Verksamhetsberättelse 2016

2017-01-22

Styrelsens sammansättning för Ölands Ryttare Förening ”ÖRF” under
verksamhetsåret:
Ida Petersson – Ordförande, Avgick 7/12
Emma Arvidsson - Vice Ordförande, Ordförande från 7/12
Julia Richardsson – Sekreterare
Leo Överby - Vice Sekreterare
Christina Johansson – Kassör
Birger Ramnebrink – Ledamot
Anna-Sara Edwards – Ledamot
Johanna Eriksson – Ledamot
Therese Markström – Ledamot
Jenny Frisk– Suppleant
Ann-Sofie Andersson – Suppleant
ÖRF:s Möten med styrelsen under verksamhetsåret:
Styrelsemöten 13st Arbetsutskottsmöten 0st Medlemsmöte 0st
ÖRF:s Styrelse under verksamhetsåret:
Det har funnits några nya namn i styrelsen i år. Vi hade en liten startsträcka för att
lära känna varandra och vi har jobbat med att ha högt i tak och ta vara på det
engagemang som funnits.
ÖRF:s Styrelses fokus under verksamhetsåret:
* Att få alla boxar i Röda stallet uthyrt. Alla boxar blev uthyrda och stallet blir från
och med 1/2-17 uthyrt i sin helhet tom 31/12-17.
* Fortsätta vara en framgångsrik tävlingsarrangör. Ett av styrelsens mål har också
varit att bibehålla och genomföra tävlingsverksamhet.
* Olika aktiviteter för barn och unga. Genomfört resor, tävlingar, hästaktiviteter
och medlemsträffar.
* Omarbeta belöningssystemet och göra det mer attraktivt. Styrelsen hoppas att
detta ska ge ett ännu högre intresse för medlemmarna att vara med funktionärer
kommande år
* Det har skapats en sponsorgrupp. Sponsorgruppen som har tillsats kommer att ha
hand om all sponsring framöver. Såväl till tävlingar som till lagutrustning.
Sponsorgruppen har detta året tagit form och arbetat för att etablera kontakt med
olika företag både på Öland men även i Kalmar med omnejd.
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ÖRF:s Tävlingssektion under verksamhetsåret:
Vi har under året haft flera tävlingar i både dressyr och hoppning.
För nionde året på Lundegård av Ölandshoppets genomfördes tre dagars
ponnyhoppning med 767 starter och 120 uppstallade ponnysar. På lördagskvällen
hade vi en rolig och populär föreläsare Johanna Lassnack som var mycket populärt.
Tävlingen Thoreb cup flyttades till föreningens egen anläggning i Tryggestad och
genomfördes 18-19 juni med 220 starter. Vi hade hoppats på fler starter men var
nöjda med de som kom vilka var väldigt nöjda och ser fram emot nästa år.
Sista helgen i juli hade vi även Ölands mästerskapen i dressyr och hoppning.
Därtill har också anordnats Pay and Jump, Klubbhoppningar, Pay and Ride samt
Klubbmästerskap i både dressyr och hoppning.
ÖRF har 2016 haft 106 st licensierade tävlingsryttare på alla nivåer med många
fantastiska resultat och fint engagemang.
Våra tävlingsryttare har visat framfötterna överallt 2016 på olika nivåer. Vi har haft
flera ekipage som deltagit vid SM, Inverkans SM, Falsterbo Horse Show, Breeders
mm.
Jenny Frisk har under året arrangerat både tävling och kurs i TREC på olika nivåer.
Det har även funnits träningstillfällen för att träna på de olika delarna inom TREC.
ÖRF:s Lagtävlingar under verksamhetsåret:
I våras anordnade ÖRF Lagallsvenskan DIV III hoppning för ponny på
anläggningen.
Framgångarna och resultaten för föreningens ryttare har under året varit fina och
glädjande i de olika divisionerna på både häst och ponny.
Hoppning Ponny:
DIV III,
DIV II slutade på en andra plats i finalen i Vetlanda,
DIV I och Elit.
Hoppning häst:
DIV II slutade på en fin första plats efter final i Växjö.
DIV I
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Dressyr ponny:
DIV III
Dressyr häst:
DIV II
DIV I.
