Täby Ryttarsällskap
Verksamhetsberättelse 2016
Täby Ryttarsällskap (TRS) bildades 2002 och har sedan dess verkat som en ideell
förening i samarbete med Täby Ryttarcenter. Verksamheten bedrivs till stor del
genom föreningens olika sektioner. TRS är ansluten till Svenska Ridsportförbundet
och erhåller kommunala och statliga bidrag. TRS samarbetar med andra ridklubbar,
främst i Norrort.

Lokaler
Sedan hösten 2010 bedrivs verksamheten främst i Täby Ryttarcenters lokaler i
Efraimsberg, Täby.

Medlemmar
Under 2016 hade TRS ca 700 medlemmar, varav de flesta är under 15 år. Varje år
utgår en avgift för varje medlem till Svenska Ridsportförbundet. De flesta av
medlemmarna är elever på Täby Ryttarcenter.

Ekonomi
TRS har under året erhållit kommunala och statliga bidrag, se ytterligare information
på resultat- och balansrapporterna.

Inventarier
I TRS inventarier ingår bland annat:
•

En hinderpark, renoverad sommaren 2010. Några nya hinder inköptes och
skänktes dessutom av sponsorer vid samma tidpunkt.

•

Dressyrstaket, också det renoverat sommaren 2010.

•

En musikanläggning, som är installerad i ridhuset på Täby Ryttarcenter, med
högtalare även i cafeteria och utomhus.

•

Under 2016 har följande inventarier köpts in:
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o Avgränsningsstaket för utebanan
o Ny utrustning för nätverk och kommunikation

Styrelsen
Styrelsen har under verksamhetsåret 2016 hållit 10 protokollförda styrelsemöten,
varav ett konstituerande. Styrelsen har dessutom genomfört en längre workshop.
Styrelsens sammansättning:
Ordförande
Vice ordförande /Kassör
Övriga ledamöter
Suppleanter
Ungdomsrepresentanter:
Tävlingssektionens representant

Mikael Karlén
Michael Berglund
Jane Sonesson (sekreterare, utbildning)
Madeleine Drake
Mathias Abramson
Annika Clason
Angelika Johansson, Sebastian Mockrish
Margareta Schmidt

Utbildningar och aktiviteter
TRS erbjuder och bekostar utbildningar för sina medlemmar och styrelseledamöter,
samt till adjungerade ledamöter. Oftast är dessa utbildningar arrangerade av
Svenska Ridsportförbundet, som exempel kan nämnas utbildning för ungdomsledare.
Vidare anordnas till exempel kurser för Grönt kort och skötarkurser. Under 201 så
genomfördes flera "Grönt kort" kurser i TRS regi och med Silvana Stenström som
utbildare.
Under mars-april så anordnade och genomförde US en kurs i "Vi i stallet", vilken
stöttades av TRS med inköp och anmälan.
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Tävlingssektionen
TRS’s tävlingssektion bedriver tävlingsverksamhet på olika nivåer i dressyr och
hoppning, både lokalt och regionalt säväl för både häst och ponny.
Man har även anordnat klubbtävlingar inom dressyr och hoppning
Tävlingssektionen har arrangerat följande tävlingar under 2016
20/2 Regional dressyr häst
21/2 Regional dressyr ponny
28/3 Lokal hoppning ponny
23/4 Lokal dressyr häst div 3
24/4 Lokal dressyr ponny
5/5 Regional dressyr ponny div 1
3/9 Regional dressyr häst
4/9 Regional dressyr ponny
9/10 Lokal ponny hoppning
22/10 Regional dressyr häst Div 1
23/10 Lokal dressyr ponny div 2

KM dressyr och hopp
Klubbmästare dressyr ponny Nicole Crona / Voyager 2
Klubbmästare dressyr häst Kajsa Fornander / Duran
Klubbmästare hoppning häst Hannah Söderberg / Prymeno
Klubbmästare hoppning pony Nicole Crona / Too Many Colours
Dressyrcupen
Vinnare på ponny Nicole Crona-Voyager 2
Vinnare på häst Therese Drake-Chesterfield
Täby Ryttarsällskap har under året haft deltagande lag i alla divisionerna i dressyr på
både häst och ponny.
Under året har ponny även deltagit i div 3 hoppning.
Ponnydressyren har under året utvecklatsstort.
Vi deltog med två lag i både div 2 och 3. I div 3 slutade lagen på en 1:a plats och en
tredje plats. I div 2 kom lagen etta och två.
Nicole Crona vann bronsmedaljen i DM dressyr på RMS Quicksilver
Täby Ryttarsällskap har även deltagit i ponnycupen hoppning
samt Stockholscupen dressyr.
Täby Ryttarsällskap har också kunnat erbjuda sina ryttare träningar för olika tränare
samt
en hel del programträningar.
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Ungdomssektionen
Ungdomssektionen väljer själv sin styrelse och har under året haft regelbundna
möten.
Arbetsuppgifter och arbetssätt fastställs av sektionsstyrelsen i samråd med
föreningsstyrelsen.
Ungdomssektionen skall vara ett organ för frågor som speciellt berör föreningens
yngre medlemmar.
Året började lite trögt, några inställda aktiviteter i rad pga brist på deltagare, men det
fick oss att öppna ögonen för problemet och försöka ändra så att det lockade flera att
vilja engagera sig.
2016 har vart ett år då US har utvecklats och börja ta mycket ansvar i egna händer.
Vi har upptäckt en trogen skara deltagare som kommer på de flesta av aktiviteterna
vi höll i förra året, vilket är superkul när vi bygger nya relationer genom våra
aktiviteter! Vi har även fått en närmare kontakt med stora syrelsen som gett oss tips
och ibland påmint oss om saker vi glömt tänka på.
Det ordnades en mentor för us i slutet av 2016, Hannah. Vi blev mycket nöjda med
stödet vi fick från henne inför halloweenkvällen, en mycket bra mentor helt enkelt
som bara är ett sms ifrån.
Vi har nött på de gamla hederliga aktiviteterna som än idag är mycket uppskattade,
men nu börjar vi utveckla nya idéer som vi hoppas blir lika bra. Vi jobbar även på
med att locka nya och flera medlemmar till us styrelse.
Highlights under året var en lyckad sommarfest med fiskedamm, hundhoppning och
människorhoppning. Halloweenfesten blev till slut lyckad efter en rad oförutsedda
problem uppstod, trots mycket utgifter gick vi ändå med vinst på runt 1500kr. Men vi
lär av våra misstag och tar med förbättringar till nästa år! Även julavslutningen blev
bra där us även deltog.

Täby 2016-03-12
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