Täby Ryttarsällskap
Verksamhetsberättelse 2018
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 2018 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 2018 har följande inventarier köpts in:
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o Domarvagn

Styrelsen
Styrelsen har under verksamhetsåret 2018 hållit 5 protokollförda styrelsemöten,
varav ett konstituerande. Styrelsen har dessutom genomfört separata arbetsmöten.
Styrelsens sammansättning:
Ordförande
Vice ordförande /Kassör
Övriga ledamöter

Mikael Karlén
Michael Berglund
Jane Sonesson (sekreterare, utbildning)
Mikaela Rosendahl
Anna Markelius

Suppleanter

Margareta Schmidt
Cina Forsgren

Ungdomsrepresentanter:
Tävlingssektionens representant

Erika Young Lalic, Hedvig Karlén
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 2018 så
genomfördes flera "Grönt kort" kurser i TRS regi med Silvana Stenström som ledare
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Tävlingssektionen
Täby Ryttarsällskaps tävlingssektion bedriver tävlingsverksamhet på olika nivåer i
dressyr och hoppning, både lokalt och regionalt säväl för både häst och ponny.
Under 2108 har klubben även arrangerat ett par ponnydressyrtävlingar på nationell
nivå.
Man har även anordnat klubbtävlingar inom dressyr och hoppning
Både dressyren och hoppningen har under året utvecklats stort.
Under året har tävlingsverksamheten arbetat i en hopp samt en dressyrkommitté.
Detta för att bättre kunna utveckla de båda diciplinerna.

Tävlingssektionen har arrangerat följande tävlingar under 2018
24/2 Regional dressyr häst
25/2 Regional dressyr ponny
8/4 Regional hoppning ponny Elit
14/4 Regional dressyr ponny Div 1
15/4 Regional dressyr häst div 2 omg 2
27/5 Lokal hoppning ponny
10/6 Nationell dressyr ponny kval till Friends
24/6 Nationell dressyr ponny
25/8 Lokal hoppning häst
26/8 Lokal hoppning ponny
1/9 Regional dressyr häst
2/9 Regional dressyr ponny Elit
16/9 Regional dressyr häst Distriksmästerskap
30/9 Regional dressyr ponny Elit
20/10 Regional häst Div 1 final
21/10 Lokal dressyr ponny Div 2 final
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 både div 3 och 2 hoppning samt i div 4 på häst.
Flera av lagen slutade på fina placeringar.
Både Div 2 och Div 3 häst dressyr slutade på en tredje plats.
Div 2 ponny hoppning slutade som totalsegrare.
Div 2 ponny dressyr slutade på en andra plats.
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Ponnylaget i elit dressyr stod som totalsegrare för alla omgångarna.
Finalen som för 2018 var en Riksfinal i Nordhalland där laget slutade på en fin
silverplats.
Ponny hade även två deltagande lag i Lag SM i Billdal.
Nicole Crona blev uttagen till Nordiska Mästerskapen i Norge. Laget slutade på en
silverplats.

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.
Lotta Wanning har hållit i mental träning både under våren och hösten
Malin Collin Stensland har hållit i ryttarträning.
Tävlingssektionen har under 2018 bestått av.
Margaretha Schmidt
Monica Nilsson
Mimi Nordlund
Marlene Hellman
Anna Backman
Annika Edgren
Maria Åberg
Caroline Anzalone

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.
De aktiviteter som arrangerats av Ungdomssektionen är:
• Käpphästhoppning ett flertal gånger
• Julpyssel och pepparkaksbakning
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Halloweenkväll
Käpphästfälttävlan
Käpphästdressyr
Rykttävling
Påskäggsjakt
Hund- och människohoppning
Pyssel- och målartävling
5-kamp
Julfestens och sommarfestens fiskdamm och lotterier
(Vi i stallet- teori)

Detta tycker vi är ett lagom antal aktiviteter under ett år eftersom att sommarlovet är
en tid då det inte sker några aktiviteter.
Vi tycker att Ungdomssektionen har utvecklat många av de mål vi satte upp för året
som t.ex. planeringen av aktiviteter och möten. Å andra sidan vill vi utveckla
planeringen av året överlag, det ska vi göra på nästa möte. Vi har även blivit bättre
på att nå ut till medlemmarna om aktiviteter och andra händelser genom nyhetsbrev,
bildskärmarna runt om på anläggningen och på US-tavlan.
Vi vill fortsätta jobba med att få ut informationen i tid i identifierade kanaler och
försöka få fler ungdomar att delta på detta vis. Vi ska även fokusera på att få saker
gjorda på möten såväl som på aktiviteter
Käpphäst- aktiviteter är fortsatt populära händelser bland unga och därför kommer vi
att arrangera ett flertal sådana under kommande år.

Täby 2018-03-10
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