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2001.
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Organisation och verksamhet
Värmdö ridklubb är ansluten till Svenska Ridsportsförbundet, Ridskolornas
riksorganisation samt
Sveriges Ridlägerarrangörernas Riksförbund.
Klubbens medlemsantal har under året varit 490 st.
Styrelsen har under året haft st.13 protokollförda sammanträden, varav ett årsmöte och
ett extra allmänt möte, samt ett möte, i juli, då vi ej var beslutstaliga,
(minnesanteckningar finns.) Vi har också
tillsammans med personalen haft en heldagskonferens. Personalmöten har hållits
regelbundet under året.
.
Ridskoleverksamheten
Medlemmarna i Värmdö ridklubb äger och driver verksamheten vid ridskolan. Klubbens
målsättningar att kunna erbjuda ridskoleeleverna praktisk och teoretisk ridutbildning med
högsta möjliga kvalitet till lägsta möjliga kostnad. I detta ingår även att ge möjlighet till
kurser, märkestagning, tävlingsverksamhet och ungdomsverksamhet. En familjeridskola
för alla; barn, vuxna och handikappade, där vår vän hästen står i fokus. Klubben äger
lektionshästarna och personalen är anställd av Värmdö Ridklubb. Allt arbete utom
ridutbildning, häst- och stallskötsel samt visst anläggningsarbete sker ideellt.

Personal
Vid årets slut hade klubben följande personal anställda:
Ulrika Westin
Andrea Wilkert
Anna-Maria Andersson
Anna-Karin Andersson (tjänstledig)
Millan Folkesson
Linda Antfolk
Mona Holgersson
Lennart Skoglund

Hästar
Vi har haft många skador på hästarna i år, många har blivit utdömda och två har sålts.
13 nya hästar/ponnyer har köpts in; Hot Shot, Balck Beauty, Dominigue, Lyrik,Happy
(som också gav oss ett föl), Pop Star, Trulsa, Silver, Big Enough, Bellman, Palette,
Tatjama, Ellipse, vi har lånat en; Regul och har en på prov; Hjalmar.

Ridverksamhet
Under året har antalet abonnemangselever varit 395 st. Ridgrupper är fullbelagda och vi
har en lång kölista. Handikappgrupperna är fullbokade, vi har idag 21 funktions hindrade
elever som rider varje vecka. Provapåridningen har under året varit populär.
Ungdomssektionens ansvar har fungerat bra. Klubbens instruktörer har hållit kurser
under loven och även erbjudit privatlektioner på klubbens hästar. Under större delen av
sommarlovet hölls ridläger med respektive utan övernattning för barn, ungdomar och
vuxna ryttare. Medlemmar från klubben och ungdomssektionen medverkade som
ungdomsledare på barn- och ungdomsläger. Vi har i år haft vårt första
handikappridläger, med både ridning och körning på schemat.

Information
Den av många väl uppskattade och efterlängtade klubbtidningen Gunghästen har
återuppstått i en bantad
verision.Klubben har också en egen hemsida på Internet www.varmdoridklubb.nu. Där
hittar man information om allt aktuellt på ridklubben så som; planering för tävlingar,
kurser, ridscheman, priser, kort sammanställning av styrelsens verksamhet, samt
anslagstavlan för ridtidsbyten. Hemsidan fyller dessutom en ovärderlig funktion i vår
datoriserade värld som kommunikations- och kontaktbas för klubbens medlemmar.
Informationen har kompletterats med affischer i ridskolestallet.

Mark och anläggning
Renovering av ridskolestallet har pågått under hela året. Renoveringen av det
mögelskadade området; personalutrymmet, spolspiltan och tvättstugan är nu klart.
Med hjälp av frivilliga krafter har vi satt upp ett utestall, med fyra boxar och en mindre
box för Tarzan. Utestallet kommer att användas dels för privatuppstallning, dels för att
hysa ridskolehästar.
Vi vill tacka de som arbetat med iordningställande av utestallet.

Privatuppstallning
Stallplatserna i privatstallet utökats med en ponnybox. I privatstallet finns nu 26 platser
som under året varit fullbelagda. Vid årets slut finns en kö av intresserade hästägare.
Vissa reparationer i privatstallet har under året fortlöpande skötts helt ideellt.
Klubbens privatryttare har anordnat träningar och kurser både i hoppning och dressyr.

Utbildning
Mona Holgersson har går Handikappledarutbildning och Linda Antfolk har genomgått
Ridledarkursen.

Ungdomssektionen
Ungdomssektionens sammansättning var vid årets slut
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Ungdomssektionen avger egen rapport för verksamhetsåret 2000

Cafeterian
Café Aptit har varit utarrenderat till Birgitta Värnqvist under året och har varit öppen
de flesta dagarna.
Birgitta har även varit ansvarig för mathållningen under sommarridlägren.
Övrigt
Luciashowen genomfördes enligt planerna med stor framgång och fulla läktare.
I samband med vårt extra allmänna möte i oktober hölls också en mycket uppskattad
medlemsfest.
Under många år har det förekommit en del handikapplektioner. De senaste åren har
intresset för handikappridning ökat betydligt ,och vi hoppas på att kunna utöka
antalet handikappridgrupper.
Slutord

Styrelsen för Värmdö ridklubb vill tacka för det gångna verksamhetsåret. Vi tackar
våra lektionsridande medlemmar för den förståelse de visat under en period med
haltande verksamhet, p.g.a. skador på våra hästar och vi är tacksamma mot
privathästägare och personalen som under denna olycksdrabbade period lånade ut
sina hästar till lektionsridning. Styrelsen vill också tacka sponsorer och bidragsgivare.
Vi vet att klubbmedlemmarnas engagemang skapar en verksamhet där utbildning
trivsel och står i centrum. Styrelsen tackar personalen och alla ideellt arbetande
medlemmar som under året jobbat hårt för vårt gemensamma intresse, hästen.

