Verksamhetsberättelse Stenungsunds Hoppryttarförening 2018
Föreningsorganisation:
Styrelsen har bestått av åtta personer och har haft tolv protokollförda möten under året.
Övriga förtroendeposter:
Valberedning: Ann-Marie Antonsson, Katarina Henriksson, Linda Seger Tegeroth.
Revisorer: Carina Börjesson, Åsa Bäckevik
2018 hade föreningen 84 medlemmar och 41 licensierade tävlingsryttare.
Aktiviteter under året:
Januari:
I januari arrangerade vi en clinic med Jens Fredricson på Stall Ranneberga, Tjörn. Våra
ungdomar åkte på ungdomsdag till Flyinge, finansierat av SISU.
Uppstartsträff med Lotta Wahlborg i Stenungsund.
Februari:
Årsmöte med efterföljande medlemsmiddag.
Mental träning, två tillfällen, med Barbro Sundberg.
Mars:
Bohuscupen startar och hästlaget vinner första omgången. SHRF:s Linda Johansson
kommer fyra i Kungsbacka Grand Prix.
Träning för Emma Emanuelsson på Stall Ranneberga.
April:
Division 1-laget ponny har en uppstartsträning för Gunilla Fredriksson.
Maj:
Seger för Bohuscuplaget ponny.
Juni:
SHRF arrangerar Bootcamp på Grevagården. Ett läger med träning och teori.
Avslutning för Bohuscuplaget ponny tillsammans med lagledare Nina Rasmusson.
Juli:
Childrenryttaren Nellie Danielsson tävlar i Falsterbo.
Augusti:
Medlemsdag hos stall Smutten med poängpromenad och loppis.
Träning för Ragnar Bengtsson hos Stall Ranneberga.
September:
SHRF är medarrangör till Kållered RF/MG Horse tävlingar på Grevagården.
Mollie Örtendahl och ”Alice” DM-mästare kategori D.

Ungdomarna går på bio tillsammans i Göteborg.
Seger i första omgången av division 2/häst.
Oktober:
Nellie Danielsson tävlar på Elmia.
DM-placeringar för Linda Johansson och Nellie Danielsson
November:
Träning för Lotta Wahlborg på Stall Holmegård.
Linda Johansson och ”Tage” tia på inomhus-SM i Helsingborg.
Nellie Danielsson och Conny sexa på inomhus-SM i Helsingborg, children.
December:
Christmas Show på Grevagården. SHRF:s nationella meeting över tre dagar för både häst
och ponny.

Ekonomi
Föreningen gör 2018 ett mycket bra resultat om 145 tkr.
Tävlingen Christmas Show har återigen blivit ett mycket lyckat arrangemang.
Föreningen drev själva caféet under tävlingen detta år och det gav ett överskott om 30
tkr. Sponsring och hederspriser ökade med 35 tkr. Sommarmeetinget tillsammans med
MG horse och Kållereds ryttarförening gav för SHRF ett överskott om 20 tkr. Våra
generella tävlingskostnader minskade ca 40 tkr bestående av minskade externa och
interna funktionärsutgifter.
Föreningens fasta kostnader har 2019 minskat, t ex förråd och ekonomitjänster och
detta har påverkat resultatet positivt. Anordnade aktiviteter har överstämt väl med
planen för året, men har tack vare beviljade Idrottslyftsbidrag blivit billigare än
budgeterat har även detta bidragit till en positiv avvikelse mot budget.
Sammantaget kan sägas att föreningen på sitt nionde år slår all-time-high
resultatmässigt. Genom kostnadsmedvetenhet och återhållsamhet har styrelsen sänkt
flertalet kostnadsposter samtidigt som tävlingsverksamheten för 2019 genererat ett
extraordinärt överskott.

Slutord
SHRF bildades i oktober 2009. Nu är vi inne på tionde året och vi har blivit en klubb med
mycket kunskap.
Samarbetet fortsätter med MG Horse/Kållereds RF och Spekeröds RK genom
föreläsningar med mera. Det är en rolig utveckling som visar att klubbar kan samarbeta
ihop på olika nivåer och kan hjälpa varandra på ett bra sätt. Vi knyter fler kontakter
även med andra klubbar , tränare och tävlingsarrangörer som utvecklar oss framåt.
Vi har lyckats bra med Christmas Show som vi anordnar. Vi får mycket positiv respons
från domare, överdomare och andra. Det är tack vare alla duktiga funktionärer som
sprider kunskap och glädje när vi jobbar.
2018 blev ett fantastiskt år med bland annat ryttare som deltagit i SM, distriktsfinaler
och många andra fina resultat på tävlingsbanorna.
Nu blickar vi framåt mot ett nytt härligt år och ser vad det

har att erbjuda med många roliga aktiviteter ihop där alla medlemmar kan delta
oavsett vilken nivå man är på.
Vår Värdegrund ”ALLA ÄR LIKA VÄRDA, ALLA KAN LYCKAS” och vårt motto
”FÖRENINGEN SOM VILL, VÅGAR OCH VINNER” säger egentligen allt om SHRF. Vi vill
framåt!
Vänliga hälsningar
Marie Rindestrand, ordförande

