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Förkortningar: VRIF = Västerbottens Ridsportförbund, SvRF= Svenska Ridsportförbundet

Statistik och ekonomibilagor sist
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Ordförande har ordet
Ridsporten är fantastisk. Här samlas och engageras människor i olika åldrar på olika sätt
kring den fyrbenta varelsen som både ger och sysselsätter så mycket. Engagerad kan
variera efter möjlighet och intresse.
Den fina ungdomsgården som ridhuset & stallet utgör fostrar från unga år ända till man
blir lite äldre (inom ridsporten finns ju bara unga – man är ju så gammal som man känner
sig …) och finner en härlig sysselsättning då man kanske lite till kan ha tid till detta
givande fritidsintresse.
Ridsporten med dess olika discipliner behöver ett fungerande förbund. Det förutsätter
också ett engagemang. Många människor går in och ”gör några år” inom förbundet som
förtroendevald för att därefter engagera sig i annat. Det är viktigt att de som känner varmt
för ridsporten som utövare också funderar lite kring om man inte kan hjälpa till som
förtroendevald. Alla kan hjälpa till lite mera eller lite mindre men alla är viktiga för
folkrörelsen Ridsporten!
Ett år går fort (nja, egentligen lika fort varje år), men ändå händer väldigt mycket.
I Västerbottens olika klubbar kommer hela tiden nya unga in, lär sig, trivs och lägger
grunden för hur man ser på saker. Här blir det man lär sig kring hästen, ta ansvar och gör
insatser rätt och hela tiden nyttigheter för hela livet. Det är ingen tillfällighet att många
ledare i föreningslivet, företagen & kort och gott i hela samhället har lagt grunden för
mycket av sina värderingar inom ridsporten eller annan idrottslig verksamhet.
Det unika med hästsporten är att man faktiskt oavsett ålder grejar ansvaret för sitt
ekipage och annat, med mycket eller lite mindre support från äldre eller mera erfarna
ledare. Människan växer och blir senare själv ofta den som lär andra. Och somliga blir
precis som Rolf-Göran välförtjänt hyllade när man når stora sportsliga framgångar på
världens största idrottsliga scen, Olympiska spelen 2008!
Under året har en mycket hänt på förbundsnivå och ute i landet och en del har ju skildrats
via både ridsportens olika kanaler och i media. Förbundsstyrelsen jobbar på och det
förändringsarbete som man hoppas ska kunna genomsyra både dess verksamhet,
distriktens och klubbarnas fick starkt stöd vid höstens Ridsportforum i Bålsta där flera
hundra förtroendevalda samlats att gemensamt forma en bärande strategi framöver. Det
måldokument som formulerats av Förbundsstyrelsen diskuterades ordentligt:

Svagheter sammanfattning
Målarbete inom Svenska
Ridsportförbundet

• Ni och vi - brist i kommunikation inom
förbundet
• Toppstyrt och dålig/otydlig service
• Vikande medlemsantal
• Syns ej i media
• Medlemmar vet ej, bryr sig ej vad
förbundet gör
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Styrkor sammanfattning

Mål

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Starkt förbund
Lika villkor
Tjejsport
Alla åldrar – hela livet
Fostrande – ger ansvarstagande
och mod ” obrydda tjejer”

Ett förbund – vi arbetar tillsammans
Göra medlemmarna nöjdare
Öka antalet medlemmar
SAMT ”Medaljer i alla landslag!”

Några särskilt viktiga punkter som det samlade ”Ridsportsverige” betonade vid träffen i
oktober var åtgärder för
 Att öka känsla av att vi är ett samlat, enat förbund
 Att vi ska göra medlemmarna nöjda
 Att öka vår kommunikation och information
Ett sammanfattande dokument från konferensen finns att få via distriktet.
På distriktsnivån har ett förnyelsearbete påbörjats. En del är gjort och en hel del återstår.
Det finns redovisat i ett särskilt dokument. Den nya styrelsen har här en bra utgångspunkt
för ett fortsatt utvecklingsarbete.
Ridsportens gemensamma värdegrund att verka för lika villkor, en ren sport, kompetenta
ledare och sportslighet vägleder alla verksamma inom ridsporten. Självklart och över
alltihopa finns värnande om hästens bästa.
Självklart påverkas ridsporten och anläggningarna av det tuffa ekonomiska klimatet i
vardagen hos våra medlemmar, i kommuner och inom olika företag. På många sätt styr
politiken ridsporten. Många beslutsfattare är medvetna om vikten av väl fungerande
ridsport i våra kommuner men en hel del kan förbättras. Påverkan kan ske via olika
kanaler och eget engagemang. En av flera ekonomiskt viktiga frågor där många goda
krafter kan påverka är riksdagens och skatteverkets definition av ridning så att det
förhoppningsvis blir avdragsgillt för bl.a. företag när anställda vill använda ridning som
friskvårdsalternativ. En namninsamling har överlämnats till ”makthavarna” men ännu
inget positivt beslut. Vi som ”vet” inser ju att det är minst lika bra med hästsport som att
lyfta skrot eller ägna sig åt annan friskvård. Det ena utesluter dock inte det andra.
Mycket har hänt i länet och mycket händer i våra klubbar och bland våra medlemmar.
Sannolikt har våra hästar aldrig haft det bättre. Träningsmöjligheter förbättras genom
ytterligare satsningar på ridhus och välrenommerade tränare som besöker länet.
Men mycket återstår för att våra duktiga ryttare inom alla discipliner ska kunna spela i
samma division som man gör söderut. Antalet tävlingstillfällen bör också bli flera. Därför
är ex. Skellefteå kommuns satsning på ridhus 2 vid SRF:s anläggning jättebra och viktig.
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Satsningar på utbildning, träning och annat är viktiga byggstenar framöver i det som
krävs för att ridsportens olika discipliner i länet ska svara för sin del så att ridsporten i
Sverige steg för steg ska nå visionen:
Att vara den ledande ridsportnationen i världen!
Vi är inte där – men vi är på god väg.
Både symboliskt och tävlingsmässigt är det glädjande och viktig att 2009 års SM i
hoppning för storhäst genomförs i Umeå till hösten. URF gör det säkert till ett bra
arrangemang men hela länets ridsport mår självklart bra att SM-tävlingarna genomförs
hos oss i Västerbotten. Till nytta & nöje för ung som gammal!

