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Under året har styrelsen haft 13 st protokollförda styrelsemöten.
Vi har haft två representanter med vid förbundets tävlings seminarie i Södertälje.
Ordförande har varit på årets ordförande konferenser i Strömsholm och Upplands Väsby.

Viktiga händelser under året
•
•
•

Ny Klubbstuga på plats vid nya banan.
Bygglov för ridanläggning.
Tävlingar Gyda Vår, Gyda Höst och Prova-på-tävling.

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.

Medlemsmöten
Vi har hållet ett medlemsmöte under hösten.

Ungdom
Ungdomssektionen har under året ordnat en Prova-på-tävling som var väldigt populär, med en ny
”gren” på våra tävlingar där barn får prova på att tävla med en förälder som ledare på banan. Under
höstlovet anordnades även en ungdomsdag på banan. En bio kväll med middag har anordnats för alla
juniorer.
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Tävling
Tävlingssektionen har genomfört två tävlingar i år, varav en regional med SM-kval (Gyda Vår) och en
lokal med KM (Gyda höst) alla våra tävlingar verkar hemskt populära då vi snabbt fyller dessa.
Stämningen på och kring banan upplevs otroligt bra. Under Gyda Vår så hade Svenska
Islandshästförbundet förlagt en examination av domare till Sandviken. Det var roligt att höra
kommentarer från deltagarna om vilken fin anläggning vi har i Sandviken.
Vi har deltagit i höstens tävlingsseminarium inför tävlingssäsongen 2016. Vi kommer att ha samma
upplägg för tävlingssäsongen 2016. Gyda Vår (regional + SM-kval) 4-5/6-2016 och Gyda höst (lokal +
KM) 27-28/8-2016.

Kafeteria
Kafeterian har varit öppen i samband med alla våra tävlingar.

Banor & anläggning
Under året har fokus från Ban och anläggningssektionen varit att hålla bana i topp skick, det har Kurt
Svahn gjort med bravur. Vi har även fått en klubblokal av Sandvik Mining AB, det är fem kontors
modul som tillsammans har en yta på ca: 135 m2. Detta medförde ett arbete att få ett nytt bygglov på
kort tid. Vilket gjorde att vi kunde samordna de "bygglov" vi har och haft till ett enda bygglov som
ridanläggning på Överbyn 7.1 marken som vi arrenderar av Högbo bruk. Vi vill tacka alla som ställt
upp under sommaren då vi hade en otroligt kort tid på oss att få till allt för att ställa klubbstugan på
plats. Nu återstår under våren att göra iordning "kontoret" till en klubbstuga med toaletter,
kök/kafeteria och samlingslokal.
Ett stort antal kurser organiseras och hålls på Högbobanan samt hos lokala privata anläggningar.
Under året har Gudmundur Einarsson, Magnus Skulasson, Pia Andreasson, Peter Häggberg och
Johan Häggberg m.fl kommit till Högbo Islandshästcenter för att hålla i kurser. Samt alla våra lokala
instruktörer som varit på banan och hållit kurser och utbildningar. Dessa tillfällen drar till sig deltagare
från Gyda IHF samt en hel del ryttare från omkringliggande islandshästföreningar.
Under året har vi slutredovisat projektet ”Islandshästcenter i Högbo etapp3” som finansierats av
Leader gästrikebyggden så nu är detta formellt avslutat och godkänt av Länsstyrelsen.
Vi har även fått hjälp att röja sly på och kring gamla banan av en medlem/lokaltföretag.
Sandviken 20151231

Tony Bergsman

Johanna Jablonski

Viktoria gren

Siri Brever

Linda Friberg

Hannah Jarl

XX 2015

Christina Engelborg

Anna Stattin

sid 2 av 1

