VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018
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
Medlemsantalet i föreningen är 304 medlemmar.
Medlemsfördelning:
Totalt per 31 dec 2018: 304 (226*)
Seniorer: Kvinnor 92 (62), Män 4 (3*)
Juniorer: Flickor 201 (155), Pojkar 7 (6*)
*) Siffror inom parantes avser år 2017
Årsmöte
Årsmötet 2018 ägde rum den 19 februari, kl 12.30.

Styrelsen
Styrelsen har haft 9 protokollförda möten, varav ett större arbetsmöte. Vid mötena
har bl.a. sponsring, arbete runt kommunala och statliga bidrag samt löpande ärenden
kring tävlingar och andra evenemang diskuterats.
Styrelsen har fortsatt tillsammans med Ridskolan arbetat med att få flera av
Ridskolans deltagare att betala medlemsavgift och därmed vara försäkrade.
Dessutom har Styrelsen aktivt arbetat med ett sponsringsprogram med syfte att få in
bidrag till förmån för utveckling av ridhus och ridbana. 5 nya sponsorskyltar har satts
upp i ridhuset.
Aktiviteter
Utöver interna tävlingar i hoppning och dressyr, Siggestaritten och clinic har klubben
anordnat städdag och tillsammans med Ridskolan arrangerat en mycket uppskattat
och vällyckat Luciashow som i år gav publik record. Dessutom har klubben anordnad
2 inbjudningstävlingar på Siggesta.
Styrelsen har träffat Värmdö kommun för att diskutera förutsättningar för fortsatt
kommunalt aktivitetsbidrag.
Styrelsen deltog på Stockholms Läns Ridsportförbunds årsmöte, samt flera andra
möten och aktiviteter arrangerat av Stockholms Läns Ridsportförbund.
USEK har deltagit i aktiviteter arrangerat av Ridsportförbundets Ungdomssektion.
Styrelsen har kartlagt klubbens personuppgiftsbehandlingar och gjort grundläggande
arbete för att säkra att klubben lever upp till kraven i den nya lagstiftningen GDPR.
Styrelsen har organiserat beställning av klubbkläder i samarbete med Hööks, som
har uppskattats mycket av medlemmarna. Numera går det att beställa SIR
klubbkläder på Hööks hemsida.
Utbildningar
Styrelsens sekreterare har gått en kostnadsfri GDPR utbildning via
Ridsportförbundet.
Tävlingsverksamhet
Under 2018 har SiR haft ett dressyrlag i Division II Allsvenskan för ponny.
Första omgående reds på Fågelbro 8/9 av:
Linn Tonström – Munsbro Jimmy B
Molly Carlsson – Milton
Ella Axenfalk – Spitfire
Sonia Lövstrand Ianni – Amberfields Suncatcher
13/10 reds andra omgången där både Ella och Sonia placerade sig individuellt och
laget tog en 5:e plats.
Andra omgången reds av:

Alma Öhlin – Munsbro Jimmy B
Ella Axenfalk – Spitfire
Sonia Lövstrand Ianni – Amberfields Suncatcher
Även flera andra Siggesta equipage har uppnått fina tävlingsresultat individuellt
under 2018.
Tävlingskommitté:
Under 2018 har tävlingskommitten utvecklats ytterligare under ledning av Amanda
Eriksson och med hjälp av alla frivilliga funktionärer som ställar upp och tillsammans
skapar tävlingskommitten. Tävlingskommittén är numera uppbyggd i form av olika
grupper med olika ansvarsområden. Tävlingskommitten och klubbens mål är at få de
externa tävlingarna att växa och få ännu flera startande.
Under 2018 har klubben arrangerat följande tävlingar:
2/4 Siggesta Ritten dressyr
1/5 Inbjudningstävling lokal häst dressyr LA:3 MSV:C1
10/5 KM hoppning
6/6 KM dressyr
30/9 Inbjudningstävling lokal ponny dressyr LC:1 LB:1
3/11 Halloween hoppning
Under 2018/2019 har Siggesta Ryttare även ett lag i ponnycupen.
Ponnycupen är en rolig tävling som riktar sig till ridskolans elever som en start på
tävlingskarriären. Cupen hålls mellan ett antal klubbar och rids på våra samt andra
klubbars ridskoleponnys med hemmamatcher och utematcher. Samtliga ryttare rider
på värdsklubbens ponnys i lag om 4 ryttare i hemmalaget och 4 ryttare i det
besökande laget.
Hemmalagets 4 ryttare rider fram 20 minuter och rider sen igenom LC:2
dressyrprogrammet för en domare. Sen byter man och det gästande lagets 4 ryttare
rider programmet på hemmalagets ponnys.
Cupen håller på fram till mars med 10 matchtillfällen. Efter dessa går laget med bäst
poäng vidare till en final.
Så här har det gått för vårt lag:
22 september Siggesta – Tyresö (borta) - förlust
13 oktober Siggesta – Bogesund (hemma) - vinst
28 oktober Siggesta – Sundby (borta) - förlust
11 november Siggesta – Bogesund (borta) - vinst
22 december Siggesta – Tyresö (hemma) - förlust
27 januari Siggesta – Vallentuna (borta) förmiddag - förlust
27 januari Siggesta – Vallentuna (hemma) eftermiddag - cancellerad (nytt datum)
2 februari Siggesta – Sundby (hemma) - vinst

Siggestas ponnycuplag består av ridskoleelever från dressyrspecialen:
Amanda Hermansen Fermin
Märta Trolle
Faye Sweet
Andrea Tonström
Hannah Lindh
Elsa Johannisson
Meja Karlsson
Amanda Romson
Lagledare Amanda Eriksson

Ungdomssektionen (USEK)
USEK har under 2018 anordnat flera mycket uppskattade aktiviteter, bl.a.
påskäggsjakt, en mycket uppskattat Halloween övernattning och Julpyssel, där vi
bl.a. gjorde pepparkakshus.
Mentorskap har skapats för USEK från huvudstyrelsen.
Anläggningen/tillgångar
Klubben har tillsammans med Ridskolan anlitat en specialist på ridhusunderlag för att
analysera ridhusbotten. Detta resulterade i att Ridskolan införskaffade ny
ridhusbotten med sand som grund med mycket bra resultat.
Ekonomi
Under året har ett omfattande arbete bedrivits för att stärka och utveckla
verksamheten genom att arrangera egna inbjudningstävlingar med allt mera hållbar
ekonomi. Vi har nu hittat formarna allt mera för cafeteriaverksamheten som har
bidragit positivt med överskott. Klubben har desutom numera i stort sett 100%
betalande medlemmar, som bidragit till större intäkter på medlemsavgifter. Detta
visar sig också i det ökade antal medlemmar i vår statistik. Ökningen i våra
medlemssiffror kan till dels förklaras av att en del ridskoleelever tidigare inte var
registrerade som betalande medlemmar i klubben.
Föreningens främsta intäkter är medlemsavgifter kronor 98.750 samt kommunalt
bidrag kronor 63.225. Årets resultat är kronor 43.045.
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 2019 års aktiviteter, gemenskap och utveckling som
vi alla tillsammans skapar.
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