VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2004
Styrelsen för Värmdö Ridklubb avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2004.

Styrelsen
Styrelsens sammansättning har under året varit:
Ordförande

Gunnar Bergman

Vice ordförande

Lena Widman

Ordinarie ledamöter

Agneta Ekström, kassör
Tommy Vestergren, sekreterare
Åsa Blomqvist-Jonsson
Monica Kjellman
Birgitta Värnqvist
Annika Delin
Jeanette Husman

Revisorer

Inger Ahlzén
Marianne Nordström

Revisorssuppleanter

Lise-Lotte Bodgård
Margareta Friman

Valberedning

Christina Olofsson-Thorn
(sammankallande)
Åsa Lindblom
Lisa Irholm
Ann Gustavsson
Lotta Åmark

Organisation och verksamhet
Värmdö Ridklubb är ansluten till Svenska Ridsportförbundet samt Ridskolornas riksorganisation
(RRO).
Klubbens medlemsantal var per utgången av året 498 stycken.
Styrelsen har under året haft 13 protokollförda sammanträden (2004-03-08 -2005-02-14) samt ett ordinarie årsmöte.
Arbetet i styrelsen har delats upp i arbetsgrupper, dessa är: Personalgruppen, Mark &
Anläggningsgruppen, Verksamhetsgruppen, Ekonomigruppen och Informationsgruppen.

Dessa grupper har mellan ordinarie styrelsemöten haft egna möten och där fokuserat på
respektive grupps arbete.

Ridskoleverksamheten
Medlemmarna i Värmdö Ridklubb äger och driver verksamheten vid ridskolan. Klubbens
målsättningar är att 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 och vuxna, där vår vän hästen står i fokus. Klubben äger lektionshästarna
och personalen är anställd av Värmdö Ridklubb.
Behovet av ideellt arbete kvarstår och för att göra Värmdö Ridklubb framgångsrikare är behovet
av detta mycket stort.

Personal
Vid årets slut hade klubben följande personal anställda:
Ulrika Westin
Andrea Wilkert
Matilda Trädgårdh
Linda Antfolk
Mona Holgersson (HK-instruktör)
Yvonne Anrin
Karolina Holgersson
Gunnel Hellström (HK-instruktör)
Evelina Delldén
Sophia Ströman
Marie Huhtinen
Marianne Jillheden
Dessutom har följande personal avslutat sina anställningar under året:
Anna-Maria Andersson
Anna-Karin Andersson

Hästar
Följande hästar fanns på Värmdö Ridklubb 2004-12-31:
Apollo, Balder, Bellman, Bolero, Buckas, Casper, Embla, Frea, Frej, Gerhard, Idun, Limbo,
Lizette, Lowlands Gwen, Lucky Boy, Ludde, Lyrik, Macot, Pryzmat, Rulf, Simon, Smokie, Thor,
Wendy och Viva.
Ridskolan har dessutom April och Yellow Gold till låns.
Ungdomssektionen äger Balder och Idun.
Handikappsektionen äger: Olliver och Pigge, samt hyr Attila, Erik, Calippo och Goliath.

Ridverksamhet
Antalet abonnemangselever har under året varit 394 st.
Det finns 18 barngrupper med 10 elever i varje, totalt 180 elever. Det finns 6 ungdomsgrupper
med 10 i varje, totalt 60 elever.
Specialgrupper för barn/ungdomar finns det 3 med 8 i varje, totalt 24 elever.
Det finns 12 stycken vuxengrupper med 9 i varje, totalt 108 elever. Det finns en dressyr/hopp
special med 6 elever per vecka samt en tävlingsgrupp för vuxna med 8 elever.
I den öppna ridgruppen erbjuds plats för 9 elever per gång.
Det har startat nybörjarridning för både barn och vuxna. Vi har haft försöksverksamhet med
hästlekis. Vi har haft hästsportskola i samarbete med Viks skola inom ramen för Handslaget.
Under sommaren hölls flera dagridläger för alla kategorier där ungdomar från
ungdomssektionen var med som ungdomsledare.

