Ölands Ryttarförening
Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012
Styrelsen har under året bestått av:
Ordförande: Birger Ramnebrink
Vice ordförande : Malin Widen
Sekreterare: Stina Johansson
Kassör: Siri Petersson
Vice kassör : Nina Andersson-Junnka
Ledamot: Viking Franzen
Ledamot: Maria Nygren-Johansson
Ledamot: Therese Markström,
Ledamot: Ing Britt Andersson
Suppleanter : Bengt Gustavsson, Stefan Andersson-Junkka
Styrelsemöten har under året varit 15 st.
AU: Stina Johansson, Malin Widen & Siri Petersson
Tävlingssektionen:
Lotta Holmberg, Maria Nygren Johansson, Rose-Marie Hillbom & Ylwa Åhlund
Lagsektionen:
Malin Widen & Anna Wansland
Verksamheten har i huvudsak bestått i tävlingsverksamhet och träningar i klubbens regi.
ÖRF har arrangerat flertalet klubb/lokal/regional hopp & dressyrtävlingar.
ÖRF har även under året arrangerat THOREB Cup.
ÖRF har hållit sig väl framme i lagtävlingar.
Under våren DIV 1 & Elit hoppning häst & ponny, ponny är kvar i Eliten medan Hästlaget
ramlade ur Elitserien.
Under hösten hade klubben även lag i DIV 2 hoppning ponny varav 1 lag gick till final.
På ponny SM i nov 2012 deltog Vida Gustavsson med B-ponnyn Beckham 3 och fick en mkt
hedrande 6:e plats i finalen.
På sm i körning placerade sig Egon Stjärndal på en 6:e plats.
En mkt uppskattad Luciashow hölls 16 dec i Tryggestad
Hästaktiviteter har haft stor verksamhet i tryggestad även ett ridläger hölls under
sommaren.
Ungdomssektionen (US) har varit vilande. Vi hoppas få igång US under 2013.
Anläggningen är fortfarande under renovering. Ridhusbotten har gjorts iordning med bl a 40
m3 ridshusspån. Toaletter & förråd är ännu ej färdigställande.

Ekonomi är fortsatt god. Balans- och resultaträkning redovisas separat.

Ölands idrottsgala avlöpte i början av nov och till
Årets ryttare utsågs Katarina Torstensson
Katarina Torstensson var utnämnd till årets idrottsprestation.
Sandra Åhlund erhöll Handelsbankens stipendium för träningsvillig ungdom 14-15 år.
Lotta Holmberg erhöll Årets idrottspersonlighet.
Verksamhetsåret 2012 är till ändå och styrelsen kan konstatera att vi haft ett händelserikt
år.
Tack till alla som på olika sätt bidragit till föreningens verksamhet under året och vi önskar
den nya styrelse Lycka till med föreningsarbetet.
ÖRF:S Styrelse

Verksamhetsplan 2013
Färdigställa toaletter & förråd.
Anordna Klubbfest/grillkväll.
Aktivera ungdomssektionen
Fortlöpande utveckla hemsidan.
Genomföra Thoreb Cup, ÖM i hoppning och dressyr
Genomföra lokal/regional hopp & dressyrtävlingar Pay ´N jump samt klubbtävlingar.