för Västerbottens Ridsportförbund
Hans Weinehall
Ordförande

Styrelsen
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Ledamöter

Från DUS adjungerad

Hans Weinehall
Outi Krekula
Linnea Åberg
Annica Bolme
Ann-Sofie Alba
Emma Rehnman
Charlotta Bredin
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Kåge
Vännfors
Lund
Malmby
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Adj kassör
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Gun Båtsta
Eva Lindström

Ursviken
Tarsmyran

Revisor

Leif Södermark

Kåge

Göran Andersson
Britta Unneby
Pernilla Unneby

Kåge
Piparböle
Sunnansjö

Valberedningen
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Styrelsen
Styrelsen har under året genomfört 10 (6) styrelsemöten. Flertalet i form av telefonmöten
är halva gruppen mötte upp i Skellefteå och den andra delen i Umeå. Tidsmässiga och
ekonomiska skäl har varit orsaken till det. Styrelsen håller på med en studiecirkel om hur
vi kan utveckla VRIF. Där har vi ett mål och aktivitetsplan som håller på att färdigställas. I
samband med detta inbjöds klubbordförandena till en träff i Robertsfors den
4 oktober 2008. SISU Idrottsutbildarna höll i denna sammankomst.
SvRF:s styrelsen har utsett en kontaktperson till varje distrikt. För Västerbottens del är
det Sven-Östen Johansson och han har deltagit vid två av VRIF:s styrelsemöten.
Efter förra årets underskott visar bokslutet detta år ett litet men dock ett överskott.

Personalen
Eva Lindström och Gun Båtsta har under året arbetat vid distriktets kansli. Båda två
arbetar 50 % och har till viss del överlappat varandras arbetstider vilket gjort att
öppethållandet av kansliet utsträckts till viss del allt för att erbjuda klubbarna service på
lämpligt sätt.

Uppvaktning
SvRF:s förra ordförande Sven Tolling gick bort under året och det bildades en fond för
utveckling av hästars välbefinnande till vilken distriktet lämnade bidrag..
Eva Lindström, vår konsulent, fyllde 50 år och blev uppvaktad på höstkonferens med
presentkort.

Information
VRIF har förekommit flera gånger både i radion och i de lokala tv sändningarna
under året.
Distriktet har fått en ny hemsida som är uppbyggd via Epi - server. Den fungerar numera
bra. Flera personer har ansträngt sig med att få den besöksvänlig och informativ.
Hemsidan är öppen för annonser. Under året har vi haft tre annonsörer, men hoppas på
flera!

Årsmöte
Årsmötet hölls till på Hotell Winn i Umeå, och lockade 8 (9) klubbar.
Det sedvanliga årsmötesförhandlingarna leddes av Arne Lindström som är LRFordförande i länet. Med glimten i ögat och stor ackuratess hanterade han klubban.
Informerades om att avtackningar och utdelning av utmärkelser skulle ske vid den
efterföljande ridsportgalan.
Två nya ledamöter invaldes i styrelsen nämligen Outi Krekula och Annica Bolme. Vi fick
också två nya ledamöter Helena Marklund och Pernilla Hallin i ridskolesektionen. I
tävlingssektionen invaldes tre nya grenledare för ponnydressyren Sandra Lundell,
ridhästdressyr Marie Thorén och för ridhästhoppningen Britta Lindgren.

6

Ridsportgalan
För första gången hölls en Ridsportgala i Västerbotten. Den genomfördes på Folkets Hus
(Äpplet) i Umeå och galan blev lyckad med över trehundra deltagare som festade till långt
in på natten. Ett stort tack till de som både kom med idén och var pådrivande vid
genomförandet.
Distriktet delades ut priser till följande pristagare:
Årets ekipage

Årets nykomling
Årets tävlingsplats
Årets tränare
Årets hederspris

dressyr häst
dressyr ponny
hoppning häst
hoppning ponny
körning

Åsa Bolinder –
Maria Lindgren –
Frida Lövgren –
Emma Lyxzén –
Tina Söderberg –
Hanna Norberg –
Villvattnets KS
Rolf Hedquist
Gösta Andersson

