Verksamhetsberättelse för Strömstad RK 2013
Styrelsen har under året 2013 haft 9 protokollförd styrelsemöten. Vi har också haft 2
stycken medlemsmöten, ett på våren och ett på hösten.
2013 har varit ett år där styrelsen har jobbet hårt med att få kontroll på ekonomin och
balans i räkneskapet. Våren blev använd till att framförhandla avbetalingsavtal med
våre största kreditorer, banken och kommunen. Det var i mål i slutet av juni 2013 och
innebär avbetalingsavtal som sträcker sej från juli 2014 med våra kreditorer, ränteoch amorteringsavtal med banken från juli 2013 med ett år åt gången. Avtalet med
banken skall omförhandlas varje vår, med ett års ränte-och amorteringsnivå.
Strömstad Kommun har också givit oss ett räntefritt lån på 100 000 som skall
omförhandlas i 2015. Vi har också omförhandlat vårt arrende på Lunden med
Strömstad Kommun. Det är nu på 33 år, något som gjorde det lättare för banken att
gå med på fast ränta och amortering.
I juli 2013 hade vi som vanlig vårt Räkanhopp! Också i år blev det en succée där vi
hade över 1000 starter i löpet av 5 hektiska dagar. Tack till alla klubbmedlemmar
som ställde upp för oss denne veckan, den er essentiell för klubbens vidare existens.
Också en stor tack till klubbens anställda, Pernilla, Ida, Susanne, Zenita och
Rebecka samt klubben obetalde vaktmästare John! Eran insats är ovärderlig för oss.
Ekonomin i klubben är pressad och då specielt likviditetsmässigt. Detta är något vi
kontinueligt jobbar med att förbättra. Nästa år kommer att bli tufft ekonomskt, dock
inte lika hårt som dom senaste åren. Vi har tron på att vår modell med en aktiv
ridskola och aktiva uppstallade skall få oss igenom det hela och upp på en bärkraftig
ekonomi. Det sista året visar att skutan är på rätt väg!
Fokusflt för Styrelsen 2014 och aktiebolaget kommer att vara






Vidareutveckla lägerverksamheten innanför våra ramar
Utveckling av vårt kursutbud med både extrna och interna tränare
Räkanhopet skall bli ännu lite bättre än 2013
Ny spännande dressyrtävling i augusti kallad Räkandressyren
underhåll och färdigställande av anläggningen

Styrelsen 2013 har bestått av
Ordförande

Remi Eriksen

Sekreterare

Kim-Charli Bergqvist

Kassör

Susanne Karlsen

Ledamöter

Karin Larsson
Ann Larsson
Roger Arenstedt
Helene Persson
Morten Jensen
Rebecka Klock, BUS

Suppleanter
Lena Tyft
Lena Sundberg
Till slut vill jag personlig tacka årets styrelse som har arbetat hård för de resultat vi
har fått i år.

Firmatecknare
Firmatecknare har varit ordförande Remi Eriksen och Kassör Susanne Karlsen var
för sig.

Revisorer
Magnus Frostung, aukt. revisor
John Brandell, klubbrevisor

Valberedning
Beatrice Hansson och Sandra Båtta.

Till ombud för huvudorganisation och distriktsförbundsmöten
valdes
Petra Kärnberg som ordinarie och Kim-Charli Bergqvist som
ersättare.

