Verksamhetsberättelse 2015

2016-02-15

Styrelsens sammansättning under verksamhetsåret:
Ida Petersson – Ordförande
Kristina Axelsson Dahlberg - Vice Ordförande
Leo Överby – Sekreterare
Julia Richardsson - Vice Sekreterare
Christina Johansson – Kassör
Birger Ramnebrink – Ledamot
Anna-Sara Edwards – Ledamot
Johanna Eriksson – Ledamot
Maria Nygren Johansson - Ledamot (Ej aktiv under året)
Therese Markström – Suppleant
Ann-Sofie Andersson - Suppleant

ÖRF:s Möten med styrelsen under verksamhetsåret:
Styrelsemöten 10st
Arbetsutskottsmöten 2st (för Funktionärsträff, Lagledarträff)
Medlemsmöte 0st

ÖRF:s Styrelse under verksamhetsåret:
I styrelsen för verksamhetsåret har vi varit ett par nya namn som inte tidigare suttit med i
Ölands Ryttarförening. För mig ordförande, Ida Petersson, var jag likt många nya i rollen. Vi
har under året hunnit med en rad styrelsemöten. Som ofta med en ny konstellation är det alltid
en liten inkörningssträcka innan vi som grupp lärt känna varandra och klubben.
Styrelsearbetet har ändå varit aktivt med högt i tak och stort engagemang, där den röda tråden
har varit bra och riktiga beslut till förmån för alla medlemmar.
Vårt fokus likt tidigare år har varit:
•

Vara en attraktiv tävlingsklubb från nybörjare till elit.

•

Framgångsrik tävlingsarrangör.

•

Hålla en välbalanserad ekonomi.

•

Fortsätta att rusta upp och utveckla ridanläggningen i Tryggestad.

•

Uppmuntra till olika aktiviteter i klubbens regi.

•

Aktiv ungdomssektion.

I början av året fick vi besiktigat byggnationen av den handikappanpassade hygienanläggning
med tillhörande förrådsutrymmen som påbörjats 2014. Detta med hjälp av ett ekonomiskt stöd
från Smålandsidrotten.
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Ett av styrelsens mål är att genomföra tävlingsverksamhet genom dels lagtävling men också
som arrangör på bästa sätt med god ekonomi vilket även detta år har uppnåtts. Dock hade vi
önskat att fler kom till start i Thoreb men utifrån vädrets blöta makter gjordes ett gediget
arbete för att försöka hålla gräsbanan ridbart skick. Med den erfarenheten beslutades att
Thoreb för år 2016 flyttas till ÖRF:s anläggning i Tryggestad men då med regional status.
Ölandshoppet för ponny slog dock nya rekord på Lundegård och det var högt i tak med hela 3
tävlingsdagar i rad! Detta hoppas vi på en repris av under år 2016 igen.
Styrelsens arbete med att få fram en aktiv och fungerande sponsorgrupp har i år igen inte
riktigt gått som förväntat. Sponsorarbete har ändock genomförts med gott resultat trots, men
målsättningen att vara utvecklande och samordna för få en gemensam struktur/profil på det
arbetet för hela föreningens alla aktiviteter och behov har inte nåtts fullt ut.
Under året har föreningens ungdomssektion kommit igång väl och gjort en rad olika
aktiviteter se mer nedan.

ÖRF:s Tävlingssektion under verksamhetsåret:
Tävlingssektionen har haft 4 möten under året under ledning av Lotta Holmberg.
ÖRF har 2015 anordnat flertalet tävlingar i både hoppning och dressyr samt flera Pay and
Jump och klubbhoppningar.
Första helgen i maj körde vi igång säsongen med 3 dagars Thoreb Cup på Lundegård 3 dagars
nationell häst hoppning. Nytt för i år var en ”Sixbar” hoppning som slutade på 170cm.
Vinnare av Thoreb cup blev unga tjejen Rebecca Nylén från Västervik. Helgen efter var det
dags för 3 dagars ponny hoppning ”Ölands Hoppet”. Rekord på 791 starter och 140 boxar på
plats. ÖRF har 2015 haft 111 st licensierade tävlingsryttare på alla nivåer med fantastiska
resultat.
Våra tävlingsryttare har visat framfötterna överallt 2015 på olika nivåer, vill gärna nämna att
Alexandra Karlsson red ungponny SM och vann samt Maria Jungerstam vann DM i dressyr.
Grattis!
På hästsidan red många ÖRF ryttare i Falsterbo Horse Show (Sveriges största unghäst tävling)
samt Breeders i Flyinge med super fina resultat: Tova Lindbäck, Sandra Åhlund, Ulrika
Frank, David Erndin, Evelina Granström, Mats Torstensson, Saga Eklund och Malin
Johansson. Grattis! Klubbmästare i hoppning 2015 blev i Kat B: Meya Lewin, Kat C:
Rebecca Pettersson, Kat D: Klara Lewin, Häst: Evelina Milesson. Klubbmästare i dressyr
2015 blev i Kat A Amelia Andersson, Kat B Fanny Olofsson, Kat C Stina Fredriksson, Kat D
Maja Ekströmer och Häst Felicia Hedlund.
Hoppas på om möjligt ett ännu bättre tävlingsår 2016!
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ÖRF:s Lagtävlingar under verksamhetsåret:
Sista helgen i maj anordnade ÖRF Lagallsvenskan DIV I häst dressyr. Under hösten
genomförde vi DIV II häst dressyr och DIV II hoppning för ponny och häst med bra startfält.
Lag allsvenskan
Ponny: Elit, DIV I, DIV II och DIV III.
Häst DIV I och DIV II i både hoppning och dressyr.