Tom i Järvdal
Waco
Steffi 1
Berganza
Hector
Munsboro April

Kurser/ Konferenser/ Träffar arrangerade av SvRF/VIF
VRIF: s representation 2008
Helena Jonsson deltog i en träff för distriktens dressyrgrenledare på Såstaholm,
Stockholm den 3-4 februari 2008.
VIF firar 100 år. Hans Weinehall och Outi Krekula närvarade på jubileumsmottagningen
den 19 april 2009.
Hans Weinehall och Eva Lindström deltog i en träff med Agria norr i Umeå
den 3 april 2009.
Elin Lundqvist och Charlotta Bredin deltog i DUS-weekend i Eskilstuna
den 9-10 maj 2009.
Eva Lindström deltog i en träff för ansvariga på distriktsnivå angående Idrottslyftet i
Stockholm 14-15 maj 2008.
Eva Lindström deltog i ett projekt för utarbetande av hästkunskaps-ikonen på hemsidan
28 augusti 2008.
Sandra Sandberg deltog på ett ledarcamp anordnade av Västerbottensidrottens
ungdomssektion i Umeå 14-16 september 2008.
Gun Båtsta och Eva Lindström deltog på en datautbildning för nya hemsidan på Bosön
den 30 september 2008.
Rolf Hedquist deltog i en central körgrenledarträff i Jörnköping 13-14 oktober 2008.
Hans Weinehall, Outi Krekula, Ann-Sofie Alba, Annica Bolme, Eva Lindström, Christina
Mattsson, Marie Thorén och Charlotta Bredin deltog i Ridsportforum i Bålsta
den10-12 oktober 2008.
Eva Lindström deltog i ett projekt för utarbetande av hästkunskapsikonen på hemsidan
den 27 oktober 2008.
Annica Bolme deltog i en utbildning om hur nya hemsidan fungerar med epi-server i
Umeå den 6 november 2008
Hans Weinehall och Eva Lindström deltog i en träff med Agria norr i Umeå
den 21 november 2008.
Sandra Sandberg deltog i en central handikappkonferens i Stockholm
den 22-23 november 2008.
Eva Lindström deltog på en SDF-konferans i Skellefteå 28-29 november 2008.
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Klubbar
Distriktet har 26 (27) klubbar, Norra Umeå RF har lagt ner sin verksamhet. Av dessa är
det 18 ridskoleklubbar, 16 klubbar som arrangerar tävlingar på olika nivåer och
14 klubbar har ridhus på sin anläggning.
Några klubbar var under året tvingade att stänga anläggning på grund av kvarka eller
misstanke om kvarka.

Besöksverksamhet
Besöksgruppen består av Eva Lindström - konsulent, Anette Marklund – södra länet,
Håkan Lundmark – norra länet, Carina Olofsson - inlandet.
Gruppen har gjort 4 (2) klubbesök under året. De klubbar som besökts är Umeå RF,
Kågedalens RF, Malå RK och Norsjö RK.

Kvalitetsmärkning
En klubb har blivit kvalitetsmärkt i år. Det var Malå RK som tilldelas skylt ett och två.

DUS (Distriktsungdomssektionen)

adj ordf. Charlotte Bredin

År 2008 har varit ett tungt år för DUS, den enda riktiga ledamoten Ida Lindgren var
tvungen att lämna styrelsen för studier på annan ort. Så jag tog på mig uppdraget att
försöka få ihop lite folk som ville sitta med i styrelsen. Detta visade sig dock inte vara så
lätt. Har än så länge bara fått med mig Jeanette Berggren (Skellefteå).
Våren 2008 samlades alla distrikt för ett konvent nere i Eskilstuna. Representerade
Västerbotten gjorde Elin Lundqvist och Charlotta Bredin. Under konventet diskuterades
vad som kunde göras i sektionerna ute i distrikten och olika mötestekniker. Vi samlade på
oss inspiration från andra och avslutade sedan med att lära oss hur ett projekt skulle
genomföras på bästa sätt. En helt underbart inspirerande helg som var späckad med
aktiviteter och föreläsningar.
Med oss från detta fick vi också 5000 kr att genomföra vår planerade aktivitet från
KRAFFT. Dessa pengar kommer att användas under 2009 då vi återigen skall planera en
ny US-helg.
I oktober var det dags för Ridsportforum i Bålsta, vilket var ett jättearrangemang där alla
”höjdare” inom svenska ridsportförbundet var representerade. Här blev vi väl
omhändertagna och det kändes verkligen som att vi blev hörda. Vi fick tycka till om
viktiga saker och verkligen framföra att det är vi ungdomar som är framtiden för
ridsporten. Otroligt välorganiserat och vi fick mycket positiv respons och mycket bra
feedback.
Vårt jobb med att få en fungerande styrelse i DUS kommer att fortskrida, självklart vill vi
visa att västerbotten kan, trots att det är ett stort distrikt med långa avstånd. En önskan
vore att få medlemmar i styrelsen från så många håll i distriktet som möjligt, och helst
någon grabb vore trevligt också!
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Ridskola/Utbildning

