Verksamhetsberättelse för Uppsala Voltige 2017
Styrelsen för Uppsala Voltige avger härmed följande berättelse över föreningens verksamhet för
perioden 12 februari 2017 – 27 februari 2018.
Styrelse och funktioner
Ordförande: Katarina Bäcklund Stålenheim (enskild firmatecknare)
Ordinarie ledamöter: Karin Gadde Jennische (vice ordförande), Karin de Faire (sekreterare), Anna
Hallenborg Lundström (kassör och enskild firmatecknare), Christine Müller (hästansvarig) Linda
Jenvall och Jessica Juneholt.
Suppleanter: Eva Mattisson och Julia Stålenheim samt Camilla Berg som fyllnadesvales under hösten.
Ungdomssektionens representant: Alma Carlsson (ordinarie ledamot) och Renas Hossein (suppleant)
Revisorer
Per Edstam och Kristina Ilar
Revisorssuppleant
Magnus Mattisson
Medlemmar
Klubben under året haft ca 85medlemmar varav ca 40aktiva voltigörer, 5 medryttare och 40 st övriga
medlemmar däribland tränare longörer, föräldrar, syskon och styrelsemedlemmar. Under året har
det både slutat voltigörer och tillkommit nya och inför varje termin har klubben haft en kö av
intresserade.

Klubbens verksamhet under 2017
Styrelsen
Styrelsen har hållit 10 st styrelsemöte och två arbetsmöten.
Vid arbetsmötena har checklista för introduktion av medryttare, ekonomi och budgetrevidering
2017, förslag till budget för 2018, verksamhetsplan för 2018, fördelning av hästansvar och
tävlingsorgansation diskuterats. Stora frågor under året har varit ekonomi. Försäljning och inköp av
häst samt hyresavtal och ordningsregler.
För att förbättra ekonomin har styrelsen arbetat aktivt med att identifiera och söka bidrag från
framför allt kommunen. Bidrag som klubben har rätt till men som vi inte har haft kännedom om
tidigare eller har missat att söka på grund av ändrade regler bland annat. Följande
försäljningskampanjer har också hållits: Klubbkortet (vår och höst), NewBody, Ullmax och försäljning
av parmesanost.
Verksamheten
Under vårterminen var voltigörerna fördelade på 6 st lag. Inför höstterminen enades styrelsen och
tränargruppen att minska antalet lag till 5 st och att erbjuda individuell träning varannan vecka

beroende på tillgång till häst. Bakgrunden har inneburit en anpassning av verksamheten till antalet
hästar, longörer och tränare. Syftet är att ge mer flexibilitet i verksamheten och möjlighet för
hästarna att få vila när det behöver det utan att det ska gå ut över verksamheten i övrigt.
Den individuella träningen varannan vecka sker på voltigörernas eget ansvar vilket innebär att
voltigörerna har tillgång till häst och longör men inte någon tränare. Verksamheten har fallit väl ut
och klubben kommer att fortsätta erbjuda individuell träning även under 2018.
Läger, tävlingar och övrig verksamhet som klubben arrangerat
Påsklovsläger, öppet för samtliga klubbar
23 april voltigetävling
14 oktober voltigetävling
Höstlovsläger, öppet för samtliga klubbar
Den planerade trähästtävlingen den 5 november ställdes in på grund av för få anmälningar.
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Årets bästa placeringar var SM-guld för Aquila i juniorklass lag, SM-silver för Crux i seniorklass lag,
och brons för Cassiopeia i juniorklass lag, Cassiopeia som bara några månader innan hade kvalat till
SM. I junior individuell klass knep Lina Müller bronsmedaljen.
Nationella verksamheter som klubben deltagit i
Longeringskurs 18-19 mars i Nyköping: Kursen vände sig till både longörer och voltigörer. Klubben
bekostade transport och deltagarkostnad för en häst.
Rikskonferens 11-12 november
18-19 november Topp-3-läger (Crux, Aquila och Cassiopeia)

