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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 FÖR
ÄLMHULT LINNÉBYGDENS RIDKLUBB
Styrelsen har under föreningens 32:a verksamhetsår haft följande sammansättning:
Ordförande
Vice Ordf.
Kassör
Sekreterare
Ledamot

Maria Wüllrich Carlsson/ Ulf Almblad
Ulf Almblad
Cecilia Lodelius Backlund
Yvonne Jonsson (tom okt)
Andreas Vindstierna
Kristina Wirland Svensson
Clara Johansson och Frida Käll
Desirée Ördén
Lina Löfgren
Ulrika Wahlgren

U-sektion
Suppleanter:

Styrelsen har under året haft 12 protokollförda möten.
Medlemsantal
Vid verksamhetsårets slut den 31 december 2014 hade klubben 351 medlemmar.
Medlemmarna fördelar sig enligt nedan:
0-6 År
Summa
Kvinna
Man

10
6

7-12 År
114
11

13-20 År
85
6

21-40 År
60
4

41- År
38
17

Summa
351
307
44

Medlemsavgiften har under 2014 varit:
Junior
200: Senior
300: Familj
600: Föreningen har under året varit ansluten till Svenska Ridsportförbundet och Smålands
Ridsportförbund.
Under 2014 har följande sektioner funnits:
Tävlingssektion, Sponsorsektion, Webbsektion, Cafeteriasektion, Anläggningssektion och
Ungdomssektion. Därtill kommer ju naturligtvis Ridskolan.
Huvudstyrelsen
År 2014 har varit ett år som inneburit stora förändringar. Under våren förekom en ständig
oro ang klubbens likviditet. Efter en lång och framgångsrik dialog med Kultur & Fritid och
våra huvudsponsorer lyckades vi få till en mycket positiv överenskommelse som säkerställde
fortsatt verksamhet och minimerade klubbens skulder. För att säkra likviditeten tvingades
styrelsen dock att säga upp kontraktet med ridskolechefen.
En fortsatt satsning har skett under året på att utbilda styrelsen tillsammans med
Smålandsidrotten.
Via projektmedel från Smålandsidrotten har ett framgångsrikt samarbete med skolan skett.
Motsvarande projektmedel har även sökts och beviljats för 2015.
Under året har extra medlemsmöte kallats till vid två tillfällen. Vid det första mötet
informerades om klubbens besvärande ekonomiska situation och idéer diskuterades hur
nya intäkter skulle kunna skapas. Ett positivt resultat blev flera nya medlemmar i 1000
kronors-klubben.
Vid det andra mötet valdes Ulf Almblad till ny ordförande för klubben sedan tidigare
ordföranden avgått under verksamhetsåret.
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Även sekreteraren valde att avgå under verksamhetsåret liksom suppleanten Ulrika
Wahlgren. Desirée Ördén (tidigare suppleant) har ersatt Maria Wullrich Carlsson som
ordinarie ledamot i styrelsen. Sekreteraren Yvonne Jonsson har ersatts av suppleanten Lina
Löfgren som ordinarie ledamot. Per Gill har varit adjungerad styrelseledamot under större
delen av verksamhetsåret.
I samband med uppsägningen av kontraktet med ridskolechefen har arbetsledarollen delats
mellan ordinarie personal och klubbens ordförande. Även på personalsidan har en hel del
förändringar skett. Två av personalen är föräldralediga och några nya timanställda har
rekryterats som vikarie.
Från styrelsen vill vi rikta ett speciellt tack till personalen som har utvecklat verksamheten
på ett enastående sätt trots att stora delar av året varit turbulent. Vi vill också tacka Kultur
& Fritid och våra sponsorer för ett väldigt gott samarbete under detta extraordinära
verksamhetsår.
Ekonomi
Klubbens ekonomi har även detta år varit i fokus, om möjligt mer än någonsin, och
likviditeten har varit ett återkommande problem.
Efter många diskussioner och möten under våren hittades en lösning, bl.a. genom att
Sparbanken Eken gick in som ny huvudsponsor till ridskolan, och att klubben fick en
höjning av driftbidraget från Älmhults kommun.
Tyvärr innebar den dåliga ekonomin att klubben tvingades säga upp avtalet med vår
ridskolechef.
Separat ekonomisk rapport redovisas vid årsmötet.
Ridskolan
Ridskolan har haft en stabil och positiv utveckling under verksamhetsåret 2014. Under
våren och sommaren leddes ridskolan av Sandra Ruuda i rollen som ridskolechef. I
samband med den ekonomiska omstruktureringen tvingades styrelsen säga upp avtalet med
Sandra då det inte fanns ekonomiska förutsättningar att fortsatta denna satsning.
Under hösten har personalen efter bästa förmåga med ordföranden som direkt arbetsledare
organiserat verksamheten utan uttalad Ridskolechef. Antalet ridande har som mest varit
strax över budgeterade 230 ridande per vecka. Normalt sett uppstår ett större tapp av
antalet ridande i samband med terminsskiften. Både vid vårterminens start 2014 och
höstterminstarten 2014 var dock tappet betydligt lägre än normalt. Detta är ett gott betyg
till ridskolan och dess personal.
Två i personalen är föräldralediga sedan hösten och det har varit svårt att hitta ersättare
främst som ridlärare. En del nerdragningar av antalet tjänstgöringstimmar har gjorts i
samband med detta. Detta har dock drabbat personalen på så sätt att svårigheter uppstått
med planering och ersättning vid frånvaro. Försök pågår att förstärka personalen med
ytterligare resurser.
Tävlingssektion