Under jullovet ordnades dagridläger för både barn och vuxna.
Handikappverksamheten har expanderat kraftigt och redovisas separat av
handikappsektionen.
Från hösten infördes en arbetsdag per termin för alla vuxna ridande som komplettering till
helgtjänstgruppen vilket har slagit väl ut. Denna infördes för att öka intresset för ideellt arbete i
föreningen.

Information
Klubbtidningen Gunghästen har kommit ut med 5 nummer totalt under 2004.
Klubben har också en egen hemsida på Internet: www.varmdoridklubb.nu. Där finns
information om aktuellt på ridklubben såsom planering för tävlingar, kurser,
ridscheman, priser, kort sammanställning av styrelsens verksamhet, samt anslagstavla
för byte av ridtid.

Mark och anläggning
Värmdö Kommun Fastigheter AB har under året satt upp nya lysrör i ridskolestallet samt satt in
nya ytterdörrar på ridskolan. Fortsatt renovering av boxar har skett.
Byte av ridhusbotten har skett under sommaren med bra resultat.
En ny traktor har skaffats på leasing. Den är mindre och mer lätthanterlig och kan bättre
användas i ridhuset.
Hagstolpar i plast har bytts i många rasthagar.
Sandning och plogning har under året skett ideellt.
Det gamla utestallet som iordningsställdes till stall med 3 boxplatser 2003 användes under 2004
till karantänstall för alla nya hästar.

Privatuppstallning
Privatstallet har 26 boxplatser som vid årets slut var fullbelagda.
Vissa reparationer i privatstallet har under året fortlöpande skötts helt ideellt.
Klubbens privatryttare har anordnat träningar och kurser både i hoppning och dressyr.
Privatstallet har haft 4 arbetsdagar under året där bl.a. hagar har gjorts i ordning.

Utbildning
Under året har personalen fortbildat sig genom ett flertal olika kurser. Utöver den fasta
personalens fortbildningar har Marianne Jillheden och Lena Forsberg har gått distriktets vuxen
ungdomledarkurs (VULK).

Tävlingsverksamheten
Tävlingskommittén har under året bestått av:
Ulla Lohrdén
Gunnel Hellström
Millan Trädgårdh

Linda Antfolk
Åsa Blomqvist Jonsson
Ulrika Westin

Anna Björklund
Helena Tillberg
Kerstin Ydregård

Interna tävlingar
I maj hölls klubbmästerskap i hoppning och dressyr. Hoppningen reds utomhus, 0,80 m för
ridskoleekipage och 1,00 m/LC för privatekipage. Dressyren reds inomhus, program LB:1 för
samtliga.
Klubbmästare år 2004 blev:
Hoppning

