
Tjörns Ridklubb
Verksamhetsberättelse -  2022

Medlemmar:

Under året hade vi totalt 230 medlemmar

År 2021 hade vi 176 medlemmar

Styrelsen 2022:

Ordförande: Robert Karlsson

Ledamot och vice ordförande: Jane Östman

Ledamot och kassör: Mimmi Ulveskär

Ledamot och sekreterare: Tove Olausson

Ledamot och tävlingsansvarig: Annika Hellman

Ungdomssektion Ledamot: Elin Berntsson

Ungdomssektion Suppleant: Mirabelle Solbakk

Suppleant: Sandra Stendahl

Suppleant: Mats Berntsson

Granskning av klubbens ekonomi och styrelsearbete utfördes av:

Revisorerna Ingela och Jan Björklund.

Styrelsen har under året haft 12 styrelsemöten och en separat workshop.
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Ridskolan:

Antal ridande vid årets slut var 130. I slutet av förra året hade vi 142.

Under 2022 köpte vi in en ny häst, Bolo som tidigare hyrts in till lektioner.
Under vårterminen hyrde vi in ponnyerna Mixen, Sunnanvind och hästen
Wilma. Wilma och Sunnanvind åkte tillbaka till sina ägare i slutet av terminen.
Under hösten har vi lånat in ponnyerna Woody och Mixen samt stora hästarna
Sollan och Gerda. Privathästen Asterix extra som lektionshäst på fredagar
under året.

Ridskolan ägde i slutet av december 9 hästar, fördelat på 4 storhästar, 3
D-ponnys och 2 C-ponnys. Vi har under året fortsatt vårt samarbete med
Equiopat Elin för att arbeta förebyggande med friskvård för våra hästar.

Sommaren 2022 hade vi 5 st läger inklusive US igångsättningsläger. Ridläger
hade vi under början av sommaren, därefter vilade hästarna och veckan innan
höstterminen drog igång hade US sitt årliga läger.

Working Equitation träningarna fortsatte att vara en regelbunden
fredagsaktivitet på klubben, och vi har även under året inlett samarbete med
Nina Rasmusson som haft hoppträningar för både lektions och privatryttare. I
januari var Lotta Wahlborg hos oss och hade hoppträningar. Våra hopp och
dressyrträningar för Filippa, Sandra och Therese har fortsatt under året.

Övriga aktiviteter under året har varit uteritter, dagläger och den årliga
julfesten.

Vi har även via ideella krafter byggt upp en helt ny hemsida i samband med
att IdrottOnline stängde ner sina hemsidor.

Personal:

Innan vi hitta en permanent lösning till Måndag och Onsdag lektionerna så
hade vi i början av året hjälp av Emelie Linderholm som hade lektionerna hela
Januari. Vi fick sedan kontakt med Emma Andersson som tog över lektionerna
och hade dom hela terminen ut. Vi är oerhört glada och tacksamma över
deras hjälp under vårterminen.
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Therese Johansson Munk fortsatte som verksamhetsansvarig och ridlärare
under första halvåret av 2022. Therese gick på föräldraledighet i juni månad
och ersattes av Sandra Andersson som ridlärare på tisdagar och onsdagar
samt som vikarierande verksamhetsansvarig. Tove Mogensen tog över
Fredags lektionerna samt varannan Lördag. Filippa Lärn har lektioner
måndagar och torsdagar under 2022 samt delar på lördag lektionerna med
Tove.

Johanna Brask har till vår glädje fortsatt sin anställning som hästskötare i
stallet och vår allt-i-allo Hans Lindberg fortsatte sitt goda arbete under 2022.

Vi tackar all personal som varit med oss 2022! Nu jobbar vi på för ett härligt
2023!

Ekonomi:
Föreningens ekonomi under 2022 har fortsatt likt 2021, med ökade kostnader
för strö och el främst. Strö priserna har ökat då det på grund av el kostnader
är större åtgång på restprodukter från träindustrin, vilket gör det svårt med
tillgången. Priset på strö leveranserna har gått från ca 36 000 kr till 53 000 kr
under året. Elen har också skenat vidare, detta har under 2022 lett till att
föreningen betalat dubbelt så mycket för elen (129 900 kr) än vad vi gjorde
innan elkrisen, då den låg på runt 65 000 kr. Förhoppningen är att föreningen
ska under 2023 få tillbaka runt 20 000 kr i el stöd.

Vi fick beviljat ett anläggningsbidrag för häst under 2022, men då föreningen
inte köpte någon häst så fick vi använda detta 50/50 bidrag till de inhyrda
lektionshästarna. Till 2023 sökte vi anläggningsbidrag för hästar, gummimatta
till stallgången, administrationsprogram och inhyrning av lektionshästar.

