Verksamhetsberättelse
Roslagens Rid- och Körklubb 2011

Styrelsemöten och medlemsantal
Styrelsen har under 2011 haft 10 protokollförda möten. Antalet medlemmar var 182 personer under 2011. Av dessa
var 150 st kvinnor och 32 st män.

Aktiviteter och utbildningar
Tävlingsdeltagande och grenspecifika aktiviteter redovisas under respektive gren/sektion.
Ungdomssektionen har haft fyra protokollförda möten och redovisar övriga aktiviteter i egen verksamhetsberättelse.
Klubben har under året arrangerat ett flertal tävlingar för häst och ponny i disciplinerna hoppning, dressyr och
distansritt. Klubben har anordnat träningar i ovan nämnda discipliner samt även i fälttävlan och working equitation.
Klubben har haft lag i allsvenskan på olika nivåer. Vi har märkt av en fortsatt minskning av antal ekipage i de lägre
åldrarna, däremot har storhästlagen i de lägre divisionerna varit välfyllda. Lagträningar har genomförts, klubben har
även hållt i träningarna för EG Haking på Denans ridhus.
Under året har en ung dressyrryttare från klubben blivit uttagen till satsningen ”Talang 2011” som omfattar hela
Stockholmsdistriktet.
Tack vare bidrag från Idrottslyftet har vi under våren haft möjlighet att subventionera träningar i dressyr,
hoppning och fälttävlan. RRKK har haft ett samarbete med Ung Galopp, vilket resulterade i en föreläsning om
konditionsträning för häst samt ett besök på Täby Galopp. En clinic i hästkommunikation hölls i november.
Klubbens stimulanspaket för ryttare som tävlar på regional nivå och över, erbjöds medlemmarna även under 2011.
Tre ungdomar ur ungdomssektionen har genomgått SvRF:s Ungdomsledarkurs ULK I-III. En av ungdomsledarna fick
möjlighet att delta i Ungdomsforumet ”Ung i Ridsporten”, Täby Park Hotell 12-13/11.
Tillfällen för klubbmedlemmar att erlägga enskilt slutprov för Grönt Kort har givits.
Bland våra egna tävlingsekipages bragder 2011 bör nämnas att vi haft ryttare från klubben representerad vid
tävlingar vid Falsterbo Horse Show samt Globen Horse Show, vårt klubblag tog silvermedalj vid lag-SM i distansritt,
vi har en bronsmedaljör i ponny-SM i fälttävlan samt ett ekipage placerad 8:a i SM för ponnyhoppning.

Service till medlemmarna
Hemsidan www.rrkk.se har använts som informations- och nyhetskanal under året. Webhotellet har dock sagts upp
och nu använder vi Idrott Onlines koncept, vilket fungerar bra. Utöver hemsidan har tre 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.
I början av sommarmånaderna hade vi ”Öppet hus” i klubbstugan varje måndag. Ett koncept som kan utvecklas.

Anläggning
Vid besiktning av våra ridbanor av ridunderlagsexpert Ulf Stålborg, framkom att underlaget på stora ridbanan var
fullgott bara vi harvar och sladdar med jämna mellanrum. Däremot ansågs framridningsbanan vara i behov av
påfyllning av sand/grus. Detta har föreningen tagit fasta på och både låtit fylla på med nytt topplager, samt låtit räta
ut framridningsbanan så att den numera har de korrekta måtten 20 x 60 m och kan användas till dressyrtävlingar.
Under vintersäsongen 2011/2012 har Denans ridhus varit klubbens ”vinterridhus”. Där har RRKK haft kommunal
subventionering av ridhusavgiften vid vissa träningar. Arrangemanget har fungerat gott .

Bidrag/ekonomi
Ekonomin har varit i balans under året. Vi har dock känt av ökade kostnader vid genomförande av
tävlingsarrangemang, samt ett vikande medlemsunderlag. Medvetande om hur aktivitetsstöden fungerar bör ökas
då klubben fått minskad bidragstilldelning 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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