ÖRF:s Ekonomi under verksamhetsåret:
Ekonomin är god och redovisas i fristående dokument.
ÖRF:s Ungdomssektion ”US” under verksamhetsåret:
Har av olika anledningar inte varit aktiv under året och sätts vilande tills ny styrelse
finns att tillgå.
Genom samarbete med Smålands Idrottsförbud har dock varit ett par barn och
ungdomar deltagit i tävlingen ”Vi i Stallet”. Det var uppskattat av såväl barn som
vuxna.
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 2016.
ÖRF:s Anläggning under verksamhetsåret:
I verksamhetsplanen för året beslutades det att Ölands Ryttarförenings styrelse
skulle rikta sitt arbete mot att utveckla anläggningen i Tryggestad. Det arbete som
har gjorts är att det har grävts igen ett dike vid ridbanan, bytts vindskivor på
ridhuset samt målat ridhusgaveln och satt upp nya klubbskylten.
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Hästaktiviteter på anläggningen under verksamhetsåret:
Har under året haft tre grupper i veckan som både tränat hoppning och dressyr.
Ridlägret uteblev. Planeringen är att dra ner till två grupper under 2017 relaterat till
gruppunderlag och hästbrist.
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.
Föreningen har använt sig aktivt av sin Facebook-sida där mycket positiva inlägg
dyker upp om medlemmarnas ryttarframgångar och annat kul som genomförs
genom föreningen.
ÖRF:s Valberedning ”VB” under verksamhetsåret:
VB har jobbat på bra under året och fört en dialog med styrelsen. VB deltog på
möte nr 11 och 12 för att diskutera och informera hur de arbetar med processen
med styrelse inför verksamhetsår 2017.
ÖRF:s Medlemmar under verksamhetsåret:
ÖRF:s medlemsantal har under verksamhetsåret 2016 varit 194st.
Övrigt under verksamhetsåret:
* Ölands idrottsgala där föreningen var representerade och som Årets ryttare
utnämndes Tova Lindbäck och Vanessa Olsson mottog ett stipendium.
* Det har anordnats en resa till Falsterbo med buss som var mycket uppskattad av
de medlemmar som åkte dit.
* Clinic för såväl medlemmar som ej medlemmar har genomförts.
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Verksamhetsplan 2017:
Styrelsens arbete under innevarande år inriktas på:
* Fortsatt utveckla anläggningen i Tryggestad 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.
* Fortsätta att ha hela Röda Stallet uthyrt till en hyresgäst.
* Fortsatt satsning på föreningens barn och unga med uppsuttna och avsuttna
aktiviteter.
* Utveckla och engagera föreningens medlemmar som funktionärer.
* Fortsatt utveckling av aktiviteter som passar alla åldrar och typer av verksamhet.
* Fortsätta utveckla klubbens tävlings-, fika-, sponsorsgrupp.
* 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 viktigt ekonomiskt stöd.
* Planering och genomförande av tävlingar kommer skötas på ideell basis av
medlemmar utan någon anställd och för skötsel av anläggning likaså samt att ÖRF
köper in en del hjälp istället.
* 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.
* Öka intresset för att testa på Trec med tävling och kurser under året.
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Styrelsens Resumé:
Styrelsen vill tacka för det gånga verksamhetsåret 2016 och för förtroendet från er
medlemmar. Vi upplever att det har varit ett utvecklande år där styrelsen har tagit
många beslut utifrån vad vi anser har varit det bästa för föreningen.
Under 2017 ska vi fortsätta sprida ett gott rykte, utveckla våra tävlingar samt övriga
verksamheter och göra vår förening ännu mer attraktiv i flera avseenden.
Föreningen har en fortsatt god ekonomi vilket möjliggör denna framtidsutveckling
och vi hoppas det fortsätter så även under kommande år. Styrelsen ser att
föreningens medlemmar har en framåtanda och vilja till att ÖRF ska bli en
idrottsförening som passar alla, oavsett utbildningsnivå. Ingen lämnas utanför och
alla ska få vara med.
Styrelsen önskar föreningen och dess medlemmar fortsatt god framgång.
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