ansv Eva Lindström/Ann-Sofie Alba

Ridskolesektionen har haft 1 (4) protokollförda möten under året. AU bestående av AnnSofie Alba, Eva Lindström och Gun Båtsta har dessutom haft flera lunchträffar.
Distriktet har anlitat en ny ULK ledare, Jeanette Berggren, Skellefteå. Vi anser att det är
av stor vikt att kunna genomföra ungdomsledareutbildningarna (ULK) eftersom dessa
krävs för många andra utbildningar inom hästsporten.
Distriktet har haft instruktörskurser i samarbete med Norrbotten och Svenska
Ridsportförbundets ambassadör, Ann-Margret Andersson. Deltagarna har uppskattad
detta och vi har ambitionen att fortsätta med detta under nästa år.
I samband med att höstterminen startade upp hade vi fint besök. Mia Börjesson, en
välkänd beteendevetare och Fredrik Holmgren, VästerbottensIdrotten genomförde då en
utbildningsdag för instruktörer/tränare. Föreläsningarna handlade om konflikthantering
och hur vi kan möta unga tjejer med olika problem.
Via Ridsportförbundet har distriktet blivit beviljade pengar från Idrottslyftet som vi kommer
att använda till en satsning på klubbarnas instruktörer/tränare under vt-09.
I Lycksele genomfördes distriktsfinalen i RM Agrias lektionshästryttare. Vinnare blev
Magda Lindqvist, Skellefteå RK och My Widmark, Umeå RF. I riksfinalen kom de femma
respektive sjua. Goda erfarenheter gav det, bl.a. sa man att det var spännande att hoppa
främmande hästar på ny mark!
Vi har haft god uppslutning av deltagare vid våra utbildningar. Det är roligt att konstatera
att vi utbildat ca 25 barn och ungdomsledare i år
Vi har under 2008 haft 292 (329) kursdeltagardagar, en minskning från 2007 med 37
dagar. Skälet till minskningen är att två kurser inte genomfördes (ungdomsledarkurs för
vuxna och repetitionskurs för dressyrdomare).
En stor del av våra utbildningar har kunnat genomföras med hjälp av ekonomiskt bidrag
av Västbottens Idrottsförbund och genom SISU idrottsutbildares hjälp med föreläsare.

Kurser 2008

Märkesdomare
Hoppdomarkurs 3
Ridinstruktörskurs för yrkesverksamma
Ridprov
Rep kurs hopp& överdommare
Barn och ungdomsledarkurs 2
HULK
Barn och ungdomsledarkurs 3
Rep. kurs dressyr
Stildomarkurs
Föreläsningsdag
Instruktörskurs
Barn och ungdomsledarkurs 1
Vuxen ledarkurs 1
Summa
KDD = Kursdeltagaredagar

Antal
Datum
Deltagare dag
26 jan
9
26-27 jan
13
12-13 feb
9
13 feb
11
16 feb
21
16-17 feb
19
4-5 mars
8
29-30 mars
18
5 april
6
26 april
8
20 aug
17
7 okt
6
22-23 nov
23
22-23 nov
14

1
2
2
1
1
2
2
2
1
1
1
2
2
2

KDD
9
26
18
11
21
38
16
36
6
8
17
12
46
28
292
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Handikapp

ansvarig Sandra Sandberg

Jag har under det föregående året gjort vad jag har kunnat för att utöka mina kunskaper inom
området. Under helgen den 28-30 november fick jag även detta år möjligheten att åka ner på en
handikappkonferens för distriktsansvariga i Stockholm. En helg som för oss i
”handikappbranchen” är ett sätt att byta erfarenheter och stötta varandra. 2008 har gått i en
rasande fart och tar jag med öppen famn tag i 2009. Jag ska fortsätta göra mitt bästa för att
kunna stötta er klubbar att utveckla handikappridningen och tävlingsverksamheten i distriktet.
Distriktet har även varit i kontakt med SvRF och fått klart hur alla som behöver medicinskt kort
kan få det även här uppe hos oss på ett enkelt sätt.

Miljö

ansvarig Bea Wiström

Bea har funnits tillgänglig men ingen klubb har behövt hjälp under året. SvRF har ingen
miljöansvarig så Bea har jobbat själv med de frågeställningar som har uppkommit.

SISU idrottsutbildarna
SISU Idrottsutbildarna hade sitt årsmöte 2 april 2008 i Umeå, där Annica Bolme
och Outi Krekula deltog.
Klubbarna studiecirkelverksamhet har ökat till 709 studiecirklar jämfört
med 538 förra året.
SISU Idrottsutbildarna har ställt upp och hjälp styrelsen med vårt utvecklingsarbete.

Idrottslyftet
Detta är statens sätt att stötta våra ridklubbars barn och ungdomsverksamhet. Det är
enkelt att söka, man bara går på SvRF:s hemsida och fyller i en mall. Det går bra att
”stjäla” varandras projekt. Under året har från Svenska Ridsportförbundet gått ut 645 000
kr (639 000) och genom Idrottsförbundet/SISU har klubbarna dessutom fått 380 052 kr
(394 550), drygt 1 miljon. (se statistikbilagan för klubbvisa bidrag)

Västerbottens Idrottsförbund (VIF)
Västerbottens Idrottsförbund hade sitt årsmöte 2 april 2008 i Umeå, där Annica Bolme
och Outi Krekula deltog.
Outi Krekula blev invald i Västerbottensidrottens valberedning.
Hans Weinehall och Outi Krekula närvarade på jubileumsmottagningen den 19 april
2009. Det utkom en jubileumsbok där Ing-Britt Andersson hade skrivit om ridsporten.
RF:s riksmöte hölls i Umeå. Västerbotten fick beröm för ett bra arrangemang.
Eva Lindström deltog i en ordförande- och utbildningsträff i Skellefteå den 28-29
november 2008.
VIF har firat 100 år. I samband med detta delade VIF ut 5 000 kr till utvalda arrangörer.
För ridsporten del gick det till årets junior DM i körning som Villvattnets KS arrangerade.