X

Uppvisningar
Klubben har medverkat vid olika uppvisningar, till exempel vid Akademistallets årliga Akka-dag.
Tränare och longörer
Klubben har under året haft 9 tränare och 7 aktiva longörer. Jämfört med 2016 har antalet tränare
minskat med 3 personer. Tränargruppen har haft två möten under året, ett inför vårterminens start
och ett inför höstterminen, då tränings- och tävlingsverksamheten diskuterades. Frågor som dykt upp
under pågående termin har diskuterats löpande via mail och liknande för att upprätthålla en
fungerande verksamhet
Hästarna
Klubben äger för närvarande fyra hästar; Caramba, Cato, Francois (Frasse) och Diesel, som köptes in i
början av hösten. Under våren beslutade styrelsen efter mycket funderande att sälja Gigloriuz (GG)
som individuell voltigehäst och istället köpa in en ny laghäst. GG passerade dock inte
veterinärbesiktningen. Vid ytterligare veterinärbesiktning i slutet av sommaren stod det klart att GG
skulle blir helt frisk men med en mycket lång rehabiliteringstid. Styrelsen fattade då beslutet att sälja
till underpris då omkostnader under rehabiliteringsperioden hade varit högre än denna förlust.
Utöver de egna hästarna har klubben även i år hyrt Linda Jenvalls häst Crescendo. Joanna och Julia
Stålenheim har tränat och startat individuellt på deras egen häst Easy Fly.
Medryttarna
Våra medryttare är en viktig del av verksamheten. De dagar klubben inte tränar voltige ansvarar
medryttarna tillsammans med Christine Müller, som varit hästansvarig under året, för att hästarna
mår bra, får en allsidig träning är väl omhändertagna.
Medryttarmöte hölls den 21 februari. Det har tyvärr varit en stor omsättning på medryttare under
året och mycket tid har därför lagts ner på att rekrytera nya medryttare. Många medryttare är
studenter som lämnar Uppsala under sommaren vilket delvis bidragit till bristen på medryttare.
Styrelsen har diskuterat problemet under året och arbetat med aktivt med att fånga upp synpunkter
från medryttarna samt uppdaterat checklistan för introduktion av medryttare.
Ungdomssektion
Som uppladdning inför CVI Flyinge och inför SM ordnade ungdomssektionen en pysselkväll för alla
intresserade då de gjorde banderoller och åt middag tillsammans.
Bidrag från Idrottslyftet
Klubben har i flera år i rad sök och fått bidrag från Idrottslyftet. Syftet med bidragen är att utveckla
klubbens verksamhet och genomför projekt som klubben annars hade haft svårt att genomföra av
ekonomiska skäl. 2017 valde klubben att inte ansöka om några ytterligare bidrag utan istället
fokusera på att slutföra projektet Säkerhet och hästhantering som påbörjades 2016.
För projekt Säkerhet och hästhantering har klubben fått totalt 10 000 kr som ska fördelas på
lastningsträning, säker hästhantering och första hjälpen-utbildning. Projektet vänder sig till klubbens
tränare, longörer, medryttare och övriga intresserade inom klubben. Under 2017 genomfördes en
första hjälpen-utbildning och två lastningsträningar för John Ricketts. På första hjälpen-utbildningen,
som genomfördes den 12 mars deltog 10 personer. Föremål för lastningsträningarna var Cato. Vid
båda tillfällena deltog både linförare, medryttare och några ur styrelsen. Projektet kommer att
fortsätta under 2018.

Utbildningar
Fem personer (tränare, longörer och styrelsemedlemmar) har deltagit i Ridsportförbundets
Basutbildning. Utbildningen kommer från 2018 bli obligatorisk för alla som vill vidareutbilda sig som
till exempel tränare, domare eller överdomare. Utbildningen finansierades helt genom bidrag från
SISU idrottsutbildarna.
Övrigt
I samband med SM 2016 tog några av klubbens medlemmar fram en databas och system för
hantering av startlistor, upprättande av tävlingsprotokoll och resultatlistor. Under 2017
vidareutvecklades systemet och samma medlemmar ansvarade sedan för resultathanteringen m m
under voltigeSM i Malmö den 7-9 juni.
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