VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

Verksamhetsberättelse för Stenungsunds Hoppryttarförening
Föreningsorganisation
Föreningens operativa arbete har planerats och drivits av styrelsen. Styrelsen har haft 11
protokollförda möten under året. Genomförandet av tävlingar och aktiviteter har skett med hjälp av
föreningens medlemmar och licensierade ryttare.
Föreningen har inte haft några aktiva sektioner under året. En ur styrelsen har dock haft ett specifikt
uppdrag gentemot målgruppen barn- och ungdomar för att tillvarata deras intressen.
2016 hade SHRF 154 medlemmar och 55 licensierade ryttare

Verksamhet
Januari
Möten och planering startar för 2015.
Tävlingsuppstart med fokus på lagsatsning med Mikaela Görloff. 45 personer deltog
Februari
Årsmöte ny styrelse tillsatt och arbetet med planering fortsatte.
Lennart Lindelöw kom för 6:e året i rad och hade en mycket populär tränings helg på stall Holmegård.
20 deltagare
Björne Carlsson höll i en träning för Div I ponnylaget på stall Holmegård.
Med Förenade hästkrafter höll vi mental tränings föreläsning med Johan Lundgren som förordade att
teknikträning och konditionsträning är verktyg för framgång
Mars
Träning för Lennart Lindelöw på stall Holmegård för bohuscuplagen, nöjda elever fick med sig
mycket kunskap hem.
April
Vi anordnade pay and jump i samarbete med Stall Hamra
Maj
Tömkörningskurs för Mia Söderberg på Bergs Gård i Ödsmål, mycket nyttigt fick vi med oss hem.
Vattengravträning för Lotta Wahlborg på Stall Holmegård alltid lika populärt.
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Juni
Vi anordnade Div I finalen och Sveland Zon final på Åby med 130 starter, en lyckad tävlingsdag där
SHRF s lag gick upp i ELITSERIEN 2017!
Vi anordnade pay and jump i samarbete med Stall Hamra.
MED FÖRENADE HÄSTKRAFTER anordnar vi Akzo Cupen på stall Holmegård ponny 128 starter och
häst 184 starter, rolig tävling som fick många SHRF starter.
Juli
Vi anordnade pay and jump i samarbete med Stall Hamra.
Augusti
Träning för Lotta Wahlborg för DIV II lagen på Stall Hamra 20 st deltog
Medlemsdagen med Dressyr träning för Christian Bengtsson och Tömkörning för Mia Söderström.
Självklart fika med bröd från Farmor Greta. Vi höll till på Stall Hamra och hade ungdomsträff med
övernattning med spel, fika mycket trevligt.
I dagarna två har det varit intensiv miljöträning på Tjörns Ridklubb med många tips och trix från BrittMarie Wiman inom projektet Förenade Hästkrafter
September
Förenade Hästkrafter anordnade clinic för Kajsa Boström på Tjörns Ridklubb
Oktober
Godis cupen anordnades i strålande sol på Troya Horse Arena för ponny med 187 starter, Delikatess
hoppet för häst med 197 starter många fina SHRF placeringar.
Veterinärkväll och ännu en lyckad aktivitet för projektet Förenade Hästkrafter med Gunilla Lundgren.
Hästkunskap Cup 8 oktober i Växjö för våra ungdomar.
Årets sista begivenhet inom Förenade Hästkrafter arrangerades av Tjörn och Spekeröd, tomkörning
med duktiga Britt-Marie Mattson
November
Planering för fullt inför Christmas Show.
Lagavslutning 2016 för ponnylagen med Linda Johansson som och hade en lärorik och inspirerande
kväll.
December
SHRF arrangerar Nationellt meeting Christmas show på Grevagården i Skövde med ca 700 starter på
tre dagar. Lotteri med insamling till ”ung cancer” och ”aldrig Ensam”
Kvällsaktiviteter utan häst var ett roligt inslag
Man sa att det var ett av de bästa tävlingar som arrangerats!!! Bra betyg

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

Ekonomi
Årets resultat blev -24,5 tkr och är väl överensstämmande med årets lagda budget (-25 tkr).
Genomförda tävlingar har haft ett blandat ekonomiskt resultat. Minskat antal startande, med lägre
intäkter till följd, är en Sverigetrend som tyvärr även har drabbat oss. Det slår hårt på resultatet då de
fasta tävlingskostnaderna framförallt för externa och interna funktionärer är desamma. För
framtiden måste här begrundas hur dessa kostnader kan hållas nere. Glädjande dock att vi 2016
kunnat hålla en högre nivå på priser genom fantastiska sponsorer. Hederspriser (ej budgeterade)
motsvarande värde på 45 tkr sponsrades i Christmas Show och skapade ett mervärde för tävlande. En
mycket viktig ”goodwill” för att ryttare ska välja att starta på våra tävlingar i konkurrens med andra
arrangörer.
Sökta och beviljade bidrag till aktiviteter såsom träningar och årets stora lagsatsning uppgick till 60
tkr (ej budgeterade). 20 tkr av dessa har ”gått vidare” till Tjörn och Spekeröds ridklubbar genom vårt
samarbete där alla tre klubbarnas medlemmar har kunnat delta i aktiviteter inom projektet Förenade
Hästkrafter. För de 40 tkr som SHRF erhållit har vi kunnat genomföra mer än planerat, haft fler
tränare på högre nivå och dessutom subventionerat deltagande medlemmar till aktiviteterna i högre
grad. Därutöver har SISU bekostat avsuttna aktiviteter för 6 tkr.

Slutord
SHRF bildades i oktober 2009. Nu är vi inne på 8:e året och klubben blir bara mer stabil för varje år
och vi blir mer säkra på att vi är en klubb med mycket kunskap. Samarbetet fortsätter med Spekeröd
och Tjörn är en rolig utveckling som visar att klubbar kan samarbeta och hjälpa varandra. Vi knyter
fler kontakter med tränare och utvecklar oss framåt. Vi lyckas bra med att anordna tävlingar, mycket
positivt från domare, överdomare och det är tack vare alla duktiga funktionärer som sprider kunskap
och glädje när vi jobbar. I samband med Christmas Show insamlades 6 tkr till organisationerna Ung
Cancer och Aldrig Ensam. Vi är stolta över att tillsammans med samarbetspartners kunnat bidra till
detta.
2016 blev ett fantastiskt år med bl a alla lagresultat som slutade med att vi blev bästa lagklubb 2016.
Så lagsatsningen slog bra ut. Nu blickar vi framåt mot ett nytt härligt år och ser vad det har att
erbjuda. Ett mål som vi jobbat för har vi nått, SHRF finns med i Elitserien 2017!

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!

Nina Rasmusson
Ordförande