Säkerhet

ansvarig Ridskolesektionen

Säkerhetstänkandet har diskuterats aktivt på distriktets kurser, ex ridinstruktörskurser,
barn och ungdomsledarkurserna. Tävlingssektionen har också belyst säkerhet i samband
med tävling.
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Tävlingsverksamheten

ordf Annica Bolme

Tävlingssektionen (TS) har under året bestått av:
Annica Bolme
Sandra Lundell
Marie Thorén
Christina Mattsson
Britta Lindgren
Rolf Hedquist

ordförande
grenledare ponnydressyr
grenledare hästdressyr
grenledare ponnyhoppning
grenledare hästhoppning
grenledare körning

Under året har 7(5) st protokollförda möten genomförts.
Med anledning av tre helt nya grenledare startade vi upp ganska direkt efter årsmötet
med att gå igenom och dokumentera såväl arbetsordning som arbetsuppgifter för
sektionen. Under hösten har arbetet med mål och verksamhetsidé pågått parallellt med
distriktsstyrelsens arbete.
Distriktsmästerskapens regler har fastställts av TS. Även under detta år så lyckades vi
knyta Pegasus Hästshop till oss som sponsor inom samtliga grenar, vilket varit mycket
uppskattat av ryttare och kuskar. Grenledarna, eller utsedd ersättare, har fungerat som
prisutdelare.
Alla propositioner för tävlingar under nationell nivå har som tidigare granskats och
godkänts av TS. Successiv genomgång av överdomarrapporterna från tävlingarna är en
annan återkommande uppgift för TS som också kontaktar arrangörerna och stöttar dessa
i deras fortsatta arbete som arrangör.
Den numera traditionsenliga Grenledarträffen ägde i år rum i början av december och
även denna gång i Ånäset. I år var deltagarantalet något större och framförallt var det
hela 9 klubbar representerade mot 7 förra året. Diskussionerna handlade som tidigare
mest om tävlingsterminen, lagtävlingar, DM, hemsidan, nyheter i TR mm.
I december kunde vi äntligen öppna vår nya hemsida och under Tävling har vi i TS lagt
ner mycket jobb på att få innehållsrika och intressanta sidor och känner oss riktigt nöjda
med resultatet och hoppas på fler besökare nu.
87 st (112 st 2007, 57 st 2006)) har tagit Grönt Kort under 2008. Varför denna
minskning? ”Tävlingsfemman”, ersattes, efter årsmötesbeslut, av en licensavgift baserad
på antalet licenser per klubb under föregående år.
Vi hade 527 st (510/07, 461/06) licenserade ryttare/kuskar, en liten ökning av regionala
medan antalet lokala licenser minskade något.

Ridhäst hoppning

grenledare Britta Lindgren

Tävlingssäsongen för ridhäst hoppning omfattade totalt 29 (27) tävlingsdagar varav
11 (11) lokala, 12 (6) regionala och 6 (2) nationella. Den inleddes i april med Umeå RF
nationella och avslutades med Umeå RF:s regionala hoppningar i oktober.
Tre tävlingar blev inställda. Umeå SRS 14-15 juni, Lappmarksryttarna 16 aug och
Skellefteå RK 13 sep.
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Årets NM arrangerades i Mittsvenska av Näsets RS med samma regler som 2007.
Årets DM arrangerades av Vännäs RF i augusti.
Efter förslag från grenledarträffen i nov 2007 genomfördes ingen division 3 under året.
Division 2 genomfördes däremot med fyra lag anmälda,. Vann gjorde Umeå RF.
Division 1 genomfördes i samarbete med norrdistrikten. Från Västerbotten deltog
Umeå RF.
Elitserien genomfördes med sju lag där Umeå RF via sin andra plats vidare till SM lag.
NM senior Silver
DM senior Guld
DM YR
Guld
Silver
Brons

Camilla Wännström
Malin Lundsten
Pernilla Andersson
Annelie Weinehall
Sandra Jonasdotter

Cayenne
Samantha C
Prima Donna Celbo
Anna van de Laarheide
La Dolce Vita

Umeå RF
Umeå RF
Vännäs RF
Umeå RF
Umeå RF

Vännäs RF höll i Västerbottens semifinal i Lamicell Cup som ingår i den rikstäckande
stilbedömningscupen som sponsras av Lamicell. Den innebär att två ekipage per distrikt
kvalificerar sig till en final. Årets finalister blev Linnéa Sandberg på Kathist från Umeå RF
och Maria Lindström på Aenny May från Skellefteå RK som kvalificerade sig som bästa
junior. Maria deltog i finalen på Hammarö och placerade sig inte bland de främsta.
På årets rankinglista för juniorer hittar vi Sandra Jonasdotter, Umeå RF på 51 plats med
120 poäng.

