Verksamhetsberättelse Täby Ryttarsällskap 2010
Täby Ryttarsällskap bildades 2002.
Ridklubben är en ideell förening och kan som sådan söka stats- och kommunalbidrag för sin
verksamhet. Den verksamhet som klubben bedriver är först och främst genom sina olika
sektioner och i samarbete med Täby Ryttarcenter.
Klubben initierar och bekostar även utbildningar, t ex. utbildning av ungdomsledare,
grönt kort/märkesdomare och stildomare samt av styrelsemedlemmar och till styrelsen
adjungerade ledamöter. Det är Svenska Ridsportförbundets Stockholmsdistrikt som
tillhandahåller och genomför de flesta av de utbildningar vi sänder våra medlemmar till.
Täby Ryttarsällskap är ansluten till Svenska Ridsportförbundet.
Huvuddelen av klubbens medlemmar är mellan 9-15 år (518 medlemmar under 20 år).
Ridklubben betalar varje år en medlemsavgift per medlem till Ridsportförbundet både centralt
och till distriktet.
Det är också viktigt för klubben att ha ett bra samarbete med andra klubbar, framförallt
norrorts-klubbarna. Samarbetet sker idag på olika plan.
Tävlingssektionen inom Täby Ryttarsällskap bedriver en tävlingsverksamhet som är
lönsam för klubben. Sektionen bildades just för att påvisa att inga extra kostnader skulle
påskrivas klubben i samband med tävlingsverksamheten.
Klubbens hela hinderpark har inför flytten till den nya anläggningen genomgått en
totalrenovering med reparation samt målning.
Hinderparken har också utökats med ett klubbhinder samt 4 st sponsorshinder.
Täby Ryttarcenter/Täby Ryttarsällskap flyttade helgen den 28 augusti till den nya
anläggningen i Efraimsberg.
Den 4 september arrangerades den stora och lyckade invigningshowen med i stort sett
fullsatta läktare.
Anläggningen har under året gästats av några av landets skickliga tränare som genomfört
olika clinics.

Styrelse
Under året har sammanlagt 10 protokollförda styrelsemöten hållits.
Styrelsen har under året bestått av:
Margareta Schmidt Ordförande
Maria Sellö, Vice ordförande
Bisse Hylin, Kassör
Henriette Arvidsson sekreterare
Eva Mandt
Bettina Hammargren
Karin Malmberg
Britta Sjölund, suppleant
Sofia Hansson, suppleant
Katarina Westerberg, suppleant
Ungdomsrepresentanter
Frida Bäck
Ida Lindvall

Ekonomi - Aktivitetsstöd
Klubben har under året erhållit både kommunalt och statligt aktivitetsbidrag för 2010.
Klubben har också erhållit bidrag från Victoria fonden.

Nedan följer några av de aktiviteter som har bedrivits under 2010
Externa tävlingar
Datum Aktivitet
25/4 2010
23//5 2010

Lokal Ponnydressyr
Lokal Hästhoppning

Interna tävlingar Klubbmedlemmar
Datum Aktivitet
23/10 2010 KM Dressyr för både privat och ridskoleekipage
20/11 2010 KM Hoppning för både privat och ridskoleekipage
Clear round i såväl hopp som dressyr

Övriga aktiviteter
Grönt Kort kurser
Dressyrkurser (2 dagars)
Hoppkurser (2dagars)
Programridning
Föreläsningar
Clinics
Märkeskurser

Ungdomssektionen
Ungdomssektionen väljer själv sin styrelse.
Arbetsuppgifter och arbetssätt fastställs av sektionsstyrelsen i samråd med föreningsstyrelsen.
Sektionen skall vara ett organ för frågor som speciellt berör föreningens yngre medlemmar.
Målet är att anordna aktiviteter som skall passa samtliga.
Ungdomssektionen har under året bedrivit en utökad verksamhet. Regelbundna möten.
Några av de större aktiviteter som bedrivits:
Halloweenfest med spökrunda.
Julbak med övernattning.
Julmarknad.
Skötakurser.
Rykttävlingar.
Våra mål inför 2011 är att få ännu fler ungdomar engagerade i stallet, skaffa fler kompisar och
tycka att det är kul att vistas där.

AKTIVITETER INFÖR 2011
Antalet inplanerade aktiviteter inför 2011 i samarbete med Täby Ryttarcenter är många.
Täby Ryttarsällskap kommer i samarbete med Täby Ryttarcenter under 2011 att fortsätta att
arbeta aktivt för att kunna erbjuda våra medlemmar ett fulltecknat program med stor bredd
riktat både för såväl ridskoleelever som privatryttare.
Även 2011 kommer för Täby Ryttarcenter och Täby Ryttarsällskap fortsätta att vara ett
utvecklings och händelserikt år.
Ett sort utbud av tränare inom både hoppning och dressyr är redan uppbokade.
Olika clinics samt föreläsningar är också uppbokat.
Tävlingssektionens vision är att bygga en tävlings/träningsverksamhet med interna och
externa tävlingar samt representation i ridsportens allsvenska serier på olika nivåer som är så
intressant att tävlingsryttare vill tävla för Täby Ryttarsällskap!
Några lokala samt regionala tävlingar i hoppning och dressyr både för ponny och häst
är redan inbokade men kommer under året att utökas.
Ryttarna är viktiga reklampelare när de är ute och representerar på många tävlingsplatser runt
om i hela mellansverige.
Tävlingssektionen vill också verka för att bygga för framtiden med verksamhet som även
fungerar för våra medlemmar som är lektionsryttare på ridskolan.
Täby Ryttarsällskap ser med spänning fram emot ett 2011 med stor utveckling inom såväl
tävling, ungdom och utbildning.

Täby Ryttarsällskap

