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ÖRF’s Organisation under verksamhetsåret:
Se bilaga 1 Organisationsschema.

ÖRF’s Möten under verksamhetsåret:
Styrelsemöten 10st
Arbetsutskottsmöten 7st (2st för Ungdomsledare, 1st för Sponsring, 4st för Anläggningen)

ÖRF’s Styrelse under verksamhetsåret:
Styrelsen har under året genomfört sina möten mestadels i Samlingslokalen på Tryggestad.
Utöver ordinarie arbete har styrelsen tillsammans med Smålands Idrottsförbund ingått i ett
Projekt ”Träningsläger För Styrelsen”. Projektarbetet innebär att Sm.Idottsf. stöttar styrelen
och syftet är att göra styrelsens arbete effektivare (tydliga möten med fasta tider), skapa
förbättringar (tydliga dokument och regler/rutiner), göra styrelsearbetet attraktivt (planera för
framtiden), Utveckla gruppen (föreläsningar och aktiviteter). I projektet har en resa till Nässjö
genomförts där en hel del intressanta föreläsningar gavs för utveckling av anläggningstöd och
att lyssna på sin grupp. Projektet avslutas Juni-14.
I augusti fick föreningens styrelse med kort varsel inbjudan att tillsammans med styrelserna i
Kalmar Kommuns Ryttarföreningar följa med till EM i Fälttävlan i Malmö i samband med
den satsning som Kalmar kommun gjort efter Sara Algotssons framgångar. Resans syfte var
att hitta möjligheter i samverkan för att inom en framtid tillsammans kunna genomföra
liknande arrangemang inom närområdet.

ÖRF’s Tävlingssektion under verksamhetsåret:
ÖRF har i egen regi genomfört 12st tävlingar i hoppning och dressyr på både Anläggningen i
Tryggestad och även på Lundegård. ÖRF har även anordnat 1 Pay and Jump.
De större tävlingarna har varit Ölandshoppet och Thoreb Cup. ÖRF ansvarade i år för
ÖlandsMästerskapen och 2014 ansvarar MDRS för den tävlingen.
ÖRF arrangerade både lagtävling i Div2 Hoppning för både Häst & Ponny under hösten och
ÖRF tävlade under året i Div 1 & Elit hoppning för Ponny samt Div 1 hoppning för häst.
I Dressyr har ÖRF tävlat i både Div1 o Div2 före Häst.
ÖRF har under året haft 118 licensierade ryttare och många har tävlat intensivt
- Under året utmärkte sig två Juniorer genom framgångar i SM. Alva Lanzinger med sin Häst
Oki Doki Sqs som kom till SM final på Grevaregården i November tillsammans med Klara
Lewin som med sin Ponny Kungen av Nyckelby var med i toppstriden om medaljer in i det
sista.
- Klubbmästare vid årets tävlingar 2013 blev följande:
* Hoppning Häst - Sofia Hilton.
* Hoppning D-Ponny - Caroline Bågfeldt.
* Hoppning C-Ponny - Elin Kraaijenbrink.
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ÖRF’s Ekonomi under verksamhetsåret:
Ekonomin för föreningen är stabil. En förenklad redovisning har utarbetats för att
åskådliggöra resultaträkning och balansredovisning på ett lättare sätt.
Redovisning till Årsmötet se bilaga 2 som inkluderar budget för 2014.

ÖRF’s Utbildningar under verksamhetsåret:
I januari genomfördes Grönt Kort Kurs och våra domare i föreningen (Maria NygrenJohansson, Bengt Gustavsson, Lotta Holmberg, Helena Karlsson) var på Tävlingskonvent. I
Mars var Amie Löfberg på ungdomsledarkurs.
I november var Lotta Holmberg och Bengt Gustavsson på Utbildnings Konvent i Stockholm
för Banbyggare där det också genomfördes grupparbete gällande framtidens tävlingar och
vilka krav som det kommer att ställas. Löpande under året har också ett flertal lärgrupper
genomförts vilka har rapporterats till Smålandsidrotten resp. SISU.

ÖRF’s Ungdomssektion ”US” under verksamhetsåret:
US har under året genomfört Luciashow och har som plan att det ska bli en återkommande
aktivitet. Amie har under året planerat för utveckling av US och startar upp år 2014 med en
ungdomsresa till Göteborg Horse Show (där även andra ridklubbar i närområdet har fått
möjlighet att delta) och senare under våren kommer en resa för US-styrelsen att bli av till
Boda Borg.

ÖRF’s Personal under verksamhetsåret:
Föreningen har via bidrag kunnat ha Lotta Holmberg halvtidsanställd för arbete på
anläggningen såsom daglig skötsel och enklare underhåll samt transporter och
iordningställande före och efter tävlingar. Styrelsen har genomfört medarbetarsamtal med
personal. Föreningen har ansökt om förlängt bidrag för LH även för år 2014.