Verksamheten i sektionen har som vanligt varit intensiv och med en hel del genomförda
tävlingar med många starter. Vi erkänns som en trevlig och väl genomförande tävlingsklubb,
vilket gör att man inom funktionärskåren höjer sig och har intresse att ställa upp i den
ideella andan. Den nationella ponnytävlingen med kval till Falsterbo blev tyvärr den tävling
som vi fick ställa in under året. Trots det så ser TS tillbaka på ett gott tävlingsår med många
nöjda ryttare och medhjälpare. Under sommaren genomfördes också i TS regi två stycken
”Pay & Jump” hoppningar med en hel del starter, och som blev väl uppskattade.
Under året har genomförts följande tävlingar:
Mars: - Regional hopptävling häst
April: - Lokal dressyr häst
Maj: - Lokal hopptävling ponny
- Lokal hopptävling häst
Augusti:
- Nationella hoppningar häst ”Älmhult Horse Event”
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Oktober: - Lokal hoppning ponny
- Lokal hoppning häst
Dessutom har det genomförts klubbtävlingar i både hoppning och dressyr i ridskolans regi.
Klubbmästare i hoppning blev Idun Wahlgren(junior) respektive Cecilia Lodelius Backlund.
Klubbmästare i dressyr blev Nelly Gustafsson(junior) och Karin Svensson.
Webbsektion
Under året har guidelines för publicering uppdaterats och utbildning har hållits för
personalen så att de kan göra egna inlägg på hemsidan.
Webbsektionen har därigenom säkerställt att sidan har ett enhetligt utseende. Det har skett
uppdatering av sidorna med nya bilder och texter för exv. hästarna, personal och styrelse.
Klubbshopssidan har också uppdaterats.
Sektionen har på ett tydligare sätt kopplat samman klubbens Facebookgrupp med
hemsidan i sin kommunikation så att dessa båda kanaler kompletterar varandra. FB är
mediet för snabba nyheter och länkning till hemsidan där informationen är mera långsiktig.
Webbsektionen har bidragit till att en trevlig ton hållits i inläggen på Facebook, då alla
medlemmar ska känna sig bekväma med båda dessa medier.
Cafeteriasektion
Sektionen kan se tillbaka på ett bra år med goda inkomster. Vi har haft servering vid
samtliga tävlingar på anläggningen, såväl stora som små. Våra gäster har upplevts vara
nöjda, trots att det bitvis har varit svårt att få ideella för tillräcklig bemanning.
Försöken med att ha öppet på kvällstid har dock inte slagit väl ut. Det saknas både kunder
och frivilliga kaffekokare i nuläget.
Sponsorsektionen
Sponsorsektionen har under året huvudsakligen fokuserat på att behålla nuvarande
sponsorer. Sektionen har under de två första kvartalen begränsat sin bearbetning av nya
sponsorer, med anledning av den situation klubben befann sig i. Under kvartal 3 och 4 har
fokus varit att få in sponsorpengar/prispengar/vinster till varje separat tävling.
Sponsorsektionen har arbetat fram en ny sponsorbroschyr, för att på ett enklare och mer
professionellt sätt presentera klubben och möjligheterna för företag att synas på vår
välbesökta anläggning. Denna broschyr ligger till grund för det fortsatta arbetet att öka
engagemanget hos företag i regionen. Det finns nu även fasta priser vad gäller sponsring av
de olika paketeringarna.
Klubbshopen
Det nyligen framtagna nya klubbsortimentet, med kläder och andra profilprodukter, har
under året utökats med nya artiklar. Det finns att se bl. a på klubbens hemsida.
Antidrog & mobbingpolicy
En antidrog- och mobbingpolicy finns sedan några år. Tidigare hette den ”Drog- och
mobbingpolicy”. 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 policy levande genom att man talar om detta med sina
medlemmar.
Också genom klubbens sociala medier, på hemsidan och i Facebookgruppen, har antidrogoch mobbingpolicyn 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 en tävlingsfest
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.
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Utmärkelser
Styrelsen för Älmhult Linnébygdens Ridklubb har glädjen att få dela ut följande
utmärkelser. Prisutdelning sker vid årsmötet.
•
•

Årets Ryttare 2014
Här utses den tävlingsryttare som fått flest poäng ute på tävlingsbanorna under året.
Vi kan stolt meddela att priset som ”Årets Ryttare” tilldelas Lina Almblad.
Fires Minnespris 2014
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
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 2014 som nu ligger
bakom oss!
Styrelsen för Älmhult Linnébygdens Ridklubb
Älmhult den 7/2 2015

------------------------------------Ulf Almblad, ordförande

-----------------------------------Andreas Vindstierna, ledamot

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

------------------------------------Desirée Ördén, ledamot

--------------------------------------------Lina Löfgren, ledamot

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

---------------------------------------------Clara Johansson, U-sekt representant

---------------------------------------------Frida Käll, 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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