Verksamhetsberättelse 2020
Styrelsen har under år 2020 haft 5 ordinarie protokollförda möten. Verksamheten inom
respektive gren redovisas längre fram i verksamhetsberättelsen.
Styrelsen bestod under 2020 av:
Ordförande Linn Bernhardsson
Wilma Sandell – Sekreterare
Clara Häggqvist – Kassör
Anna Hellmouth Sandell
Elin Joelsson
Jenny Åström
Lotta Slättås Karlsson
Stefan Hammar – suppleant
Marika Teinert – suppleant
Medelåldern i föreningen är 35 år
Antal medlemmar är 220 vilket är en minskning med 6 stycken.
Medlemsavgifter 2020
Junior 350 kr (t om det år du fyller 18 år)
Senior 450 kr
Familj 1000 kr

POLICY FÖR MEDLEMMAR I RRKK
 - Vi uppträder artigt och trevligt på tränings- och tävlingsplatser.
 - Vi behandlar våra hästar väl.
 - Vi har alltid en trevlig ton mot klubbkamrater och föräldrar (tänk på att dina
föräldrar oftast är din huvudsponsor).
 - Vi behandlar våra klubbmedlemmar med respekt.
 - Vi kommenterar andras prestationer positivt, juste annars tyst!
 - Vi är goda förlorare och ödmjuka vinnare.

Aktiviteter och utbildning
Tävlingsdeltagande och grenspecifika aktiviteter redovisas under respektive gren.
Året var speciellt och de aktiviteter som det fanns planer för fick av naturliga orsaker sättas på
paus. USEK lyckades under säkra former genomföra en pay & jump i somras vilket lockade
ett gott deltagande.

Trots rådande läge under våren så kunde vi starta upp tävlingssäsongen på Lovisedal med en
regional kvällstävling i dressyr. Under sensommaren genomfördes det fler tävlingar på
Lovisedal. Helgen 29-30 augusti genomfördes Regional och lokal dressyrtävling för häst och
ponny. 26 september genomfördes Lovisedalsritten i distans.
Vi har inte kunnat setts på samma sätt som förut vilket i en förening som vår blir väldigt
kännbart snabbt. Aktiviteten från medlemmarna minskar för varje år och styrelsen skulle
gärna motta fler förslag på aktiviteter som medlemmarna önskar genomföra, det kan t.ex. vara
clinics, föreläsningar, eller avsutten träning.
Övriga aktiviteter
Två städdagar har genomförts på Lovisedal. Deltagandet var dessvärre inte speciellt högt
vilket vi i styrelsen vill försöka arbeta vidare med för att få fler att vilja komma upp till
Lovisedal och hjälpa till att få anläggningen i gott skick inför säsongen. På hösten hyrde vi in
en container för att bli av med diverse grovsoppor vilket vi hoppas kommer underlätta
skötseln av Lovisedal. Vi håller även på att förhandla fram ett skötselavtal med en entreprenör
för att kunna sköta klippning/harvning.
Föreningsbidrag:
Under året har vi erhållit anläggningsbidrag från kommunen om 90 000 kr
USEK har erhållit bidrag om 5000 kr att använda under 2020-2021 från SISU, 1500 har
använts under 2020 i form av en föreläsning för landslagsryttaren Anna Freskgård.
Resterande belopp ska användas under 2021.
Ekonomi
Ekonomin i föreningen är god, ett år utan några större utgifter då vi valt att bygga upp en
buffert under detta år när några aktiviteter inte gått att genomföra i så stor utsträckning.
Lovsiedal
Lovisedal är alltjämt den plats där vi anordnar tävlingar. Däremot har det dagliga nyttjandet
och användandet av den som en samlingsplats för medlemmarna minskat drastiskt de senaste
åren. Allt fler av våra medlemmar har egna gårdar, ridbanor och ridhus. Vi rider för olika
tränare och inom olika grenar. Styrelsen hoppas under 2021 kunna locka medlemmarna åter
till anläggningen i form av fler aktiviteter, förslag mottages tacksamt. I övrigt kommer ett
avtal med en entreprenör tecknas under våren 2021 för att denne ska sköta gräsytor samt
sladdning av banan. Allt för att anläggningen ska hållas i bättre ordning än under 2020.
Grenspecifika aktiviteter och tävlingsdeltagande
Under 2020 hade vi 76 licensierade ryttare varav 20 stycken var ryttare under 18 år.

Dressyr:
Häst: 106 starter har genomförts
Ponny: 65 starter har genomförts

Aktiviteter: träning samt programträning för Fredrik Böhling på Lovisedal under sommaren.
Särskilt omnämnande: vårt ponnydressyr lag i division 2 som segrade totalt, laget bestod av
ellen jakobsson, Filippa Undvall, Moa Hansson, Siri Andersson, Ebba Karlsson Olivia Falk
har på stor häst bl.a. deltagit på SM för juniorer med gott resultat samt diverse andra större
cuper under året.
Deltagandet på dressyrtävlingar för klubbens räkning är fortsatt högt vilket är oerhört roligt.
Fälttälvan
Häst: 39 starter har genomförts
Ponny: 22 starter har genomförts
Särskilt omnämnande: Amanda Sandell som deltog på SM med sin ponny Lado.
Vårt ponny lag som på LAG SM i flyinge slutade på en fin fin femte plats. Laget bestod av
lagledare Louise Nyberg och ryttarna Amanda Sandell, Emilia Slättås Karlsson, Vera
Lindberg och Ida Humle.
Hoppning
Häst: 76 starter
Ponny: 11 starter har genomförts
Relativt många starter på häst där vi har ökat på deltagandet från de senaste åren. Vi hoppas
på en positiv trend så att vi förhoppningsvis inom en snar framtida kan ha lag i allsvenskan
återigen.

Distans
34 starter har genomförts under året
Vi hade deltagande lag på LAG SM som slutade på en femte plats. Laget bestod av Lagledare
Johanna Falkenstrand och ryttarna Anna Wright, Nicole Sundin, Isabella Sundström och Elin
Joelsson.
WE
3 starter har genomförts av klubbens ekipage.
Körning
Häst: 5 starter
Ponny: 12 starter
Antalet starter ökar stadigt och fler ekipage intresserar sig för körning.

Verksamhetsplan för 2021
Vi har två inplanerade dressyrtävlingar och sannolikt kommer vi även kunna genomföra minst
en distansritt. Det råder fortfarande tävlingsstopp om du inte räknas som yrkesverksam ryttare
t.o.m. 2021-06-30. Pay & jumps och pay & rides är däremot möjligt att genomföra och
styrelsen ser över möjligheten att starta igång det under våren. Styrelsen kommer även skissa

på ett KM någon gång under sommaren i dressyr och hoppning. När smittspridningen minskar
och värmen kommer hoppas vi även kunna bjuda in till avsutten träff där championatspriserna
för 2020 ska delas ut. Då ekonomin ser god ut så tar vi tacksamt emot förslag på aktiviteter,
eventuella träningsbidrag/tävlingsbidrag. Ansökan görs till kontakt@rrkk.se .
Vi har även planer på att under hösten genomföra det populära avsuttna fysträningarna som vi
startade igång 2019, förutsatt att smidspridningen är bättre och att kommunen öppnar upp sina
inomhushallar för verksamhet. Styrelsen behöver även arbeta fram och få in förslag på fler
som vill engagera sig i klubben. Bland annat valberedningens poster kommer behöva tillsättas
under året. Vi tar tacksamt emot förslag. Föreningen är till för er medlemmar, men det kräver
också att engagemang finns.

Ordf. Linn Bernhardsson
Rö, 2021-02-14

