Täby Ryttarsällskap
Verksamhetsberättelse 2012

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 bidrag. TRS samarbetar med andra ridklubbar, främst i
Norrort.

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

Medlemmar
Under 2012 hade TRS strax under 600 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 bidrag, se ytterligare information på resultatoch 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.
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Styrelsen
Styrelsen har under verksamhetsåret 2012 hållit 11 protokollförda styrelsemöten,
varav ett konstituerande. Därutöver har 4 verksamhetsplaneringsmöten hållits.
Styrelsens sammansättning:
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Övriga ledamöter
Suppleanter

Ungdomsrepresentanter:

Michael Berglund
Margareta Schmidt
Karin Hylin
Susanne Ahlström
Cathrin Andersson
Cina Forsgren
Minna Rygård
Karin Lagerstedt Woolford
Mikaela Orsin
Hedda Brinklert

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.

Tävlingssektionen
TRS’s tävlingssektion anordnar klubbtävlingar inom dressyr och hoppning. Vidare
bedriver man tävlingsverksamhet på olika nivåer i dressyr och hoppning, både lokalt
och regionalt.
Tävlingssektionen har arrangerat följande tävlingar under 2012;
18/2
19/2
14/4
15/4
26/5
27/5
24/9
29/9
30/9
27/10
28/10

Regional dressyr häst
Regional dressyr ponny
Regional dressyr häst div2
Regional dressyr ponny div 1
Lokal hoppning ponny samarrangemang med Täby Galopps ponnyklubb
Lokal hoppning häst
Skol DM dressyr ponny
Regional dressyr häst DM lag och ind
Regional dressyr ponny DM lag och ind
Regional dressyr häst Div 1 final
Regional dressyr häst
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Under året har dessutom följande klubbmästerskap arrangerats
KM dressyr 8 december
Klubbmästare dressyr ponny privat:
Klubbmästare dressyr häst privat:
Klubbmästare dressyr ponny ridskola:
Klubbmästare dressyr häst ridskola:

Victoria Avellan Ryd - Brave Heart
Lina Berglund - Desiree
Amalia Wahlstrom – Chirel
Elin Jutebring - Tristan

KM hopp 9 december
Klubbmästare hopp ponny ridskola:

Ebba Arrhult - Brown Boy

Täby Ryttarsällskap har under året haft deltagande lag i de flesta divisionerna i
dressyr på både häst och ponny.
Div 1 ponny slutade på en hedrande tredje placering sammanlagt.

Täby Ryttarsällskap har också kunnat erbjuda sina ryttare olika träningsmöjligheter
samt programträning/ridning.

Övriga aktiviteter
Bland andra aktiviteter kan nämnas:







Dressyrkurser
Pay & Jump
Programträningar
Familjedag
Julshow
Märkeskurser

Ungdomssektionen
Ungdomssektionen väljer själv sin styrelse och har under året haft regelbundna
möten.
Arbetsuppgifter och arbetssätt fastställs av sektionsstyrelsen i samråd med
föreningsstyrelsen.
Ungdomsssektionen skall vara ett organ för frågor som speciellt berör föreningens
yngre medlemmar.
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Ett urval av aktiviteter som har arrangerats utav Ungdomssektionen är:







Skötarkurser
Käpphästtävlingar
Rykttävlingar
Påskäggsjakt
Halloweenfest
Käpphästhoppning och fiskdamm på Familjedagen och Julshowen

Ungdomssektionens mål inför 2013 är att få ännu fler ungdomar engagerade i stallet
och hitta på roliga, lärorika och stimulerande aktiviteter.
Täby den 2013-02-04

Täby Ryttarsällskap
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