ÖRF:s Ekonomi under verksamhetsåret:
Ekonomin i Ölands Ryttarförening är stabil med god likviditet. Under 2015 ökade vinsten för
tävlingar i klubben med drygt 40 % jämfört med året innan. Även vinsten från serveringen
ökade med hela 17 %.
Vi har hållit budgeten enligt plan med undantag för ett par poster.
1. Lagtävlingar har haft en högre kostnad är beräknat. Detta beror på att vi fick ett nytt lag i
hoppning under våren, DIV 3 ponny samt att det blev ökade kostnader för DIV 1 häst
hoppning när de deltog i finalen i Västervik.
2. Hyran för röda stallet blev mindre än beräknat pga. en av vår hyresgäst med flera inhyrda
boxar flyttade ut den 1 juni.
Glädjande är att klubben under verksamhetsåret som planerat slutfört den ombyggnad i
ridhusets entreplan som påbörjades 2014 och hållit den budget som lagts för detta. Därtill har
en också lagts en kostnader på del säkerhetsåtgärder samt akuta åtgärder.
Redovisning till Årsmötet se bilaga som inkluderar budget för 2016.

ÖRF:s Ungdomssektion ”US” under verksamhetsåret:
Vi har under året haft div aktiviteter för att dels få in pengar och dels att främja
sammanhållningen och få fler ungdomar till oss.
I Januari anordnade vi med hjälp av Lotta en Pay and Jump, i mars månad så målade vi om
godiskiosken så att den blev fin till Ölandshoppet och Thoreb. Vi ansvarade för
godisförsäljningen och åkte tillsammans med Stina till Kalmar och handlade allt godis.
I April fick vi biljetter till en fotbollsmatch på Guldfågeln. I somras så åkte vi till Falsterbo
med buss, tyvärr var vädret inte riktigt med oss men kul var det ändå.
På Höstlovet hade vi tacokväll med filmvisning och även en tvådagars markarbetsträning för
Sofie Svensson. Det var omtyckt och väldigt lärorikt.
I ungdomssektionens styrelse sitter:
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Ordf., Alexandra Karlsson
Sekreterare; Maja Ekströmer
Kassör; Ellinor Areskog
Ledamot, Daniel Edwards och Alexander Petersson
Suppl., Ebba-Stina Edwards, Julia Petersson, Ida Johansson och Moa Holmberg

ÖRF:s Personal under verksamhetsåret:
Föreningen har fortsatt under året haft förmånen att ha en anställd personal som
anläggningsskötare på vår anläggning i Tryggestad. Lotta Holmberg har åter på ett fantastiskt
sätt arbetat med mängder av saker såsom skötsel och underhållsuppgifter i Tryggestad,
administration och kontorsuppgifter, bedriva café på anläggningen, bistått styrelsen med
information om kommande underhållsåtgärder.
Lotta har också varit huvudansvarig och vår drivande kraft i all tävlingsverksamhet. Styrelsen
och föreningens medlemmar är mycket tacksamma för ett mycket väl genomfört arbete under
verksamhetsåret 2015.

ÖRF:s Anläggning under verksamhetsåret:
Under året har de byggnationer på anläggningen som påbörjades under föregående år
klarställts och godkänts i besiktningar. Resultatet har blivit en ny Entré på bottenvåningen i
Ridhuset med bla. automatiska belysningsstyrningar för att göra det säkrare och
energibesparande. Ombyggnationen medförde också 3st nya toaletter varav en är
handikappanpassad samt rustat upp förrådsdel. Därutöver har även elektriska installationer,
inkommande vatten och bärande delar för taket i ridhuset säkrats upp. Därtill har översyn och
upprustning av utebelysning på ridhuset också gjorts.
ÖRF har under hösten fått klart med ny skylt som Entréinformation vid anläggningens infart
och den kommer att sättas på plats under våren. Arbetet med bättre information inne på
anläggningen har plockats med lite under året och behöver fortsätta framåt.
Löpande underhåll med färg invändigt och utvändigt har gjorts på Röda Stallet, beläggning
med hyresgäster har inte varit lika god som tidigare år.
På nationaldagen genomfördes en ½-dags städdag för att göra i ordning i förråd under ridhuset
samt under skärmtak.
Den hindervagn som föreningen haft under många år har avyttrats eftersom den inte länge
höll ihop.
Styrelsen har under året diskuterat om förbättringar av ridbanor och yttre allmänna ytor såsom
parkering för att kunna hantera tävlingar bättre.
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Hästaktiviteter på anläggningen under verksamhetsåret:
Hästaktiviteter har under året haft fyra ridgrupper i veckan, de både hoppar och rider dressyr.
I somras anordnade de även ridläger, som var populärt med många deltagare.