Lektionshäst
Lektionsponny
Privathäst
Privatponny

Sofia Malmström
Sofie Antfolk
Linda Antfolk
Frida Ydregård

Thor
Smokie /D
Evita
Image/B

Dressyr

Lektionshäst & ponny
Privathäst
Privatponny

Katarina Davidsson
Ama Andersson
Kevin Andersson

Beauty
Ghost
Lickety/C

I april reds en träningstävling i hoppning med två klasser för både lektionsekipage och
privatekipage med sammanlagt 38 starter.
Inbjudningstävlingar
I april hade vi lokaltävling i dressyr inomhus för ponny och häst. Ca 70 starter gjordes varje dag.
Våra egna ryttare - både ridskoleekipage och privatekipage – deltog med framgång både med
ponny och häst och med tre fina placeringar bland hästarna.
I juni var det dags för dressyr utomhus med litet högre klasser. Det lockade bara 42
ponnyekipage men hela 69 häststarter gjordes under två dagar. Vår lektionshäst Bellman
segrade med Åsa i sadeln i LB:2 och vi hade ytterligare tre placeringar i klasserna.
I september bjöd vi in till hoppning på vår fina utebana – lokaltävling för ponny med 70 starter och
en hel del hemmaryttare samt Distriktsmästerskap för juniorer och seniorer som lockade 150
startande. Vi fick stora lovord från såväl tävlande, överdomare som publik för vårt fina
arrangemang.
Allsvenskan mm
Klubben har haft ett lag med i allsvenskan div 2 för hästar i hoppning under våren. I laget deltog
både privat- och ridskolehästar. Vi lyckades inte ta oss till final men alla kämpade väl och gjorde
goda insatser.
Vi hade även ett ponnylag i hoppning i allsvenskan div 2 under hösten. Laget gick till final där de
fick en m ycket hedrande 4:e placering. Totalt var 47 lag med ifrån början i två grupper.
Klubbmedlemmar har synts ute på tävlingsbanorna i distriktet i olika discipliner i hoppning och
dressyr med många goda resultat
I maj bjöd Säby Fältrittklubb in oss till en trevlig lagtävling där vi var med både i dressyr och
hoppning, med ponnyer och hästar såväl ridskole- som privatekipage.
Under 2004 löste 36 ryttare tävlingslicens för klubben.
Utbildning
Ulla Lohrdén har deltagit i uppföljningsträffar för hoppdomare och överdomare.

Ekonomi
Tack vare alla ideella insatser slutade årets ekonomiska resultat för tävlingsverksamheten med
en vinst på drygt 12,000 kr. Av vinsten har Tävlingskommittén bekostat en bod på ute-banan för
förvaring av det hindermaterial, som används utomhus samt betalat lagavgifter för
allsvenskalagen. I början av 2005 bekostade Tävlingskommittén även de två nya kortsidesspeglarna i ridhuset.
TACK
Tävlingskommittén vill tacka för det gångna året – duktiga ryttare och villiga funktionärer - och
hälsar alla välkomna till ett nytt tävlingsår 2005. Vi kommer då att satsa mer på klubb-tävlingar
samt bara ha en lokaltävling i dressyr inomhus i april och en endagshopptävling utomhus i
september. Vi välkomnar alla medlemmar att delta i funktionsärskåren och tar tacksamt emot fler
intresserade i tävlingskommittén. Det är både väldigt roligt och lärorikt och alla kan göra någon
insats.

Ungdomssektionen
Ungdomssektionen avger egen rapport för verksamhetsåret 2004.

Handikappsektionen
Handikappsektionens styrelse har 2004 haft följande sammansättning:
Ordförande Birgitta Värnqvist
Vice Ordförande Karin Erikson
Sekreterare Anita Ohlsson
Kassör Carin Ahlin
Ledamöter Christina Wallén
Yvonne Elmefors
Suppleanter Lillemor Johansson
Anna Stina Björkman
Handikappsektionen avger egen rapport för verksamhetsåret 2004.

Cafeterian
Cafeterian har under året 2004 drivits av Lars-Göran Nordberg under namnet Café LG och han
slutade vid årsskiftet.

Övrigt
Under året har 3 stycken teori-clinics hållits.
I våras hade Pontus Westergren en hoppclinic på vår utebana. Ellinor Westin kom i våras och
hade en föreläsning om nya tävlingsformer i dressyr såsom avdelningsridning. Margareta
Rundgren från SLU hade i december en föreläsning om ”Hästens beteende”.
Luciashowen genomfördes enligt planerna med stor framgång och med fulla läktare och går till
historien som en av de bästa. I samband med luciashowen arrangerades en välbesökt
loppmarknad med begagnade häst- och ryttarsaker.

Slutord
Styrelsen för Värmdö Ridklubb vill tacka lektions ryttare, privathästägare och bidragsgivare för det
gångna verksamhetsåret.
Klubben har anledning att se framtiden an med tillförsikt.
Vi vet att klubbmedlemmarnas engagemang skapar en verksamhet där utbildning och
trivsel står i centrum. Styrelsen tackar personalen och de ideellt arbetande medlemmar
som under året jobbat hårt för våra gemensamma intressen, hästarna och ridsporten.