Medlemsinfo
Klubben använder riksidrottsförbundets centrala datasystem där medlemsregister
och LOKstöd samt webbsida administreras.
För att medlemmarna skall godkännas av systemet krävs ett fullständigt
personnummer. Styrelsen har städat upp i medlemsregistret och vi är idag
110 registrerade medlemmar. Registret behöver uppdateras och kompletteras med
e‐post och telefonnummer till föräldrar.
LOK-stödsansvarig med behörighet i systemet har under året varit Susanne Karlsen.
Vi har haft 2 medlemsmöten.
Strömstad Ridklubb har idag 307 stycken ”gillare” på facebook

Personal





Vi valt att under året gå över till timanställda ridlärare eftersom klubbens
ekonomi per idag inte oss att ha någon på heltidsbasis. Denne lösningen har
fungerat bra för klubben och ridskola. De som har varit anställda hos oss
under 2013 som Ridlärare är; Ida Sörvik, Susanne Karlsen, Zenita Andersson
och Rebecka Klock.
I tillägg har vi haft Pernilla Wallentin och Marita Sihlberg anställda som
hästskötare. Vi blev enige med Marita om att avsluta samarbetet i februari
2013.
Ansvarig och kontaktperson för de anställda i styrelsen har varit Ann Larsson.

Tack till all anställda för fantastiska jobbet ni har lagt ner det siste året, vi kan inte få
tackat er tillräckligt .

Revisionsberättelse Strömstads ridklubb
Vid granskning av ideella föreningen Stömstads Ridklubb räkenskaper för tiden 2013-01-01 2013-12-31 har jag funnit dessa i god ordning, intäkter och kostnader är styrkta med
verifikationer.och vid årsredovisningen vilken innefattat resultatrapport och balansräkning
för räkenskapsåret 2013/ har föreningens tillgångar/skulder redovisats. I tillägg har
avstämming av räkenskaperna skett mot Ridklubbens styrelseordförande

Mot förvaltningen och föreningens verksamhet i övrigt enligt förda protokoll finns enligt mig
icke anledning till anmärkning. Därför föreslår jag årsmötet att bevilja avgående styrelse
ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.

Strömstad den 21:e Februari 2014

________________________
John Brandell
Förtroendevald revisor

AB Strömstads Ridhus
Strömstad Ridklubb tok for noen år det strategiske valet å drive vår
verksamhet i ett ab. Dette valet ble primärt gjort for å få full momsrefusjon på bygget,
så denne driftsformen er noe vi må ha i fremtiden også.
AB Strömstad Ridhus heretter kalt Ridhuset, har hatt store likviditetsproblemer i sine
förste leveår. Men vi kan nå si at stram kostnadskontroll i 2013, har snudd ridhuset til
ett positivt resultat.

Aktiebolagets styrelse har bestått av
Remi Eriksen (Ordförande)
Susanne Karlsen (Kassör)
Karin Larsson
Ann Larsson
Morten Jensen
Roger Ahrenstedt
Helene Persson
Alle ordinarie medlemmar i klubbens styrelse sitter i AB’t styrelse.

Ridskolan
Ridskolan har gjort en ormidabel helomvändningsperiod 2013, då vi gick från fast
anställd till timmanställda person. Detta jobbet ser vi nu de ekonomiska fördelarna av
och ridskolan går verkligen i rätt riktning ekonmiskt sett.

2013
Vi har hft ca 75 ridande/vecka inkl. voltigörerna.
Vi har hatt dagridläger, uteritter både utan och med övernattning och några
sommarläger
I har haft 2 korv oh kakförsäljningstillfällen.
Ridskolans mål for 2014
Målet vi harr satt för ridskolan 2014 är offensiva men vi har stor tro på att vi kan nå
dom tillsammans.







100 ridskoleelever/vecka, inklusive voltigen.
Full aktivitetskalender varje skollov.
Vägen til Räkan-kurs
Ridderridning.
Nya spännende kurser och helgaktiviteter.
Ansvar för gennomförande av klubbens Pay & Jump-tävlingar. (Vi måste här
precisere att detta på inget sätt är en diskreditering av tävlingskomiteen, men





det är ett sätt för oss att hjälpa en myket liten komitee som har lagt ned/och
lägger ned en formidabel innsats for klubben).
Stort och spektaktulärt sommar-och julshow.
Vi fortsätter ochså med våra hästhandteringskurser.
Vi kommer att som 2013 ha 2 kak-och korvsförsäljningar

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.
Vi hyr også ut hästar på dag, helg och månadsnivå, efter sommaren krävs det
Hästhandteringskurs for och hyra häst.
Klubben hade vid årsskiftet 10 hästar i verksamheten, 8 äger klubben, 2 lånar vi.

