Styrelsen
Styrelsen har under året haft 5 möten, de flesta på distans pga covid-19, men även två
fysiska. Vi har deltagit på SIFs årsmöte, ordförandekonferenser samt extrainsatt årsmöte,
allt online. Vi förlorade tragiskt vår kassör Urban under sommaren och Monika Hurtig har
axlat uppdraget som kassör sen dess. Under året har vi utöver våra möten, även haft
regelbunden kontakt via både mail, messenger och telefon. Lisa Lantz Cronqvist har varit
Gladurs representant i Upplandsdistriktets styrelse 2020.
Avel:
Under 2020 har avelsutskottet haft två möten och genomfört en aktivitet – årets föl och
unghästmönstring. Mönstringen var mycket lyckad med 19 anmälda unghästar. Övriga
planer som fanns fick ställas in pga covid-19.
Tävling:
Tävlingsåret 2020 har innefattat tre stycken tävlingar:
-En vintertävling i Jällaskolans ridhus
-En Istölt i Hallstavik
-Ett KM på Toftinge
Vi korade vinnare i samtliga grenar och ålderskategorier.
Vi har kunnat genomföra dessa tävlingar på ett smittsäkert och coronaanpassat sätt.
Tidning:
Året inleddes på bästa sätt då redaktionen för nyhetsbrevet förärades utmärkelsen ”årets
succé 2019” vid Glaðurs galakväll i februari 2020. Pandemin lade sedan sorti på resten av
året. Särskilt under våren gick luften ur redaktionen och det blev därför ett glapp mellan
Glaður-News nummer två och tre. Nyhetsbrevet kom ut vid fem tillfällen, i januari, mars,
september, november och december. Inför varje nyhetsbrev har redaktionen sammanträtt
digitalt.
I början av 2020 hade redaktionen samma laguppställning som 2019 med Malou Berg,
Ronja Berg, Mimmi Östlund och Monica Söderström. Malou Berg har varit sammankallande
och ansvarat för redigering och layout i nyhetsbrevsmallen samt för utskick. Ronja Berg har
tagit fram rubriker och illustrationer. Mimmi Östlund var främst aktiv under början av året.
Monica Söderström ansvarar för att gräva i det förflutna under rubriken ”ur arkivet”. I slutet
av året har redaktionen fått fin förstärkning av Cathrine Justesen, Sofie Sellén och Pia
Peterson. Flera medlemmar har bidragit med innehåll, till exempel tips och berättelser från
personer som haft Glaðurs Instagram-konto.
I november/december hölls en fototävling med tema höst. 55 bidrag kom in och av alla
dessa fina bilder utsågs en vinnare, två hederspris samt ”ögonblickets pris”. Dessutom
utsågs en vinnare av ”medlemmarnas pris” som fått flest ”likes” på Glaðurs Facebooksida.
Juryn bestod av ”Mjölk-Jonte”, Malou, Monica, Mimmi och Ronja.
Fritid:
För vår del började året med en stor- och svårslagen Gladur-bankett, en fest som
uppskattades av många. I februari arrangerade vi en föreläsning om Mental Träning, som
Louise Östlund höll i. I november hade vi planerat att genomföra en föreläsning om
”ryttarträning” med Carmen Le Ruyet, som vi var tvunga att ställa in pga. strängare
restriktioner. Året avslutades med en gladur/vinter utmaning där medlemmar uppmannades

till att lite kreativitet och gymnastiska övningar med sina hästar. Priser, iform av fin
Gladurmuggar, lottades ut bland utmaningens deltagare.
Utöver de aktiviter som redan nämts har vi i 9st möten under året. Vi föredrar att träffas
hemma hos någon av fritidsutskottes medlemmar men med tiden har vi haft digitala möten.
Ett av de nio mötena ägde rum i september och var hemma hos Pia. Det var ett ”höst
kick-off” möte som resulterade i en planering över 2021, innehållande de aktiviteter och
event vi ville/vill genomföra.
Ungdom:
2020 blev ett år som skiljer sig från andra, på grund av Covid-19 så hindrades ungdomarna
ifrån aktiviteter som annars hade utförts.
Gladurs ungdomsutskott har under 2020 haft en aktivitet. Den 14e juni anordnades en
ungdomsritt som utgick ifrån Bärby. 7 stycken ungdomar deltog och det blev en ritt som
avslutades efter två timmar med en fika där förslag på kommande aktiviteter diskuterades.
I slutet av 2020 påbörjades det planeras mera aktiviteter som även skulle kunna covid-19
anpassas som förhoppningsvis kommer arrangeras under 2021.