Ridhäst dressyr

grenledare Marie Thorén

Tävlingssäsongen för ridhäst dressyr omfattade totalt 31 tävlingsdagar, varav
13 lokala, 18 regionala tävlingsdagar. Tävlingar arrangerades av 9 klubbar, två fick tyvärr
ställa in sina tävlingar. Tävlingsåret började som vanligt med en regional tävling i mars på
Umeå RF och avslutades också med Umeå RF:s regionala dressyrtävlingar i oktober.
Startfältens storlek har varierat kraftigt under året från stora och välbesökta tävlingar till
tävlingar med små startfält.
Umeå RF genomförde årets DM.
Örnsköldsviksortens RF genomförde årets Norrlandsmästerskap.
Lag division 1 hade 3 (4) deltagande lag, där norrbotten deltog i vår serie med ett lag.
Segrade gjorde Vännäs RF.
Lag division 2 genomfördes med 3 (3) lag, Segrade gjorde Lappmarksryttarna.
Lag division 3 genomfördes med 5 (6) lag. Segrade gjorde Vännäs RF
NM senior Brons
DM senior Guld
Silver
Brons
DM YR
Guld
Silver
Brons

Emma Berg
Åsa Bolinder
Emma Berg
Jessica Holmlund
Emmeli Hellgren
Elin Bolinder
Sofia Gyllengahm

Rinaldo
Kullamannen
Rinaldo
Sabatini D
Flamina
Iris
Rosenfels

Umeå RF
Vännäs RF
Umeå RF
Södra Umeå RF
Vännäs RF
Vännäs RF
Umeå RF
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Ponny hoppning

grenledare Christina Mattsson

Tävlingssäsongen för ponny hoppning omfattade totalt 30 (20) tävlingsdagar, varav
11(10) lokala, 18(10) regionala och 1(1) nationell. Tävlingssäsongen både startade och
avslutades hos Umeå RF med Lok/regional tävling, 22-23 februari respektive 4-5 oktober.
Under året har Västerbottens Ponny Cup med 18 deltagare genomförts, vann gjorde Max
Hansen Black Turn Ria Vännäs RF .
I stilhoppnings cupen, som sponsrades centralt av Mountain Horse, vann Teerse
Lundsten på Master Mind, Stöcke PF . Tyvärr for inge ekipage till finalen i Ljungby.
Ponnyhoppningschampionatet vanns av Emma Lyxen med ponnyn Berganza, Vännäs
RF.
Lag division 2 med 8 (9) lag anmälda och vanns av Stöcke PF.
Tillsammans med Norrbotten arrangerandes en Div.1 serie med 6 (5) lag till start, alla lag
genomförde serien med Stöcke PF som vinnande lag.
Elitserien 2008 hade 5 lag, vann gjorde Gävle PK, Stöcke PF kom trea och
Umeå RF femma.
Södra Umeå RF anordnade årets NM i juli där Västerbotten tog ett brons
genom Anna Pettersson.
NM brons
DM guld
DM silver
DM brons
DM guld
DM silver
DM brons
DM guld
DM silver
DM brons

Kat C
Kat B
Kat B
Kat B
Kat C
Kat C
Kat C
Kat D
Kat D
Kat D

Anna Pettersson
Antonia Lundberg
Venla Persson
Johanna Söderlund
Emma Lyxén
Anna Pettersson
Moa Sävenskog
Emma Lyxén
Anneli Lundmark
Sandra Höglander

Ponny dressyr

Boyson
Why light
Katinka
Ronja
Berganza
Boyson
My Dragonfly
Berganza
Munsboro Shelly
Okey Barbie

Umeå RF
Umeå RF
Umeå RF
Umeå RF
Vännäs RF
Umeå RF
Stöcke PF
Vännäs RF
Umeå RF
Umeå RF

grenledare Sandra Lundell

Tävlingssäsongen för ponny dressyr omfattade totalt 10 (13) tävlingsdagar, varav 7 (11)
lokala och 2(2) regionala.
Timra HF arrangerade årets Norrlandsmästerskap.
Umeå RF genomförde årets Distriktsmästerskap.
Lag division 2 med 5 (4) lag anmälda och vanns av Vännäs RF.
Ponnydressyrchampionatet vanns av Johanna Larsson med ponnyn Queen of Diamond,
Vännäs RF.
NM silver
DM guld
DM guld
DM guld
DM silver
DM brons

Kat D
Kat B
Kat C
Kat D
Kat D
Kat D

Johanna Larsson
Ida Andersson
Jennifer Erlandsson
Saga Smedborg
Hanna Erlandsson
Jennifer Bjur

Queen of Diamond
Little Milton
Lepricoin
IlIon
Bella Mi
Pigasso

Vännäs RF
Vännäs RF
Vännäs RF
Umeå RF
Vännäs RF
Umeå RF
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Körning

