Verksamhetsberättelse
Gyda Islandshäst förening
Verksamhets år 2016
Styrelsen
Styrelsen har under 2016 bestått av:
Ordförande: Tony Bergsman

Kassör: Johanna Bergh

Sekreterare: Christina Engelborg

Vice Ordförande: Viktoria Gren

Ungdomsrepresentant: Siri Brever

Ledamot: Anna Stattin

Ledamot: Linda Friberg

Ledamot: Hannah Jarl

Suppleant: Kurt Svahn

Suppleant: Malin Olsson

Suppleant: Eva Mikaelsson

Övriga förtroendeuppdrag
Webmaster: Lotta Olsson
Tävlings sektion/ansvarig: Linn Gilberg och Malin Olsson
Valberedning: Anita Järvi(sammankallande), Pia Johansson och Lena Larsson
Revisorer: Kicki Westerberg (auktoriserad) och Titti Juhlin
Under året har styrelsen haft 10 st protokollförda styrelsemöten.
Vi har haft två representanter med vid förbundets tävlings seminariet i Västerås.
Ordförande har varit på årets ordförande konferenser i Norrköping och Västerås.
Ett stort antal klubbmedlemmar har representerat Gyda vid olika tävlingar landet runt.
Ett antal medlemar kvalificerade sig till, och tävlade i Islands Häst SM samt Geidingakeppni SM.

Ungdom
Ungdomssektionen har under året ordnat en ungdomsdag och clinic i ridhuset hos Stackbo
Islandshästar med Jamila Berg. Där alla Gydas ungdomar fick delta utan kostnad.

Tävling
Tävlingssektionen har under året genomfört tre tävlingar, varav en regional med SM-kval (Gyda Vår)
och en lokal med KM (Gyda höst) samt ett SM kval. Som vanligt är våra tävlingar populära då vi
snabbt fyller dessa. Stämningen på och kring banan upplevs otroligt positiv.
Klubbmästare för 2017
Maria Berg (senior), Maja Hedin (ungdom), Filippa Jähder (junior), Jamila Berg (pass) och Alice Stattin
(pass ungdom)
.
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Kafeteria
I samband med våra tävlingar har kafeterian varit öppen och serverat god fika och lunch till tävlande
och publik. Samt att vi även serverat funktionärs lunch mm.

Banor & anläggning
Under året har fokus från varit att hålla bana i topp skick, det har Kurt Svahn gjort med bravur. Nu
återstår under våren att göra färdigställa klubbstugan med toaletter, kök/kafeteria och samlingslokal.
Under hösten har luft/luft värmepump installerats, så nu vi har även fått värme i klubbstugan.
Ett stort antal kurser organiseras och hålls på Högbobanan. Under året har Gudmundur Einarsson,
Magnus Skulasson, Pia Andreasson 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 hösten anordnade vi även en hästorientering. Det blev
en trevlig tillställning som vi gärna ser som ett återkommande event. Det anordnades även en
hundkurs på anläggningen under hösten.
Vi har under även under sommaren fått fyllning så vi kunnat påbörja att fylla ut parkeringen. Vi
behöver större yta att parkera hästtransporter under våra tävlingar.
Vi har även fått hjälp att röja sly på och kring gamla banan av en medlem/lokaltföretag.
Vi tackar alla funktionärer som ställt upp under våra tävlingar. Samt alla i våra medlemmar som ordnar
och lägger ned ett stort ideellt arbete, för att få Gyda och vår fina anläggning att vara en mötesplats för
tävling och träning av islandshästar.
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