ÖRF’s Anläggning under verksamhetsåret:
Uthyrning av Röda Stallet har under året varit bra med full beläggning och verksamheten
fungerar bra med skötsamma hyresgäster.
Under året har inga större förändringar gjorts på anläggningen utan en del övergripande
underhåll har utförts såsom uppfräschning av Röda Stallet tillsammans med hyresgästen och
belysning i förråd.
Åtgärder på Ridhustaket har också utförts pga. vattenläckage.
En Arbetsgrupp har tillsats för att färdigställa en del delar som inte anses färdiga gällande
ombyggnaden för Café- & Samlingslokal och för detta har extern sakkunnig anlitats. Gruppen
gör även en översikt av iordningställande av RWC, befintlig toalett samt förråd.
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Hästaktiviteter på anläggningen under verksamhetsåret:
På anläggningen i Tryggestad har genomförts Hästaktiviteter i regi av Annelie Andersson och
Therese Markström med lektionsverksamhet varje vecka. Under våren var det
8 lektioner i veckan och på hösten minskat ner till 6 lektioner per vecka för att också hinna
med sina ordinarie arbeten.
Lektionerna har erbjudits både till vuxna, barn och ungdomar som har ridit, kört häst och
vagn, haft teori, gymkhana, longerat, tömkört mm.
Under loven och lediga dagar har Annelie och Therese erbjudit barndagar där barnen träffas
en heldag i stallet
och rider, har teori, tipsrunda och körning med häst och vagn. De vuxna har erbjudits två
dagars dressyr eller hoppläger som avslutats med middag på kvällen.
De har även haft dressyr och hopplektioner, tömkörning, häst och vagn turer, sadelprovningar
och massage.
I somras så genomfördes två ridläger i slutet av juli som var tre-dagars som innefattade uteritt,
körning tipspromenad, ridlektioner, teori, svalkande bad och trivselkväll.
En del turister har också sökt sig hit i somras men då främst för uteritter och körturer.
Annelie och Therese arbetar gärna vidare med dessa aktiviterer under år 2014.

ÖRF’s Information under verksamhetsåret:
Översyn av föreningens hemsida har gjorts för att ha en snygg första sida och rensa bort
gammalt löpande. På hemsidan hanteras formell information för medlemmar såsom möten,
aktiviteter, tävlingar, utbildningar, hästaktiviteter. Föreningen har även tre olika grupper på
Facebook där mer kul händelser finns att ta del av.
Styrelsen har sett behov av att skylta och informera bättre inom anläggningen, ett arbete med
detta har påbörjats.
Utseende på föreningens alla dokument (protokoll, brev m.m.) har omarbetats under året
avseende uppställning, typsnitt samt Rubrik och Fot. I organisationsschema och på möten har
det tydliggjorts med föreningens sektioner.

ÖRF’s Valberedning under verksamhetsåret:
Inga förändringar i föreningen har uppstått så att sektionen har behövt stötta upp. Josefin
Matzeke medverkade vid S-möte nr 7 för att informera sig om styrelsen inför Årsmötet.

ÖRF’s Medlemmar under verksamhetsåret:
Antal medlemmar har varit 281st varav 54 juniorer, 140 seniorer och 94 familjemedlemmar. I
november hölls en medlemsfest på Räpplingegården och föreningen hade för det hyrt in
coverbandet Hildebrands
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Övrigt under verksamhetsåret:
Kollektion med ÖRF-prylar och kläder finns via länk på hemsidan att köpa.
På Ölands Idrottsgala i november utsågs Katarina Torstensson av Ölandsbladet till Årets
Ryttare,
En Fikasektion har startats upp under året för resurser till Planering, Inköp och anpassad kost
och hantering för allergiker inför och under tävlingar och andra aktiviteter som ÖRF
anordnar.
Föreningen har under året mottagit mer statliga stöd utifrån genomförda och inrapporterade
gruppaktiviteter än föregående år. Dock är det varit brister i inlämnande av uppgifter som
innebär en hel del extra jagande arbete vilket styrelsen hoppas på förbättring till kommande
år.
ÖRF har under verksamhetsåret haft två representanter i Sm. Ridsportsf. genom Stefan
Andersson-Junkka och Lotta Holmberg. I Ölands Idrottskrets har Christina Johansson
representerat ÖRF.

Verksamhetsplan 2014:
- Översyn och åtgärder på anläggningen avseende sanitetsutrymmen o förråd och av
påbörjade byggnationer .
- Genomgång och upprättande av rutiner för brand, skadedjur och säkerhet.
- Upprätta en långsiktig verksamhetsplan
- Översyn av föreningens policyer samt upprättade av nya såsom för Inköp mm.
- Utveckla och upprätta avtal för sponsring.
- Upprätta årligen återkommande aktiviteter som Medlemsfest, Luciashow, Tävlingsresor
m.m.
- Tävla med lag i de högre divisionerna lika som 2013 och tävla om medaljer o avancemang.
- Genomföra de tävlingar som klubben brukar ansvara för Thoreb, Ölandshoppet o KM.

Styrelsens Resumé:
Med detta vill Styrelsen tacka för förtroendet från medlemmarna och framföra ett stort tack
till alla som medverkat till att föreningen kunnat utföra alla de aktiviteter som gjorts, det har
varit utvecklande för vår verksamhet.
Året som gått har varit händelserikt och vi har haft mycket roligt arbete tillsammans i vår
styrelse, en del har haft mer ansvarfulla och arbetskrävande uppgifter det har dock varit
givande för oss alla.
Styrelsen ser möjligheter i positiv utveckling framöver och önskar föreningen och alla
medlemmar all framgång.
Birger Ramnebrink

Malin Widen

Leo Överby

Christina Johansson

Bo Götesson

Tobias Lewin

Maria Nygren Johansson

Jan Enemark

Stefan Andersson-Junkka

Therese Markström

Bengt Gustavsson
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