Resultatet påverkas positivt av miljonen som vi fått av kommunen till underhåll
av anläggningen, men också av ett förskott på 250 000 kr från
Leaderprojektet.
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Styrelsen valde att utöver den årliga höjningen på 4%, besluta att inför
vårterminen 2023 höja rid avgifterna på lektionerna. Det här för att försöka
bromsa upp föreningens ekonomiska situation.

Anläggningen:
Under det gångna året har allt fokus lagts på leaderprojektet. Självklart har
diverse löpande underhåll också utförts på anläggningen.

Aktiviteter

● Strandstädning på våren

● Underhållning av vägen

● Arbetsdagar genomfördes under våren och hösten där diverse

underhåll och reparationer utfördes.

● En bättre baltransportör har tillförts anläggningen.

Leader projektet startade vinter 2021 och är något vi fortsatt jobba med under
2022. Projektets syfte är att anpassa anläggningen för att bli mer hållbar ur ett
miljöperspektiv där fokuset är att minska vattenförbrukningen, minska
användningen av magnesiumklorid, minska fodersvinn, minska försurning av
marken och närliggande vattendrag samt sprida kunskap och inspiration kring
miljöarbete i en bransch där det ofta inte kan prioriteras.

Under 2022 har vi via leader projektet gjort:

● Hårdgjort underlaget i 4 st grushagarna för lektionshästarna.

● Köpt och installerat in nya foderhäckar till lektionshästarna.

● Köpt in fodervagn med våg för minskat fodersvinn.

● Grävt ner 2 st regnvattentankar och kopplat till takavvattning för att

kunna utnyttja regnvatten till att vattna manege och paddock.

● Installerat frostfria vattenkoppar till lektionshästarna.
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Utöver detta så har vi också förberett för takbyte under 2023.

Tävlingskommittén:

I början av 2022 trodde vi att det fortsatt skulle bli ett år av restriktioner pga
pandemin, men i början på februari släpptes de flesta sådana och vi
planerade och körde igång med årets tävlingssäsong.

Under våren var våra ponnyryttare ute och tävlade lagtävling, både i hoppning
och dressyr, vilket vi tyckte var väldigt kul att få ihop ryttare till detta.

I februari och mars arrangerade vi två Pay’n Ride, varav den i mars fick
närmare 30 deltagare.

Årets första tävling blev en dressyrtävling för häst, andra omgången av
division 1 i april.

I juni var det återigen dags att stå som värd för finalen i Hööks Bohuscupen
hoppning för ponny. 15 lag från Göteborgs- och Bohusläns ridsportförbund
hade kvalificerat sig till finalen som avgjordes med en för året ny
inverkansbedömning. Under dagen var GöteborgsPosten hos oss och sände
finalen live, en rolig detalj där vi hade med en expertkommentator från vår
klubb. En tävling som verkligen höll på från tidig morgon till sen kväll, men
som var väldigt lyckad i det stora hela. Den är en utmaning att arrangera för
oss, men också en väldigt rolig dag.

Den tredje och sista tävlingen vi arrangerade för året var Tjörns Sparbanks
sommardressyr för häst, som sträckte sig över två dagar i början på juli. Under
fina förutsättningar genomfördes tävlingen med många fina ritter.

KM i hoppning hade vi i slutet av maj. Det blev en spännande dag med både
lektionsekipage och privat ekipage.

KM i dressyr hade vi under hösten med Pay and Ride. Det var en uppskattad
tävling med både lektionsryttare och privatryttare.

Under hösten hade vi ett lag i div 2 häst dressyr som slutade som tvåa i det
sammanlagda resultatet, riktigt roligt!
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Vi vill verkligen tacka alla våra funktionärer som ställer upp i vått och torrt för
oss, utan er hade vi inte kunnat fortsätta arrangera tävlingar med goda
omdömen från domare och deltagare som vi gör, STORT tack!

Tack också till våra sponsorer som hjälper oss med fina priser till våra
tävlingar.

Vi vill också tacka alla ryttare som tävlar för oss på Tjörns Ridklubb samt ni
som kommer och besöker oss på tävlingar – stort lycka till under 2023,
hoppas vi ses!

Sponsorer:
Under 2022 så har vi fortsatt att ha ett gott samarbete med våra sponsorer:

Tjörns Sparbank, Sjöängens Ridshop, Scartab, ENP, Olssons Trävaror,

Henrys Allt I Allt, Almös Livs, Lind Reklam, Actemium, Säkerhetskurser.se,

Länsförsäkringar, Branson och Kanoon.

Vi är super glada och tacksamma våra sponsorer!

Ungdomssektionen:
Se separat verksamhetsberättelse för Ungdomssektionen. Den bifogas till

årsmötet.

Styrelsen vill slutligen tacka alla vår fantastiska medlemmar som hjälpt
oss under 2022. Vi hoppas såklart på ett fantastiskt 2023!
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