Externa tränare
Vi har under året haft träningar med externa tränare i både hoppning, dressyr och
voltige!
Ullrika Skönnemark kommer till oss ca varannan vecka och tränar ekipagen i
hoppning.
I dressyren har Eva Ljungmark varit hos oss under våren. Dan Aspegren har kommit
till oss i samarbete med Stall Mardal 5 gånger under våren.
Voltigen hade under våren gästspel från Kim Nordin.

Voltigegruppen
Caisa Olofsson
Ida Sörvik
Remi Eriksen
Voltigen har bakom sej i 2013 en säsong med många upp och nedgångar. Den
största uppgången var när Karin Andre och Nathalie Sandtangen tog ett fantatiskt
SM-guld i Laholm i Pas de Deux!
Och inte nog med det så käepade vårt juniorlag, som var debutanter på denna
nivåen om pallplass. Nu blev det den «sura» fjärdeplatsen för dem men de blev
slagna med endast ett poeng. Så allt som allt var det ett fantastisks SM.
Den största nedgången var när Ria fik somna in i december på grund av hastigt
insjuknande.
Hon var e kanonhäst och vi hade stort hopp om henne och få var så tillitsfulla som
hon var.
Nästa uppgång är att voltigen har ett nytt lag till skritt-SM på gång. Med många
entusiastiska barn som ska ha det kul och lär sej mycket nytt detta året!
Per idag håller de älsta flickorna på med träning av vår nya voltigehäst Cavallino
Rampante.
Ett stort tack till våra voltigehästar 2013
-Vera (Bäste häst under SM i Laholm)
-Maikon (Svensk mäster med Pax de Deux, silver och brons i NM)
-sist men inte minst Ria R.I.P

År 2014 stora mål är SM i september i Hamre, där målet er två medaljer (Pax de
Deux och laget).

Anläggningskommittén/Bygg-gruppen
John Brandell
Roger Ahrenstedt
Morten Labori
Remi Eriksen
Under år 2013 har bygg gruppen i huvudsak arbetat med underhåll och reparationer
av byggnader och utrustning.
 Ett brandsäkerhetsförbyggande arbete har under året 2013 framskridit enligt
de instruktioner och regler som framtagits i samråd med räddningsverket,
såsom nya rutiner, utrymningsplaner, nödbelysning brandsläckningsmaterial
mm. Dock kvarstår vissa åtgärder som brandtrappor från läktare,
komplettering av utrymningsskyltar, räddningsväg för hästar och inplanering
av brandövningar med LABD.
 Under året har försöks gjorts att förstärka ridhussargen i nedre kant då sanden
skapar ett högt tryck och den ger efter. Detta arbete skall fortsätta i etapper
under året 2014.
 De större projekt som utförts är ny markbeläggning under sommar halvåret av
Grimsrud då den gamla markbeläggningen var undermålig och ej klarade av
att transportera bort vatten massor. Tyvärr så finns det platser på området där
problemet kvar står och leran succesivt kryper upp och skapar svårigheter.
Möjligheten till att dränera dessa platser bör utredas under 2014.
 En ny gödselramp har byggts upp under hösten2013 tillika en handikappramp
. Handikapprampen är ej helt slutförd påkörningsramp och räcke saknas samt
markförhöjning nedanför rampen beräknas vara klart under 2014.