ÖRF:s Information under verksamhetsåret:
Föreningens hemsida används för att sprida information om tävlingslag, regler, kontakter och
annat administrativt såsom protokoll mm utifrån de verksamheter/sektioner som bedrivs inom
ÖRF. Föreningens FB-sidor används aktivt också där också mkt positiva inlägg dyker upp om
medlemmarnas ryttarframgångar och annat kul som genomförs genom föreningen.
Under tävlingarna på Thoreb Cup i maj så var Barometern på plats och direktsände detta på
sin hemsida, detta har enl. Barometern varit välbesökt.

ÖRF:s Valberedning ”VB” under verksamhetsåret:
VB har haft dialog med styrelsen under året och har deltagit på möte nr 8 för att föra dialog
inför kommande verksamhetsår och utifrån det arbetat fram nya förslag till personer i styrelse
och ledamöter.

ÖRF:s Medlemmar under verksamhetsåret:
ÖRF:s medlemsantal har under verksamhetsåret ökat med 35st och vi var 241st medlemmar
per 31 dec 2015.

Övrigt under verksamhetsåret:
På årets Ölandsidrottsgala blev Tova Lindbäck årets ryttare och Saga Eklund fick stipendium
från Handelsbanken.
Utbildningar som vi haft under året är Grönt kort kurs, Hjärt-och lungräddning samt en
funktionärsträff som vi anordnade inför sommartävlingarna på Lundegård.
ÖRF:s representation hos Smålands Ridsportförbund samt Ölands Idrottskrets har i år varit
Lotta Holmberg och Birger Ramnebrink. Lotta är även teamledare i dressyr och Birger är
engagerad i handikappsridningen.
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Verksamhetsplan 2016:
Styrelsens arbete under innevarande år inriktas på.
•

Fortsatt utveckla Tryggestads anläggning som klubben äger.
Planera för att vår samlingslokal öppnas upp mot den balkong som är utanför för att få
ett bra flöde för besökare, tävlande, funktionärer och personal. Göra en plan med
åtgärder för översyn av Ridhusets utslitna tak.
Planera för åtgärder på Röda Stallet såsom upprustning av dess fasad, planera för
anpassning av våra yttre ytor för att bla kunna erbjuda bra parkeringsmöjligheter som
idag saknas.

•

Få alla boxar i Röda Stallet uthyrda igen.

•

Fortsatt satsning på föreningens barn och unga. Där klubbens ungdomssektion här
har en viktig roll.

•

Utveckla belöningssystemet att bli ännu mer attraktivt.

•

Fortsatt utveckling av aktiviteter som passar alla åldrar och typer av verksamhet.

•

Fortsätta utveckla klubbens sektioner tävlings-, fika-, sponsorsektion.

•

Stimulera klubbens ryttare att vara ute och tävla och representera klubben både
individuellt men också som så viktigt i lag.

•

Ha en aktiv dialog med Smålandsidrotten och Kommuner för att ta del av deras
erfarenhet och få viktiga ekonomiska stöd.

•

Fortsätta att hitta utmaningar för att utveckla klubbens personal, Lotta.

•

Ekonomisk plan för fortsatt god ekonomi.

•

Stimulera till träningar, föreläsare och tävlingar på anläggningen.

•

Skapa möjligheter för aktivt utvecklande arbete i föreningens styrelser och sektioner.

•

Fortsätta att utveckla samarbetet med sponsorer, kommuner och andra ridklubbar.
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Styrelsens Resumé:
Styrelsen vill tacka för det gångna verksamhetsåret 2015 och för förtroendet från alla
medlemmar. Det har varit ett utvecklande år för den nygamla styrelsen där många beslut har
tagits utifrån vad vi har sett varit det bästa för klubben.
Under 2016 ska vi fortsätta slår vakt om det goda rykte föreningen har om våra fina tävlingar
som är grunden till vår goda ekonomi och ger möjlighet att utveckla alla verksamheter.
Vi har en fortsatt god ekonomi som har gjort det möjligt att se en framtidsutveckling inom
ÖRF och kunna förverkliga delar av en långsiktig målsättning.
Styrelsen ser en framåtanda i föreningen och vilja att bli en idrottsförening som verkligen
passar alla, ingen skall lämnas utanför och inte få vara med.
Styrelsen önskar föreningen och alla medlemmar fortsatt god framgång.
Ida Peterson
Kristina Axelsson Dahlberg
Leo Överby
Julia Richardsson
Christina Johansson
Birger Ramnebrink
Anna-Sara Edwards
Johanna Eriksson
Maria Nygren
Therese Markström
Ann-Sofie Andersson
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