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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 FÖR
ÄLMHULT LINNÉBYGDENS RIDKLUBB
Styrelsen har under föreningens 31:a verksamhetsår haft följande sammansättning:
Ordförande
Vice Ordf.
Kassör
Sekreterare
Ledamot

Maria Wüllrich Carlsson
Andreas Vindstierna
Cecilia Lodelius Backlund
Yvonne Jonsson
Anna Ingemarsson
Kristina Wirland Svensson
Johanna Larsson
Desirée Ördén
Nicole Starck
Moa Nilsson

U-sektion
Suppleanter:

Styrelsen har under året haft 11 protokollförda möten.
Medlemsantal
Vid verksamhetsårets slut den 31 december 2013 hade klubben 342 medlemmar.
Medlemmarna fördelar sig enligt nedan:
0-6 År
Summa
Kvinna
Man

17
1

7-12 År
95
12

13-20 År
89
3

21-40 År
60
4

41- År
46
15

Summa
345
307
35

Medlemsavgiften har under 2013 varit:
Junior
200:Senior
300:Familj
600:Föreningen har under året varit ansluten till Svenska Ridsportförbundet och Smålands
Ridsportförbund.
Under 2013 har följande sektioner funnits
Tävlingssektion, Sponsorsektion, Webbredaktion, Cafeteriasektion, Utbildningssektion,
Ponnysektion och Ungdomssektion.
Huvudstyrelsen
År 2013 har varit ett år där styrelsen tagit avstamp för troligen de största förändringarna i
klubbens historia. Efter ett tungt år då bl.a. en stor del av klubbens hästar har fått bytas ut
togs beslutet att driva verksamheten på ett nytt sätt.
En verksamhetsansvarig ridskolechef (RC) har fått uppdraget att höja kvaliteten och
lönsamheten. RC har på styrelsens uppdrag tagit fram en nulägesanalys under våren vilken
ligger till grund för avstamp i ett måldokument för perioden 2014-2016 och en tydlig
budget. Prioriterade områden är ridskolan (häst- och ryttarutbildning) och uppstallning.
Första steget har varit att prioritera ridskolan då denna är basen för hela verksamheten och
det är i ridskolan som den huvudsakliga breddverksamheten för barn och ungdomar
finns och där basen för framtidens ryttare skapas.
Som ett andra steg har ett nytt uppstallningsavtal tagits fram med ökad valfrihet att välja
olika servicenivåer, nytt avtal är gällande sedan hösten 2013. Det nya avtalet innebär en
standardhöjning av uppstallningserbjudandet och är uppdaterat enligt nu gällande
myndighetskrav.
Satsningen på häst och ryttarutbildning genomförs av ridskolan och erbjuder utbildning
tom 1.20m i hoppning och MSV B dressyr vilket ger mer träningsmöjligheter för ryttare med
egen häst. Utbildningssektionens uppdrag att erbjuda träningar organiseras numera inom
ramen för Häst- och ryttarutbildning under huvudmannaskap av ridskolan. Ponnysektionen
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har under året inte genomfört egna aktiviteter då de intressen som denna sektion företräder
väl tas om hand genom ridskolans aktiviteter.
Under året har nya profilkläder för klubbens medlemmar tagits fram.
Ekonomi
Klubbens ekonomi har även detta år varit i fokus. Med hjälp av nulägesanalys och
måldokumentet 2014-16 har föreningen för första gången kunnat lägga en budget med
realistiskt positivt resultat.
Dock har året inneburit tunga investeringar då många nya hästar har fått köpas in och
tidigare investering i nytt underlag är en tung lånekostnad för klubben. Årets satsning på
nytt sätt att leda verksamheten har också inneburit ökade kostnader. Därför är likviditeten
ett återkommande problem som har påtalats hos kommunen. Initiativ har tagits för att
avtala om ett nytt driftsbidrag, som på ett bättre sätt speglar ridklubbens behov för att
bedriva barn och ungdomsverksamhet i och för Älmhults kommun.
Separat ekonomisk rapport redovisas vid årsmötet
Ridskolan
Styrelsen initierade utveckling av ridskolans verksamhet. Under mitten av mars gavs
uppdraget till den nye ridskolechefen att leda uppdraget och styrelsen beslutade om en ny
utbildningsplan som började gälla under hösten. Den direkta förändring som
utbildningsplanen innebär är att alla ridgrupper genomför teori i samband med varje
ridlektion.
För att öka kvaliteten i ridundervisningen har en stor utbildningssatsning genomförts av
skolhästarna. Ridlärarna har sedan april och året ut (vid tre tillfällen varje vecka) utbildat
skolhästarna under ridskolechefens ledning med syfte att utbilda dem till att vara kapabla
att utföra sin uppgift samt i friskvårdssyfte som gör dem hållbara.
Ledarskolans första termin genomfördes under hösten och har blivit en uppskattad
utbildning. Deltagarna finns som stöd för ridskolans elever och utför uppgifter i grupp. Ett
flertal nya skolhästar har introducerats under året.
Ledarskolans utbildning är uppbyggd i tre nivåer som utvecklar individen samt ger ett intyg
efter avslut att kunna använda till CV:t.
Rideleverna har strömmat in under hösten och blev vid årets slut 16 % fler än vid årets
början.
2013 har varit ett år som ridskolans personal har börjat arbeta under nya former och nya
metoder.
Tävlingssektion
Tävlingsåret har varit mycket framgångsrikt med väl genomförda tävlingar och många
starter. Framför allt har våra utomhustävlingar på det nya fibersandunderlaget blivit
mycket uppskattade. Tävlingssektionen har under året haft en positiv utveckling med fler
starter vid tävlingarna och man har ökat sina intäkter under verksamhetsåret.
Under året har följande tävlingar genomförts:
Mars
- Regional hopptävling häst
Maj
- lokal hoppning häst
- lokal hoppning ponny
- nationell hoppning ponny (2 dagar)
Juni
- Lokal dressyr häst
- Lokal hoppning häst och ponny (Sveland Cup) (2 dagar)
Augusti
- Nationell hopptävling häst (3 dagar)
Oktober
- lokal hoppning häst
- lokal hoppning ponny
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Webbredaktion
Klubbens nya hemsida som görs i bloggverktyget Wordpress har introducerats under året.
Förutom webbredaktionen sköter nu ridskolans del av den publicering som relateras till
Häst- och ryttarutbildning och ridskolans aktiviteter.
En öppen Facebook-grupp har skapats och används flitigt av medlemmar och ridskolan.
Under året har styrelsen förtydligat syftet med Facebook och hur klubbens sociala medier
bör användas för att platsen ska kännas välkomnande för alla medlemmar. Det går även att
följa ridklubben på Twitter@alirk_ridskola
Cafeteriasektion
Under året har stora ansträngningar gjorts för att få igång cafeteriasektionen och det är ett
arbete som gett utdelning och sektionen kan idag se tillbaka på ett mycket bra år med goda
inkomster i samband med tävlingar. Man har också satsat på ökat öppethållande i samband
med klubbaktiviteter och kvällstid.
Sponsorsektionen
Sponsorsektionen har under året huvudsakligen fokuserat på att behålla nuvarande
sponsorer samt ett något större avtal med Atteviks och IKEA. Planering för nytt upplägg
under arbete och detta kommer att ge avkastning först under nästa år.
Utbildningssektionen
Under året har träningsverksamheten involverats i klubbens Häst- och ryttarutbildning,
som drivs från ridskolan.
Ponnysektionen
Då ridskolan väl tillvaratar ponnybarnens intressen har denna sektion inte haft någon
verksamhet under året.
Drog & mobbingpolicy
En drog och mobbingpolicy finns sedan ett par år. För klubben innebär det att ridskolans
personal/tränare aktivt arbetar med eleverna för att behålla den goda stämningen dem
emellan och stävja oacceptabelt beteende. Inom sektionerna hålls också denna drog och
mobbingpolicy levande genom att man talar om detta med sina medlemmar.
Också genom klubbens sociala medier, hemsidan och Facebookgruppen har policyn
aktualiserats.
För övrigt innebär policyn att rökning begränsas till en rökruta för vuxna. Alkohol tillåts inte
på anläggningen. I samband med klubbens stora nationella tävlingar, där ryttarfest
arrangeras varje år, är beslutet sedan flera år tillbaka att inte längre servera alkohol. Det är
styrelsens åsikt att idrott och droger inte hör ihop och då måste man föregå med gott
exempel. Denna policy är ett verktyg som aktualiserats vid några tillfällen under året.
Ungdomssektionen
Klubbens ungdomssektion lämnar separat årsberättelse.
Utmärkelser
Styrelsen för Älmhult Linnébygdens Ridklubb har glädjen att få dela ut följande
utmärkelser. Prisutdelning sker vid årsmötet.
•