grenledare Rolf Hedquist

Tävlingssäsongen för körningen omfattade totalt 11 (9) tävlingsdagar, varav 5(5) lokala,
4(4) regionala och 3(3) nationella.
Tävlingssäsongen inleddes i april med en lokal tävling hos Umeå RF och avslutades med
NM i samband med Skellefteå Horse Race i slutet av juli. Antalet startande var
fortfarande ganska lågt, men något högre än föregående år. Det ser ut som om botten
nåddes 2007.
I distriktet finns ca trettiofem tävlingskuskar. Dessutom finns lika många som kör häst och
som antingen är i ett inledningsskede i sin körning eller inte avser att tävla. Det är
uppgifter som är kända.
Vid ett möte med kuskar och grenledare i Täby i november bestämdes att målsättningen
ska vara 3000 kuskar om fem år. Ser man till Västerbotten innebär det att vi skulle ha 85
licenserade kuskar om fem år. Det är fullt möjligt att klara. Andra distrikt har nog en större
uppförsbacke. Lägret fulltecknades på en helg i november 2007! Villvattnet har också
genomförts ett läger med funktionshindrade kuskar från Skellefteå kommun.
Två ekipage från Västerbotten deltog i årets SM ägde rum i Flyinge. Tina Söderberg tog
hem guldet i juniorklassen även detta året. Rolf Hedquist tävlade Yo-Yo och slutade
sjuttonde plats i häst enbetsklassen efter en misslyckad dressyr.
Eva Lindström deltog med sin häst Hanno i VM som gick i Tyskland. Det blev ingen
medalj denna gång.
En lagserie genomfördes med sex anmälda lag. Segrade gjorde Villvattnets Körsällskaps
lag 2. Laget deltog i seriefinalen i Vartofta och slutade där på fjärde plats.
En grenledarträff har avhållits under året. Rolf Hedquist har deltagit i den ovan nämnda
träffen i Täby och har valts in i Nationella körkommittén som ansvarig för zon Norr..
Kågedalens RF genomförde årets Norrlandsmästerskap.
Villvattnets KS genomförde årets DM.
Lag division 2 med 6 (0) anmälda och vanns Villvattnets KS.
SM Guld
NM guld
NM silver
NM brons
DM guld
DM guld
DM silver
DM brons

Ungdom
Junior
Junior
Junior
Senior
Junior
Junior
Junior

Tina Söderberg
Julia Holm
Tina Söderberg
Moa Lövgren
Nora Fällman
Tina Söderberg
Hanna Olin-Lundmark
Ellen Sundling

Hector
Måntorps Berlock
Tronshagens Soley
Xett
Ivanhoe
Tronshagens Soley
Paulina
Lakej

Villvattnets KS
Södra Umeå RF
Villvattnets KS
Vindelns RK
Umeå RF
Villvattnets KS
Kågedalens RF
Umeå RF

SLUTORD
Styrelsen tackar medlemmar, alla de som hjälpt till vid arrangemang och aktiviteter,
klubbar/ föreningar, förbund, sponsorer och andra som bidragit till att utveckla och stödja
ridsporten under året. Ingen är nämnd och ingen glömd. Utan er hjälp hade inte den fina
verksamhet som ridsporten står för kunnat få den utformning och omfattning som det har
i länet. Eldsjälen Gösta Andersson Vännäs RK erhöll en mycket välförtjänt utmärkelse vid
2009 – års Scandinaviumtävlingar. Grattis till det, samtidigt tycker vi att alla andra
eldsjälar i länet gott kan känna sig lite delaktiga i den utmärkelsen.
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Ekonomin styr inte bara länder utan också allas vår verklighet. Så även för distriktet och
det sannolikt tuffare ekonomiska läget gör att styrelsen denna gång föreslår en mindre
höjning av medlemsavgiften vilken (om stämman så beslutar) träder ikraft för
verksamhetsår 2010. Alla möjliga olika åtaganden (transporter, prylar, löner m.m.) gör
genomslag allt eftersom vår verksamhet. Därför önskar styrelsen årsmötets stöd för
förslaget.
Förbundets förnyelsearbete skapar framtidstro för ridsporten. Även i länet har distriktet
påbörjat sin process. En del klubbar har också initierat (en del har hunnit längre) vision,
mål och verksamhets-/ utvecklingsprocesser. För de klubbar och föreningar som önskar
hjälp med det kan och ska distriktet bistå.
Den nya hemsidan ska förhoppningsvis både vara och utvecklas till alltmera
användarvänlig och intressant för olika aktörer att nyttja..
Mycket kul är på gång: Den 28 mars 2009 genomförs Ridsportforum för andra gången i
länet. Vi hoppas att det blir den tradition det förtjänar och att många deltar vid
arrangemanget. Det ska kunna vara ett återkommande och stimulerande tillfälle till
gemenskap och trevligheter.
För distriktet och förbundet men också för klubbar är det jätteviktigt att även i
fortsättningen kunna bibehålla och utveckla en god dialog med beslutsfattare inom
samhällets olika forum. Dessutom bör insatser intensifieras för att under 2009 nå ett
beslut att även ridsporten kan klassificeras som ”avdragsgill motionsaktivitet”. Påverka
lokalt – för det kan ge effekter centralt. Förändringen uppnåddes inte under 2008 men
kommer säkert under 2009!
Vid stämman lämnar en del sina uppdrag – andra kommer till! Så ska det vara och vi som
lämnar uppdrag riktar ett varmt tack till länets ridsport för det förtroende ni visat oss och
den förmån det har varit att under kortare eller längre period fått delta i distriktets arbete.
Samtidigt önskas nya som gamla engagerade – lycka till!
Styrelsen riktar även ett tack till Eva och Gun för utförda arbetsinsatser på kansliet och
andra håll!
Många aktiviteter under 2009 har vi i länet att se fram emot. Det som görs förutsätter som
vanligt oftast goda insatser – inte minst från föräldrar och medhjälpare.
Ett stort, varmt tack till länets ideella och andra krafter för gjorda insatser!

