Hudiksvalls Rid och Ponnyklubbs
Verksamhetsberättelse år 2019

Historik
Hudiksvalls Rid och Ponnyklubb startade 1967 med fem lånade hästar från
Ponnyklubben i Söderhamn. Dessa ponnyer stallades upp i nuvarande privatstall.
Efterhand blev det fler och fler hästar och det byggdes fler boxar och spiltor tills
stallet blev för trångt, det resulterade i det nya lektionsstallet som stod klart
1988. Innan dess hade vi 1983 fått vårt efterlängtade ridhus färdigbyggt med
hjälp av flera ideella föräldrar som spikade många hundratals timmar på
ridhuset. Från denna lilla ridklubb med 5 hästar har vi tillsammans arbetat oss
fram till vad det är idag.

Mål
Vårt mål med ridklubben och ridskolan är att ge elever med eller utan egna
hästar utbildning i hoppning, dressyr och god hästhållning. Vi strävar även efter
att vara en samlingspunkt för hästfolk i Hudiksvalls kommun och närliggande
kommuner, där alla trivs och med hästen som samlingspunkt. Vi ska bedriva
utbildning med god säkerhet, hög kvalité och trevlig gemenskap.

Våra ledord är

Styrelsen 2019
Styrelsen har under året haft 10 protokollförda möten
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Som timanställda instruktörer och ungdomsledare har vi under året haft hjälp av
Johanna Sundkvist, Emma Westerlund, Elin Brandelius och Åsa Hansson
Samt att flera föräldrar/ungdomar har varit ledare på ridningen med egen häst/
foderhäst på helger och lov.
Medlemmar och lektioner
Medlemmar
475 varav
89% kvinnor
11 % män
Hästar
18 ponnyer
Uppstallade privathästar
Ridlektioner/läger
antal ridande/vecka
Barn och junior
Seniorer
fodervärdar
”stallöppet”

303 under 25 år
10 ridhästar
23 stycken
290
32
14
16
3

grupper per vecka
grupper per vecka
stycken
grupper per vecka

Extra Ridning/Hästvårdsgrupper 20 grupper per vecka
Dagläger för barn och ungdomar 5 stycken med sammanlagt ca 85 deltagare
Vi har haft ”sommarkul” i samarbete med Hudiksvalls Kommun under 5 dagar
med 60 deltagare

Det blir ca 2000 lektionstimmar per år med ca 13 000 uppsittningar bara på
lektioner.
Utöver det så har vi alla ryttare med egna hästar som gör ca 6000 uppsittningar
på anläggningen. Det och alla klubbtävlingar samt extra aktiviteter på lov och
helger ger sammanlagt ca 20 000 ridtillfällen på ett år.
Varje kväll kommer runt 100 personer för att vistas på anläggningen som
ryttare, förälder eller bara för att umgås eller se på lektionerna.
Utöver detta har vi även ridning för funktionshindrade under dagtid, besök från
skolor och Drop in ridning för nybörjare.

Inköpta och sålda hästar
Nya hästar under året är Ibiza och Teddy
Hästar som lämnat ridskolan är Anton och Grazia.
Redovisade aktivitetstimmar
Sammanlagt 2420 sammankomster under hela året med 12 543
deltagartillfällen.

Ungdomssektionen
Vi har en aktiv ungdomssektion som vi är mycket stolta över.
Ungdomssektionen som består av ungdomar upp till 25 år arbetar självständigt
med olika projekt. Ordförande i US var under året Julia Eriksson.
De arbetar mycket med att ordna aktiviteter som ska öka samhörigheten och
främja för utveckling inom hästkunskap för alla ungdomar som tillbringar stor del
av sin fritid på ridskolan.
Deras julshow blev som vanligt en stor succé.
US verksamhetsberättelse se bilaga

Idrottslyftet/Bidrag
Genom Idrottslyftet har vi haft ledarutbildning med 12 ungdomar samt Grönt
kort kurs.
Anläggningen
I år som alla andra år så har det krävts massor av ideella timmar för att hålla
anläggningen i ordning. Under 2019 färdigställdes bevattningen på utebanan,
ny isolering är uppsatt under läktaren, vatten-kopparna är utbytta i
ridskolestallet, nya ventilationsrör är uppsatta i ridskolestallet, toaletten i
ridskolestallet är målad, travstallet och nedre delen av gamla stallet är målat och
dörren på baksidan av ridhuset är utbytt. Nya stora sandningslådor är inköpta till
privathästarnas eftermiddagsmat
På städdagarna i maj blev det väldigt mycket gjort, alla diken runt hagarna är
urgrävda. Nytt staket uppsatt mot slänten vid utebanorna. Tack alla som gjorde
detta möjligt.
Ridhusgruppen har arbetat hårt under året för att hitta vägar till att kunna bygga
ut befintligt ridhus eller bygga ett nytt fristående. De är inte där ännu men de
jobbar på.
Ungdomsledarutbildning
Varje år får några ungdomar genomgå distriktets Ungdomsledarutbildning i 3
steg. Detta görs till stor del med hjälp av medel ur Iggesund Paperboards
ungdoms- och understödsfond.
I år gick Moa Westerlund, Engla Sund, Amanda Arturson och Sandra Larsson
Tävlingsverksamhet
Vi har under året haft 17 tävlingsdagar i hoppning och dressyr från lokal till
nationell status. Vi har även arrangerat flertalet tävlingsträningar i både
hoppning och dressyr.
Alla lektionsryttare har under året blivit tilldelade en funktionärsuppgift under
tävlingarna och detta har fungerat mycket bra, och alla tävlingsryttare har tagit
ansvar för olika områden. Tävlingarna har gett ett mycket värdefullt överskott till
föreningen.

TACK till alla våra sponsorer som stödjer vår tävlings- och ungdomsverksamhet.
Vi tackar alla funktionärer som arbetat med tävlingarna under året. Även i år har
våra tävlingsryttare varit ut och gjort goda resultat på tävlingsbanorna både i
hoppning och i dressyr.

Ridskolecupen
Tävlingen som är till Johanna Starks minne har många unga lovande ryttare i
startlistorna, en tävlingsform som lockar de yngre ryttarna att tävla i både
hoppning och dressyr. I år var det rekord i antal starter i klass 1
Segrare i klass 1 (7-10)
Ella Andersson
Segrare i klass 2 (11 till 16)
Hanne Bergström
Segrare i klass 3 (ryttare som har tävlat)
Frida Laake och Inga Strindlund

Klubbmästerskapen
Hoppning
Häst
Ponny
Lektionsponny

Erica Garzia och Alvar
Vilma Hedlund och Glentrasna Girl
Felicia Djerv och Zizi

Dressyr
Häst
Ponny

Amanda Frestadius och Prince of Mena
Saga Larsson och Nijeberts Cupido
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Vi tackar alla medlemmar för det gångna året.
Ett stort Tack till alla Ni ideellt arbetande medlemmar som
tillsammans lagt tusentals timmar på klubbens olika aktiviteter.