Årets Ryttare 2013
Här utses den tävlingsryttare som fått flest poäng ute på tävlingsbanorna under året.
Årets Ryttare är utan konkurrens Tilda Karlén som under året fått 36
championatspoäng.

•

Fires Minnespris 2013
Varje år delas Fires Minnespris ut till en lektionsryttare/medlem. Ridskolan och
styrelsen nominerar till detta pris. Det är inte enbart utvecklingen inom ridningen
som ligger till grund för utnämningen, utan andra faktorer som t ex insatser för
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klubben och ridskolan, ett uppträdande som verkar för ett gott kamratskap mm vägs
också in i bedömningen. 1 Namnet avslöjas på årsmötet.
Publicitet
Under året som har gått har ridklubben fått mycken positiv publicitet, både i lokala och
nationella medier där vi har uppmärksammats för den kvalitetssatsning som har inletts och
som därmed också bidrar till att göra Älmhult Linnébygdens Ridklubb känd i positiv
bemärkelse.
Styrelsen vill avslutningsvis rikta ett stort och varmt tack till medlemmar, föräldrar och
andra som på ett eller annat sätt, i stort som i smått, bidragit till det 2013 som nu ligger
bakom oss!
Styrelsen för Älmhult Linnébygdens Ridklubb
Älmhult den 23/2 2014

------------------------------------Maria Wüllrich-Carlsson, ordförande

-----------------------------------Andreas Vindstierna, v ordförande

-------------------------------------Cecilia Lodelius Backlund, kassör

------------------------------------Yvonne Jonsson, sekreterare

--------------------------------------------Anna Ingemarsson, ledamot

-------------------------------------------Kristina Wirland Svensson, ledamot

---------------------------------------------Johanna Larsson, U-sekt representant

1 Fires minnespris är ett vandringspris som instiftades 1990 av ägaren till ridskolehästen Fire,
som ställdes till ridskolans förfogande. Priset är avsett att delas ut till den medlem eller
ryttare som antingen genom sin egen ridutveckling gjort stora framsteg under året, eller som
på andra sätt har gjort en insats för klubben utöver det vanliga, t.ex. genom sin kamratlighet
eller andra insatser som är speciellt lovvärda.
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