Verksamhetsberättelse Roslagens Rid- och Körklubb 2013
Styrelsemöten och medlemsantal Styrelsen har under 2013 haft 7 protokollförda möten, därutöver har ärenden
förberetts per e-postkorrespondens och vid arbetsmöten. Antalet medlemmar var 214 personer och av dessa var
180st kvinnor och 34st män.
Aktiviteter och utbildningar Tävlingsdeltagande och grenspecifika aktiviteter redovisas i respektive grens
verksamhetsberättelser.
Klubben har under året arrangerat ett flertal träningar, träningstävlingar och tävlingar för häst och ponny i
disciplinerna hoppning, dressyr, distansritt, fälttävlan, working equitation och körning.
Klubben har haft aktiva ekipage med en stor spännvidd i ålder och utbildningsnivå hos de deltagande.
Eftersom klubben har så stor spridning i olika grenar och geografiskt så har träningar med ponny och häst sommartid
mestadels ägt rum på klubbens anläggning på Lovisedal och under vinterhalvåret på många olika lånade eller hyrda
anläggningar i regionen. För utbildning tävlingsfunktionärer i WE och hoppning har ekonomiska bidrag beviljats,
bidrag har även givits för utbildning i de datasystem och verktyg som behövs för handhavande av tävlingsdatabas.
Interna utbildningar har hållits i administration av klubbens hemsidan och användandet av tävlingsdatabasen.
Informationsspridning till medlemmarna har i huvudsak skett via klubbens hemsida www.rrkk.se samt klubbens
Facebook grupp. Därutöver har information spridits via andra regionknutna Facebookgrupper och vänföreningars
gästbocker mm. Den digitala informationsspridningen är ekonomisk och snabb och har en stor räckvidd.
Anläggningen på Lovisedal har under året underhållits löpande med inoljning av träytor, städning, införskaffande av
ny ridbanesladd och klubben har fått sponsring i form av några nya skottkärror till anläggningen.
Ekonomin har under året har varit god men resultatet blev litet sämre än föregående års resultat, dock ligger
klubben på positivt resultat men ekonomiska medel kommer att behövas för underhåll av anläggningen under
kommande år. Inkomsterna har i huvudsak kommit från att arrangera tävlingar med cafeteria på anläggningen men
även från kak- och klädförsäljning har förstärkt ekonomin litet.
Under året har arbete med prissättningen av uthyrning av Lovisedalsanläggningen till klubbar som vill anordna
hästtävlingar eller träningar pågått. Uthyrningen av anläggningen på tider och dagar då klubben inte nyttjar den bör
kunna bidra med ekonomiska medel in i klubben för exempelvis underhåll av anläggningen.
Kostnaderna har under året i huvudsak bestått av lagavgifter i tävlingar i de olika grenarna och löpande kostnader för
underhåll. Klubben har under året investerat i ett nytt 20x60 dressyrstaket för genomförandet av dressyrtävlingar
och i en ny spis till cafeterian.
Anläggningsbidraget för träningar och gemensamma tider i ridhus under vintersäsongen har bara använts till liten
del då den geaografiska spridningen av medlemmarna är stor och många är uppbokade på geografiskt spridda
träningar och aktiviteter.
Bilagda verksamhetsberättelser Tävlingskommitté, Hoppning, Distans, Dressyr, Körning samt Ungdomssektionen.
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