Verksamhetsberättelse
Roslagens Rid‐ och Körklubb 2010

Styrelsemöten och medlemsantal
Styrelsen har under 2010 haft 11 protokollförda möten samt ett icke protokollfört gemensamt möte med
Tävlingskommittén och grenledarna. Antalet medlemmar var 203 personer under 2010. Av dessa var 173 st kvinnor
och 30 st män.

Aktiviteter och utbildningar
Tävlingsdeltagande och aktiviteter redovisas under respektive gren/sektion.
Klubben har under året arrangerat ett flertal tävlingar för häst och ponny i disciplinerna hoppning, dressyr och
distansritt. Ett av tävlingstillfällena för hoppning, ponny, arrangerades som tredagars meeting. Klubben har anordnat
träningar i ovan nämnda discipliner samt även i fälttävlan, körning och working equitation.
Bland våra egna tävlingsekipages bragder bör nämnas att vi har hade ett deltagande ekipage i EM i ponnyfälttävlan,
lag‐SM i ponnyfälttävlan, SM i distansritt samt en guldmedaljör i YR‐NBM i distansritt.
Klubben har haft lag i allsvenskan på olika nivåer, men vi har märkt av en fortsatt minskning av antal ekipage i de
lägre åldrarna.
Under året har tre ponnyhoppryttare från klubben blivit uttagna till satsningen ”Talang 2010” som omfattar hela
Stockholmsdistriktet.
Klubben utvärderade 2009 års satsning med sk stimulanspaket för ryttare som tävlar på regional nivå och över, vilket
ledde till beslutet att fortsätta erbjuda medlemmarna detta även under 2010.
Tillfälle bereddes för en medlem ur klubben att delta vid förbundets vidareutbildning för ungdomsledare: ”Ta täten”.
Tre medlemmar har deltagit vid SvRF:s säkerhetsturné som berörde frågor kring säkerhetsrutiner vid tävlingar.
Tillfällen för klubbmedlemmar att erlägga enskilt slutprov för Grönt Kort har givits.
Ungdomssektionen har haft sex protokollförda möten och redovisar övriga aktiviteter i egen verksamhetsberättelse.

Service till medlemmarna
Hemsidan www.rrkk.se har använts som informations‐ och nyhetskanal under året, men drabbades tyvärr av virus
under sommaren vilket försvårade uppdatering och minskade tillgängligheten. Förutom under denna incident har
websidan uppdaterats fortlöpande. Utöver hemsidan har fyra digitala medlemsblad sammanställts och mailats ut till
medlemmarna samt kunnat laddas ner direkt från websidan. Startlistor och resultatrapportering från klubbens egna
tävlingar har publicerats på websidan. Vid ett flertal tävlingar har även Tävlingsdatabasens Onlineresultat använts.
Under sommarmånaderna hade vi ”Öppet hus” i klubbstugan varje måndag.

Anläggning
Att byta ut underlaget på ridbanorna på Lovisedal har fortfarande högsta prioritet men styrelsen inväntar möjlighet
till finansiering. Ny domarkur har byggts på Lovisedal. Kostnaderna kring bygget har kunnat hållas minimala tack vare
medlemmarnas insatser med bygge och målning.
Under vintersäsongen 2010/2011 har Denans och Tullnäs ridhus varit klubbens ”vinterridhus”. Där har RRKK
genomfört sina klubbhoppningar som är öppna för alla medlemmar, samt haft kommunal subventionering av
ridhusavgiften vid vissa träningar. Arrangemanget har fungerat gott .

Bidrag/ekonomi
Ekonomin har varit god under året tack vare framgångsrikt genomförda tävlingsarrangemang och större ekonomisk
medvetenhet kring utgifter. Föreningen har fortfarande en stor investering framför sig i och med det planerade
bytet av Lovisedals underlag vilket kommer att kräva att klubben fortsätter sin strävan efter att stärka ekonomin
även under kommande år. Medvetande om hur aktivitetsstöden fungerar bör ökas då klubben fått minskad
tilldelning trots att det genomförs en hel del aktiviteter i klubbens regi som bör vara aktivitetsstödsberättigade.

Bilagda verksamhetsberättelser
Tävlingskommitté, Hoppning, Distans, Dressyr, Körning samt Ungdomssektionen.
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