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Sammanträden under verksamhetsåret:
Styrelsemöten 9st
Tävlingssektionsmöten 5st med dagordning & ett 20 tal möten m sponsorer till tävlingarna.
Ungdomssektionsmöten 2st.
Styrelse under verksamhetsåret:
Styrelsen har haft många idéer & tankar kring kommande år. Styrelsens sammansättning har
inneburit flera bra diskussionen & lösningar. Vi har i olika former deltagit i flera möten/träffar
som har skett i distriktet. Föreningen har åter igen blivit certifierade som Säker & Trygg
förening.
Styrelsens fokus under verksamhetsåret:
- Ta beslut som gynnar föreningen både lång- & kortsiktigt. Lösa stora & små problem både
på anläggningen men också organisatoriskt.
- Ordna medlemsaktivitet/funktionärsaktivitet & planera aktiviteter på anläggningen.
-En medlems/funktionärskväll i Löttorp med föreläsning av
Distriktsveterinärerna, middag, musikquiz & sumobrottning anordnades.
-Lilla vägen bredvid stallet har grusats så t.ex. tömning av skottkärror ska
underlättas. 9
-2 nya skottkärror & flera dressyrkoner köptes in.

-Flera mindre el-reparationer har utförts.
-Service av luftvärmepump är utfört.
-Ny sadelkammardörr i röda stallet.
-Utbildning i sadelanpassning har anordnats.
Tävlingssektionen under verksamhetsåret:
Ledamöter: Sofie Svensson, Inga Karlsson, Patrice Berglind Smith, Ida Johansson.
Utträdda ur sektionen under VT: Elin Tornhagen, Annica Juhnell Bengtsson, Elaine
Rosengren. Under vintern har dock flera nya & bekanta ansikten varit med & planerat
kommande års tävlingar samt deltagit i en mindre utbildning i tävlingssystemen.
Möten inför tävlingarna med ansvariga, funktionärer & samarbeten har anordnats.
Ölandshoppet® planerades & genomfördes enligt sed på Lundegårds Camping med fyra
dagars ponnyhoppning, 625 starter & 108 uppstallade ponnys. Där anordnades även ÖM i
käpphästhoppning.
Övriga planerade tävlingar har blivit inställda p.g.a. låg anmälan & att säkerheten ej kunde
garanteras på anläggningen i & med att vi inte visste exakt när ridhusbyggnationen skulle
starta.
ÖRF har 2019 haft 23st licensierade tävlingsryttare på alla nivåer med många fantastiska
resultat & fint engagemang.
ÖRF:s Lagtävlingar under verksamhetsåret:
ÖRF har kvalat & deltagit i ELITEN där alla ekipage kvalade till Msv redan vid start. Alla
omgångar genomfördes & kvalade ÖRF till Eliten/ Folksam Ponnyallsvenska 2020.
Ekonomin under verksamhetsåret: Ekonomin är stabil & redovisas i fristående dokument.
Överskott av kapital skall åter igen återinvesteras i föreningen. Kommande verksamhetsår
har större utgifter pga. ridhusprojektet & då högre avskrivning men förhoppningsvis mer
intäkter från planerade tävlingar.
Anläggningen under året: Samarbetet med Ölandslego har resulterat i att mindre
underhållsarbeten på anläggningen har utförts.
Ridhusbyggnationen inleddes under sena hösten. Stommen är uppe & panelen är på.
Beräknat att vara klart till maj månad med invigning.
I våras gjorde vi tillsammans iordning hagarna bredvid stallet & ridhuset samt städade
klubblokal & toaletterna.
Ungdomssektion ”US” under verksamhetsåret: Sektionen har varit något vilande. De har
i samarbete med Sporthästar Öland genomfört träningar samt umgåtts vid b.la
Ölandshoppet.
Information under verksamhetsåret: Föreningens hemsida & Facebooksida har använts
för att sprida information om tävlingar, träningar & övrig aktuell information.

Verksamhetsplan avseende Verksamhetsår 2020
Ölands Ryttarförening ”ÖRF

Styrelsens arbete under kommande år inriktas på:
* Utveckla anläggningen i Tryggestad ytterligare. Planera för att åtgärda de brister som finns
på befintligt klubbhus & röda stallet. Planera för kommande träningar, föreläsare & tävlingar
hålls på anläggningen.
* Öka satsning på föreningens barn & unga med uppsuttna & avsuttna aktiviteter.
* Möta önskemål & idéer från medlemmar.
* Försöka utveckla & engagera föreningens medlemmar som ideella funktionärer.
* Fortsätta utveckla klubbens tävlings- & sponsorsgrupp.
* Stimulera klubbens ryttare att vara ute & tävla & representera klubben både individuellt
men också som i lag om det intresset finns.
* Ha en aktiv dialog med Smålandsidrotten & Kommunen för att ta del av deras
utbildningar/Kurser, erfarenheter & få viktigt ekonomiskt stöd.
* Ekonomisk plan för fortsatt god ekonomi.
* Fortsätta att utveckla samarbetet med sponsorer & andra ridklubbar.

Resumé
Tack för det gånga verksamhetsåret 2019 & för förtroendet från er medlemmar. Under 2020
ska vi sprida ett gott rykte, utveckla våra tävlingar & genomföra fler aktiviteter samt försöka
göra vår förening mer attraktiv i flera avseenden. Föreningens goda trend gällande ekonomin
underlättar denna framtidsutveckling & vi hoppas det fortsätter så även under kommande år.
Styrelsen ser att föreningens medlemmar har en framåtanda & vilja till att ÖRF ska bli en
idrottsförening som passar alla, oavsett utbildningsnivå. Ingen lämnas utanför & alla ska få
vara med. Vi önskar föreningen & dess medlemmar fortsatt god framgång.
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