrift kommer att bli styrelsens huvudfokus framöver. Ekonomin i klubben är pressad

eftersom byggprojektet Lunden har blivit mycket dyrare än någon kunde förutse.. Vi
förhandlar nu både med kommunen och banken så vi kan få rimliga villkor för klubben.
Styrelsen vill ochså rikta ett stort tack till tävlingskommittén som med någa få personer har
lagt ned ett fantastisk jobb, med att arrangera tävlingar för alla, allt ifrån den färskaste
nybörjare till den rutinerade tavlingsryttaren.
Rakanhoppets succe har en egen redegjörelse, men en stor tack til alle som ställde upp.
Tävlingar och Räkanhoppet är en väldigt viktig inkomstkälla för klubben, «SO KEEP UP THE
GOOD WORK».
En siste ros från ordförande och många andra om maten under Rakanhoppet som var en hel
division över vanlig mat på tävlingar rundt omkring i Sverige. Det är denna inställning och
kvalitetsarbbete som gör SRIK och dess medlemmar unika.

Firmatecknare
Firmatecknare för Strömstad Ridklubb har varit ordförande Remi Eriksen och kassör Beatrice
Hansson var för sig.
Revisorer:
Suppleanter:

Lena Martinsson, sammankallande
Rita Labori
Margareta Larsson och Lena Tyft

Valberedning: På årsmötet 2012 lyckades vi inte få tag i medlemmar till en valberedning.
Ombud för huvudorganisation och distriktsförbundsmöten:
Elin Berg Lundin som ordinarie och Beatrice Hansson som ersättare.
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.
LOKstödsansvarig med behörighet i systemet har under året varit Susanne Karlsen.
Strömstad Ridklubb har idag 216 stycken ”gillare” på facebook

Personal:
Ridlärare hos oss har varit Susanne Karlsen som har jobbat heltid fram 5 november.
Numera är hon mammaledig. Nu jobbar Ida Sörvik Wikström på timmar. Anette Sundberg
har haft lektioner en dag i veckan.
Marita Sihlberg och Pernilla Wallentin sköter om hästarna.
Vi har även en hel hög med ideell arbetskraft som ställer upp i vått och torrt.

Ekonomi
se bilaga, Balans och resultatrapport

Budget 2012
se bilaga

Bolaget
Ett aktiebolag med namnet AB Strömstads Ridhus har bildats.
Aktiebolagets styrelse har bestått av:
Remi Eriksen, ordförande
Beatrice Hansson, kassör
Peter Heie.
Firmatecknare för bolaget har varit ordförande remi Eriksen och Beatrice Hansson var för sig.

Ridskolan
Vi startade året med 61 elever + 15 voltige
Under våren hade skolan 7 prova‐på dagar i stallet
Sportlovet hade ridläger under 5 dagar, påsklovet hade 4 dagar, höstlovet hade 4 dagar
Under sommaren hade vi 1 ridläger med övernattning, 1 hoppläger, och 1 dagläger
Den 9 december hölls årets julshow med massor av fina uppvisningar!
Inför en fullsmockad läktare bjöds vi på Hundshower, Hundmaskerad, Duellhoppningar,
Kadrilj, Westerntävling i Barrelrace, ponnygalopp och mycket, mycket mer!Amanda
Niklasson blev mottagare av Linda‐priset 2012.
Susanne gick ut i mammaledighet 5 november, Ida och Anette har gått in som vikarier.
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 9 hästar i verksamheten, 8 äger klubben, 1 lånar vi.
Sista december hade vi 67 elever + 14 voltige
Externa tränare
Vi har under året haft träningar med externa tränare i både hoppning, dressyr och voltige!
I hoppningen har vi haft en mycket uppskattad kurs med Lena Wiig.
Ullrika Schönnermann kommer till oss ca varannan vecka och tränar ekipagen i hoppning
I dressyren har Eva Ljungmark varit hos oss vid 3 tillfällen.
Voltigen hade under sommaren gästspel från Kim Nordin, internationell domare i Voltige
Samt Devon från USA som tävlar högt på Internationell nivå.

Voltige på Strömstad ridklubb
Mariko Carlsson Heie, ledare
Caisa Olofsson, kassör
Remi Eriksen
Ida Sörvik
Anna Ahrenstedt
Hege Nydahl
Antalet voltigörer varierade under året mellan 16 och 11 stycken, åldrarna är också varierade
mellan 8 år och 16 år.
Hästar som voltigörerna tränat och tävlat på är Vera, Maikon, Svante.
Under träning används också en bock för att träna kurer på.
Träning har det varit två gånger i veckan. I januari och februari har vi haft träning i
Odelsbergs gympasal eftersom det blir för kallt i ridhuset.
Under året har voltigörerna deltagit på tävlingar både i Sverige och Norge. Skrittchampionat
med mycket bra resultat. Klubbmästerskap, Sara Carlsson Heie blev klubbmästare.
Uppvisning vid invigningen av stallet och på julshowen.
Träningsläger för Kim som är tränare och domare och även för Devon som är en duktig
voltigör i USA som tävlar på hög internationell nivå.
Trivselkvällar för voltigörerna och föräldrar har vi också haft, vi grillar äter och leker
tillsammans.
Föräldramöten med information till föräldrarna om verksamheten har hållits.
Voltige kommittén har haft cirka 6 möten under året.