Västerbottens Ridsportsförbunds styrelse 2008

Hans Weinehall

Outi Krekula

Linnea Åberg

Annica Bolme

Ann-Sofie Alba

Emma Rehnman

(Siffror inom parentes anger föregående år)
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Bilaga 1
Statistik Idrottslyftet, statligt lok-stöd + studiecirklar 2008

Kommun-Klubb
DOROTEA KOMMUN
Dorotea RK
LYCKSELE KOMMUN
Lappmarksryttarna
MALÅ KOMMUN
Malå RK
NORDMALINGS RIDKLUBB
Nordmalings RK
NORSJÖ KOMMUN
Norsjö RK
ROBERTSFORS KOMMUN
Mellanbygdens RF
RK Sandgärdan
SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kågedalens RF
PK Lilleputt
Lövångers RS
Skellefteå Avel o RF
Skellefteå RK
Villvattnets KS
STORUMANS KOMMUN
Luspens RF
UMEÅ KOMMUN
Hissjö RF
Innertavle SK
Kroksjöbygdens RK
Norra Umeå RF
Stöcke PF
Sävar RK
Södra Umeå RF
Trehörningens RKK
Umeå RF
Umeå SRS
VILHELMINA KOMMUN
Vilhelmina RK
VINDELNS KOMMUN
Vindelns RK
VÄNNÄS KOMMUN
Vännäs RF
Totalt

Idrottslyftet Idrottslyftet Lokstöd
HT 06/VT
08
07
07

Lokstöd
HT 07/VT
08

SISU
S-cirklar
08

SISU
S-Cirklar
07

5 000

0

274

200

0

0

124 000

99 260

1252

1603

2

0

0

0

320

341

11

11

0

18 000

0

284

0

26

0

55 000

323

26

1

4

0
0

13 000
0

579
677

588
676

0
0

58
0

80 000
0
80 000
0
100 000
0

0
0
40 800
20 000
80 000
30 000

1490
0
307
418
4440
0

996
0
386
326
4910
0

41
0
1
7
123
0

40
0
0
0
136
0

290 000

166 600

516

402

61

61

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

35 000
30 000
0
0
0
60 000
0

0
0
0
25 000
0
161 360
0

811
884
161
2336
131
7544
0

251
906
447
2156
0
7615
0

2
0
0
94
0
122
0

65 000

186 600

487

458

1

43

123 550

84 200

630

663

32

37

41 000

45 700

2047

2096

40

44

1 033 550

1 025 520

25 627

25 330

538

709

Utträde
2008
0
0
116
0
133
0
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Bilaga 2

VÄSTERBOTTENS
RIDSPORTFÖRBUND

Resultatrapport
Intäkter
Kursintäkter
Annonsintäkter
Tävlingsintäkter
Medlemsaavgifter
Bidrag *
Övriga intäkter
Ränteintäkter
Summa intäkter

2007
187 297,00
0,00
60 750,00
105 200,00
312 521,00
10 610,00
3 773,04
680 151,04

2008
140 550,00
4 500,00
53 000,00
99 580,00
341 790,00
8 025,00
8 491,21
655 936,21

* Lönebidrag, SvRF, Idrottslyftet, Västerbottensidrotten
Kostnader
Externa kurskostnader
Ridskolesektionen
Tävlingssektionen
Träffar med klubbar
Besöksgruppen
Kansli
Representation gåvor
Reseers. + fika styrelsen
Utbildning/ konferenser ideella
Personal
Övriga kostnader *
Avskrivning på inventarier
Summa kostnader
Utfall (vinst)

181 931,00
5 213,00
57 183,80
560,00
2 494,00
57 520,00
952,00
3 881,90
17 297,00
321 322,00
12 891,60
8 640,00
669 886,30

143 634,50
1 624,00
42 168,00
2 012,00
2 287,00
62 722,40
2 350,50
11 194,90
11 261,00
325 570,00
28 436,10
5 999,00
639 259,40

10 264,74

16 676,81

* Bl a facklitteratur, medlemsavgifter, jackor, ridsportgalan
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Bilaga 2

VÄSTERBOTTENS
RIDSPORTFÖRBUND

Balansräkning
2007

2008

8 599,50
200 771,64
1 800,00
29 242,00
240 413,14

2 590,25
211 940,95
7 300,00
41 223,75
263 054,95

10 576,38
67 975,00

14 576,38
69 640,00

Eget kapital
Utfall (vinst)

151 597,02
10 264,74

161 861,76
16 976,81

Summa skulder, eget kapital

240 413,14

263 054,95

Tillgångar
Inventarier
Bank
Kundfodringar
Förutbetalda kost, upplupna intäkter
Summa tillgångar

Skulder och eget kapital
DUS kassa
Kortsiktiga skulder (ex skatt, leverantörer)
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Bilaga 3
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Bilaga 4

VÄSTERBOTTENS
RIDSPORTFÖRBUND

Ungdomssektions (DUS) ekonomi
Ingående balans

US - helg
Bidrag från SvRF, riktad
Summa intäkter
Summa intäkter + IB

2007
16 594,88

Inkomster Inkomster
7 200
0
5 000
7 200
5 000
23 794,9
15 576,38
2007

Reseersättning, fika
Riksundomsmötet
Handslagprojekt US helg
Summa

Utgående balans
I kassan

2008
10 576,38

2008

Kostnader Kostnader
746
0
2 000
1 000
10 472,5
0
13 218,5
1 000

10 576,38

14 576,38

