VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017
SIGGESTA RYTTARE
Målet för verksamheten
Det övergripande målet för verksamheten har varit
Att
Att
Att
Att

främja och utveckla ridningen
öka föräldrar-engagemanget inom ridklubben
skapa en ekonomisk hållbar strategi
göra ridskolan och klubbens verksamhet mer synlig
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Medlemsantal – Louise uppdatera

Styrelsen gläds åt att medlemsantalet i föreningen har ökat från 216 till 248
medlemmar på ett år.
Medlemsfördelning:
Totalt per 31 dec 2017: 248 (216*)
Seniorer: Kvinnor 74 (60), Män 2 (3)
Juniorer: Flickor 166 (144), Pojkar 6 (9)
Dessutom 3 (6) stödjande medlemmar
*) Siffror inom parantes avser år 2016
Årsmöte
Årsmötet 2017 ägde rum den 19 februari, kl 12.30.
Styrelsen
Styrelsen har haft 10 protokollförda möten, varav ett större arbetsmöte. Vid mötena
har bl.a löpande ärenden kring tävlingar och andra evenemang diskuterats.
Styrelsen har fortsatt arbetat med att få flera av Ridskolans deltagare att betala
medlemsavgift och därmed vara försäkrade. Arbetet fortsätter med målet att få 100%
betalande medlemmar.
Dessutom har Styrelsen startat ett sponsringsprogram med syfte att få in bidrag till
förmån för utveckling av ridhus och ridbana.
Styrelsen har även fått löpande information från ridskolechef Anne Sjöholm, om vad
som händer på Ridskolan.
Aktiviteter
Utöver interna tävlingar i hoppning och dressyr, Siggestaritten och Luciashow har
klubben anordnat städdag och röjt ridvägar under våren. Dessutom har klubben
anordnad 2 inbjudningstävlingar på Siggesta.
Voltige event arrangerades med besök på Stockhom Voltige under höstlovet. 9
medlemmar deltog från Siggesta.
Styrelsens ordförande och kassör har tillsammans med ridskolechefen varit på
studiebesök på Ågesta Ridklubb.
Styrelsens ordförande och sekreterare deltog på Stockholms Läns Ridsportförbunds
årsmöte.
Utbildningar
Under året har styrelsen betalat följande utbildningar:
IdrottOnline
I maj anordnaden Stockholms Idrottsförbund en kurs i IdrottOnline. 3 personer deltog
från Siggesta Ryttare.

Equipe
3 personer deltog i Equipe utbildning anordnad på Siggesta.
Tävlingsverksamhet – Amanda uppdaterar
Under våren har SiR haft ett Dressyrlag i Division II Allsvenskan storhäst.
Laget gjorde en bra första omgång och en ännu bättre andra där dom placerade sig
som 3:a och tog sig vidare till final.
Pga otur med halta hästar blev det tyvärr ingen placering i final.
Amanda Eriksson – Donator (grundomgångarna) Spitfire (Finalen, pga Donator halt)
Elin Lundgren – Tabasco
Emelite Ribring – Marwinson (grundomgångarna)
Ulla Luostari – Chagall (Red finalen pga Marwinson halt)
Vi har även detta år haft ett ponnylag i Division II Allsvenskan i både hoppning och
dressyr för första gången på många år.
Båda lagen kämpade tappert men nådde tyvärr inte till någon final i någon gren.
Dressyrlaget:
Tindra Möller - Haverstein's Nero
Andrea Kollberg – Munsboro Jimmy B
Linn Tonström – Tin-Tin
Judith von Seth – Kim Wilde
Hopplaget:
Anna Löfstrand Ianni – Mälby Pimpinella
Alma Öhlin – Munsboro Jimmy B
Judith Von Seth Kim Wilde
Ella Aenfalk – Omgång 1 Carmen omgång 2 Amberfields Suncatcher
Under 2017 har klubben arrangerat följande interna tävlingar:
14/4 Siggesta Ritten
1/5 Inbjudningstävling dressyr storhäst LA:3 MSV:C1
25/5 KM hoppning
6/6 KM dressyr
26/8 Inbjudningstävling dressyr ponny LC:1 LB:1
info om inbjudningstävlingarna:
Vi har börjat arrangera externa tävlingar igen då vi hade ett litet uppehåll pga
bristande tävlingskommite.
1/5 - 36 starter. Inkomst från startavgifter 11.000 kr (dubbelkolla med Louise, syns ej
på tdb)
26/8 – 44 starter. Inkomst från startavgifter: 12.300 kr
En ny utökad tävlingskommitté har under 2017 tillsatts med Amanda Eriksson som
ordförande. Tävlingskommittén är numera uppbyggd i form av olika grupper med
olika ansvarsområden.
Tävlingskommiten och klubbens mål är såklart att få dom extrena tävlingarna att växa
och få ännu fler startande.

Ungdomssektionen (USEK) – Anna uppdatera
USEK har under 2076 anordnat flera mycket uppskattade aktiviteter.
5/3 Övernattning
29/5 Käpphästhoppning
Anläggningen/tillgånger
Sargen och läktaren i ridhuset har under sommaren målats.
Renoverad ljudanläggning i ridhuset och utanför ridhuset, och två nya högtalare har
köpts in.
Gasolgrill har inköpt till användning vid tävlingar och andra arrangemang.
Domare tält har inköpt till användning vid tävlingar.
Långbänk har införskaffats och ställts upp utanför stallet.
Dator och skrivare till tävlingsverksamhet har köpts in.
Väggklocka har inköpts till stora stallet.
Ekonomi – Louise uppdaterar
Enligt separat underlag slutade SIR:s resultat för 2016 på 13.120 kronor kr.
Under 2017 har inga statliga bidrag betalats ut, enbart kommunala (se informationen
om Styrelsens motion angående det så kallade LOK-bidraget till Stockholms
Ridsportförbund.
Emellertid har SIR kunnat hantera sina kostnader med intäkter från medlemsavgifter
och bidrag från kommunen, detta tillsammans med sponsorintäkter från nya
sponsorskyltar i ridhuset.

Slutord
Styrelsen vill härmed framföra sitt tack för det gångna året till alla våra medlemmar
och andra som på olika sätt bistått oss i vårt arbete med föreningen.
Vi ser med stor glädje fram emot 2018 års aktiviteter, gemenskap och utveckling som
vi alla tillsammans skapar.
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