Kommande åtgärder för 2014 som ska prioriteras är att:








Reparera fuktskador i mellandelar i stallar. Mögelsanera och införa åtgärder
för att förhindra att detta problem återuppstår.
Reparationer /förstärkningsarbete på ridhussarg.
Se över underlag i paddock ( dåligt och mjukt underlag på vissa partier)
Reparera räcke i paddock
Se över dörrar/portar och byta ut skadade detaljer.
Färdigställa handikappramp.
Avsluta brandsäkerhetsförbyggande åtgärder så att vi kan få godkänt att nyttja
våra lokaler till fullo.

Bygg gruppen har under året bestått av John (Sammankallande) Remi, Roger och
Morten L.
John har under året varit handledare för personer dömda till samhällstjänst i
samarbete med kriminalvården. Dessa personer har under året varit med tjänster

inom den vardagliga verksamheten och medverkat inom delar av de större projekten.
Stort Tack till dem från SRIK!
John Brandell (Sammankallande Projekt/underhåll bygg gruppen)
Strömstad 2014-02-17
Om noen önsker å gå med i bygggruppen, eller kan tenke seg å hjelpe til med
småting som for eksempel innkjörning av hö. Så ta kontakt med John og/eller Remi.

Verksamhets berättelse från stall/hästägar kommiten
Stallkomitten består av mig ( Karin Larsson) och har som syfte att vara en kontakt
mellan hästägare och styrelse.
Vi hästägare har möten ca 1 gång i månaden där vi kan ta upp allt möjligt som rör
skötseln av våra privat hästar som är uppstallade. Vid början av året var vi 25 st
uppstallade privat hästar nu vid års skiftet är vi 30 st. Jag har även hand om våra
scheman på stallvakter och kvällsfodringar som vi har. Dessutom är det
stallkommiten som har hand om stallplats uthyrningen. Sedan med hjälp av Ann
Larsson och Ida Sörvik ansvarar vi även för hagfördelningen.
Istället för att höja stallhyrorna i början av året valde vi att gå över till att betala vårt
eget strö. Man an välja mellan torv, hackad halm eller halmpellets.
Mvh Karin Larsson

Cafeterian
Våren 2013 var intensiv med många tävlingar på våren , för cafeterians skull har det
varit positivt . Räkanhoppet kom och försäljningen var utifrån våra förutsättningar bra.
Hösten har varit en lugn period tyvärr.
Med facit i hand skulle vi kunna förbättra försäljningen med ex större försäljningsyta
då man kan dela på kön och lättare kunna expediera fler.
Vårat mål är ju framöver sett att all el skall fixas, det är ju roligare att anordna tävling
när man kan gå inomhus och värma sig när hösten och vintern kommer.
Vi i cafeterian ser gärna att fler i klubben hjälper till ideellt, bakar till tävlingar,
Sälja i cafeterian osv.
Med detta hoppas vi alla att 2014 blir ett bättre år.

BUS
Rebecka Klock
Amanda Nicklasson
Amanda Göthesson
BUS har hatt et svårt år da nya brandföreskrifter, har gjort det omöjligt for
oss å arrangera våra mest populära aktiviteter. For 2014 er klubbens
mål och bygga et nytt BUS, da dagens tjeior forsvinner videre pga
utbildning etc. Vi tackar er for det fantastiska arbetet ni har lagt ner de
siste åren.

Tävlingskommitté
Petra Kärnberg
Kim-Charli Bergqvist
Lena Tyft
Mikaela Molin
Gunilla Kärnberg
Beatrice Hansson
Tävlingskommittén har under året 2013 anordnat totalt 15 tävlingar
Fördelat över 21 Tävlingsdagar, med allt från Pay & Jump till Nationella
tävlingar!
Vi har under året fått ställa in en planerad tävling pga för få starter, samt
KM (2 dagar) pga ringorm i stallet.
Vi har satsade hårt på Lag-tävlingar, samt att locka folk med bra priser
och ännu bättre tävlingar! Vi kan med stolthet säja att vi levde upp till
föregående års målsättning för 2013!
Ett av målen var att 2013 ska vi bli BÄST på dressyrtävlingar, lite
småjusteringar innan vi är helt i hamn, men vi blir bättre och bättre för
varje tävling och vi märker att vi har ständigt återkommande folk från
söder, vilket tyder på att vi jobbar på bra!
Vi hade ett fullspäckat schema hela våren! Bla. Med Mekonomen Cup i 3
omgångar, Bohuscupen i Hoppning & Dressyr samt Div.1 omg.1 Häst
och Ponny!

