Verksamhetsberättelse
Gyda Islandshäst förening
Verksamhets år 2014

Styrelsen
Styrelsen har under 2014 bestått av
● Ordförande: Anders Enbom
● Kassor: Helena Hedman Dansk
● Sekreterare: Lotta Möller
● Vice ordförande: Tony Bergsman
● Ledamot nr5: Siri Brever
● Ledamot nr6: Linda Olsson
● Ledamot nr8: Maria Berg

● Ledamot nr7: Maria Hedin
● Ungdomsledamot nr9: Marilinn Lauridsen
Andersson
● Ungdomsledamot nr10: Elin Hedman
● Suppleant: Monica Wikstrom
● Suppleant: Kurt Svahn

Övriga förtroendeposter har varit
Webmaster for hemsidan gyda.nu och tävlingsansvarig) - Linn Gillberg
Valberedningen har bestått av Anita Järvi (sammankallande),
Karin Gilberg och Karina Eklund.
Revisorer har varit Kicki Westerberg och Wicky Edvinsson med Lena Larsson och Ida Göte som suppleanter
Årsmötet för 2014 ägde rum 16 februari 2014.
Under året har styrelsen haft 11 sammanträden varav två extrainsatt.
.

Viktiga händelser under året
•
•
•
•

Gyda har färdigställt bana i Högbo.
Medlemsantalet har överstigit 150 personer
Ungdomssektion har haft ett antal tävlingar och andra aktiviteter.
Ett stort antal klubbmedlemmar har representerat Gyda vid olika tävlingar på andra föreningars banor. Bland
annat har några kvalificerat sig till och tävlat i Islands Häst SM och Gedingakeppni SM med framgång

Kursverksamhet
Ett stort antal kurser har organiserats av enskilda medlemmar dels på Gydas bana och dels på olika privata
anläggningar. Anlitade tränare till kurserna har dels varit lokala och dels tillresta förmågor. Kurserna har lockat Gydas
medlemmar och även medlemmar från omkringliggande Islandshäst föreningar.

Medlemsmöten
Under året har några medlemsmöten planerats, vilka sedan inte genomförts på grund av få anmälningar.

Ungdom
Ungdomssektionen har under året ordnat egna tävlingar och olika typer av aktiviteter för yngre medlemmar. Sektionen
har egen hemsida.
Under året har sektionen representerats i förbundets ungdomsarbete.

Tävling
Tävlingssektionen med Linn Gillberg i spetsen har genomfört två tävlingar under året, varav en under våren och en
under hösten, med ett stort antal deltagare.
Sektionen har deltagit Islandhästsförbundets tävlingsplanering inför 2015.

Kafeteria
Kafeterian har varit öppen i samband med tävlingar.

Bansektionen
Under året som gått har det hänt mycket på anläggningen
Det har varit mycket aktiviteter på anläggningen i form av kurser, tävlingar och ungdomsaktiviteter. Vi tror att det aldrig
varit så mycket bokade aktiviteter någonsin på anläggningen i Gydas historia. På banan har bland annat följande
instruktörer och tränare hållit kurser och utbildningar; Magnús Skúlason, Reynir Adalsteinsson, Peter Häggberg, Johan
Häggberg, Elsa Albertsdottir, Pia Andreasson, Maria Berg, Anna Åhsberg, Wicky Gren, Sofia Kulla och Marina Nyberg
och förmodligen ett antal till som håller kurser där för våra medlemmar utan att ha behovet av att boka banan. Samt ett
mycket stort antal medlemmar som utnyttjat banan för sin egen träning.
Vi har haft ambitionen att sladda banan minst en gång i veckan, samt att den alltid skall vara i god kondition inför
bokade aktiviteter.
Vi har under året avslutat projektet ”Islandshästcenter i Högbo etapp 3” som finansierats av Leader gästrikebyggden och
genom ideellt arbete av Gydas medlemmar.
Det här har vi gjort under 2014:
•

Förrådscontainern flyttades till kortsidan på ovalbanan och speakervagnen placerades ovanpå den samt fast
elanslutning till speakervagnen.
• Byggt trapp till speakervagnen.
• Grävt för vatten, el och avlopp.
• Ny elservice till nya banan.
• Sommarvatten till tre stycken tappställen vid våra hagar samt två stycken på banan.
• Ställt upp en toalett bod med tre toaletter och anslutit det till vår nya godkända slutna avloppstank.
• Gjutit fundament och rest belysning master samt monterat LED belysningsarmaturer i dessa
• Grävt upp de stora stenarna på gamla ridbanan samt fyllt ut de värsta svackorna på den.
• Fällt de stora ”murkna” träden i hagarna vid klubbstugan.
• Röjt sly runt gamla banan.
Det vi hade som mål var att hinna klart med toaletterna till tävlingen (Gyda Höst) i augusti. Vi klarade det målet precis
då vi fick elen framdragen några dagar före tävlingen, och toaletterna kunde användas till tävlingen.
I slutet på oktober blev belysningen på banan inkopplad.
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