Anläggningskommitté
Remi Eriksen, sammankallande
Morten Labori
Peter Heie
Lennart Gunnarsson
Roger Ahrenstedt
Pål Andre Nydahl

Stallkommitté:

Karin Larsson
Susanne Karlsen

Vi hästägare har möten ca 1 gång i månaden där vi kan ta upp allt möjligt som rör skötseln av
våra privathästar som är uppstallade.
Nu vid årsskiftet är vi 25 uppstallade.
På våra möten tar vi upp och diskuterar fram lösningar om till exempel hagfördelningar eller
om det är saker som måste göras i och runt stallet.
Här är det meningen att man skall kunna påverka om det är något man tycker kan förbättras.

Kökskommitté:
Kim‐Charli Bergqvist
Anna Göthesson
Helen Persson
Karin Larsson
Lagom till ” Räkanhoppet ” 2012 startade vi upp cafeterian. Där serverades en full
lunchmeny med både varm och kall mat , goda mackor , hembakt kaffebröd , godis & glass.
Vi hade även evenemang under ett par kvällar. Det dukades upp taco‐buffe´ och en räkafton.
Uppträdande av Mac Lains med dans till detta. Cafeterian hålls öppen vid alla tävlingar som
arrangeras på klubben. Målet är att kunna hålla öppet vid fler tillfällen under veckan , att
kunna ha en mötesplats att träffas på och kunna ta en fika tillsammans.
Kökskommittén hoppas på ett 2013 med bra försäljning i våran Cafeteria.

Barn‐ och ungdomssektionen ‐ BUS
Rebecka Klock, ordförande
Remi Eriksen, Representant i styrelsen
Beatrice Hansson, kassör
Amanda Götheson
Amanda Nicklasson
Ellen Haglund
Louise H. Tengström
BUS har under året haft fyra tillställningar, där spök‐ och filmkvällar med övernattning har
varit de mest populära. Under hösten kunde vi äntligen börja att ha övernattingar på
Lunden och dom skall det bli fler av.
BUS har också haft ponnyridning under invigningen av Lunden. BUS anordnade också
lotteriförsäljning under årets julshow.
Tack till 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:

Petra Kärnberg
Kim‐Charli Bergqvist
Lena Tyft
Mikaela Molin
Gunilla Kärnberg
Madeleine Nilsson

Tävlingskommittén har under året 2012 anordnat totalt 11 tävlingar
tävlingar (17 Tävlingsdagar, med allt från Pay & Jump till Nationella tävlingar)!
Vi har under året fått ställa in flera tävlingar på grund av för få starter. Många tycker det är
lång till Strömstad. Vi sattsar därför hårt på Lagtävlingar, samt att locka folk med bra priser
och ännu bättre genomförda tävlingar! 2013 ska vi bli BÄST på dressyrtävlingar, det är vårt
mål!

Strömstad RK har i år haft 1025 starter på anläggningen!
Strömstad RK‐ekipage har runt om i Sverige gjort 338 starter!!!
(enligt TDB’s Ryttarrankning)
För Ekipagerankningen se bilaga 1.
Särskilda framgångar för SRIK‐ekipage
Petra Kärnberg och Bumble Bee H kvalade in till Breeders i Fälttävlan och fick rida finalen för
6‐åringar på Flyinge 22‐23 september och slutade på en hedrande 4e‐plats!
Malin Nilsson & La Condesa kvalade även dem till Breeders i Fälttävlan, för 4‐åriga hästar,
och deltog också i Finalen på Flyinge och slutande på 20 plats.
Mars
P&J ca 40 starter
April
P&J ca 48 starter
Maj
13 maj dressyrtävling Bohuscupen LC:1‐LA:4 HÄST, 115 starter
P&J ca 35 starter
Juni
P&J ca 50 starter
Juli
P&J ca 20 starter
25‐29 juli Räkanhoppet LB‐MSVA PONNY & HÄST, 516 starter
September
P&J ca 53 starter
Oktober
6‐7 oktober dressyrtävling LB:1‐MSVC:1 FINAL Div 2 PONNY & HÄST, 65 starter
November
3‐4 november hölls KM på SRIK!
3 november KM Hoppning 25 starter
November KM Dressyr 13 starter
16 december hade vi årets sista Pay&Jump! Detta resulterade i 45 starter!
Räkanhoppet
Strömstad Ridklubb arrangerar årligen Räkanhoppet, en nationell tävling för både häst och
ponny. Vi har haft några års uppehåll pga nybyggnationen men nu var det dags igen!
I år fick vi 516 starter förlagt över 5 dagar!
Tävlingen drog i år in ca 100 000 kr (när allt är avräknat)!

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 2013‐02‐17
Sammanställt av

Lena Sundberg, sekr.

Har du löst medlemsavgift för 2013
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.