Strömstad RK har i år haft 1523 starter på anläggningen!
Strömstad RK-ekipage har runt om i Sverige gjort 398 starter, förlagt på 48 ryttare!!!
(enligt TDB’s Ryttarrankning)
För Ekipagerankningen se bilaga 1.
Särskilda framgångar för SRIK-ekipage
 SM-guld i pas de Deux Karin André & Nathalie Sandtangen MAIKON!
 Laget kom 4 i Juniorlag
 Individuellt i Voltige Tog Ellen Hansen en 4e plats i Minior-SM
 Norska Mästerskapet i voltige Juniorlaget Vann! Maikon silver och brons för
Norge (Utlånad). Vera bästa häst!

Februari



P&J ca 25 starter
Mekonomen Cup omg.1 ca 45 starter

Mars




P&J ca 40 starter
Mekonomen Cup omg.2 ca 55 starter
Påskdressyren med ca 95!!! starter

April





Div 1 ponny dressyr ca 50 starter
Bohuscupen Ponny dressyr ca 45 starter
Mekonomen Cup omg.3 ca 50 starter
Bohuscupen Ponny Hoppning ca 115 starter

Maj


P&J ca 45 starter

Juni



Sommardressyren ca 70 starter
P&J med ca 35 starter

Juli


V.29 Räkanhoppet 953 starter!

Oktober



Div 2 Ponny Dressyr med ca 50 starter
P&J med ca 40 starter

Desember


P&J med julklappar.

Räkanhoppet
Strömstad Ridklubb arrangerar årligen Räkanhoppet, en nationell tävling för både
häst och ponny. I år fick vi 953 starter förlagt över 5 dagar!

Dette resultat er vi meget fornöyd med, men bak dette resultatet ligger mange
varesponsorer som betyr at utgiftene er unaturlig lave. Det er helt essensielt for oss
at resultatet ender på dette nivået neste år også, skal vi klare våre
betalingsforpliktelser overfor våre kreditorer på anleggningen. En kjempe takk
overfor disse sponsorene som stilte opp med varer, utstyr og arbeidskraft. Slik at vi
fikk det lave kostnadsnivået vi fikk i 2012.
Også en kjempe takk til alle klubben medlemmer som gjorde Räkanhoppet 2013
mulig, uten dere blir det inget Räkanhopp 
Takk også til alle våre sponsorer.
Och ett spesiellt tack till Kurt Andersson och Putte Samuelsson, uten deres lösning
på vattningsproblemet hadde det blitt lange netter på oss. 

Ordförande har ordet
Till sist några ord från ordförande om 2013.
Vill tillslut tacka er alla för den innsatsen ni lägger ned för klubben, utan er är vi
ingen klubb. Vi vet alla att anläggningen inte är färdig och att vi ekonomisk tufft för
att få en fullt fungeredjnde anläggning. Men klarar vi att hålla innsatsen vi har lagt
ned de siste åren det nästa året också, så ser jag väldig ljust på klubbens fremtid.
Det viktigste här är att se glädjen i det minsta framsteget, ett ljus på ett ställe som
tidigere har varit i mörker eller en sjö som är omöjlig att se. Det är dessa små stegen
här i riktig riktning som tillslut kommer att få oss till allas mål, ett fullt fungerende och
färdigställt Lunden. Med hästägare och ridskoleelever som är stolta av «SIN»
anläggning.
Lycka till i 2014 alla SRIK’are 

Remi och styrelsen.

