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Årsmöte med Östergötlands Ridsportförbund måndagen den 14 mars 2016 på
Vidingsjö Motionscafé i Linköping


Inledning



Information från Svenska Ridsportförbundet – Madeleine Almqvist



Distriktsordförandens sammanfattning av verksamheten 2015



Utdelning av utmärkelser

Föredragningslista
1.

Årsmötets öppnande

2.

Upprop fastställande av röstlängd

3.

Fastställande av föredragningslista för mötet

4.

Fråga om mötets behöriga utlysande

5.

Val av ordförande för mötet

6.

Anmälan om styrelsens val av sekreterare för mötet

7.

Val av två protokolljusterare samt val av erforderligt antal rösträknare

8.

Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse
a) Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse för 2015
b) Distriktsstyrelsens förvaltningsberättelse för 2015
c) Revisorernas berättelse för 2015

9.

Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsens förvaltning

10.

Val av
a) Ordförande i Östergötlands Ridsportförbund för en tid av 1 år
b) Fastställande av antal ledamöter och suppleanter (8 ledamöter och 2
suppleanter inkluderar ungdomsledamot med personlig suppleant)

11.

Val av övriga ledamöter
a)

12.

4 ledamöter, 2 år

Anmälan av ungdomsledamot och personlig suppleant från DUS
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13.

Val av revisorer
a) 2 revisorer, 1 år
b) 1 revisorssuppleant, 1 år

14.

Val av sektionsledamöter
a) Utbildningssektionen
Ordförande, 2 år
3 ledamöter, 2 år
b) Tävlingssektionen
2 ledamöter, 2 år
1 suppleant, 2 år

15.

Val av valberedning
a) Ordförande, 1 år
b) 2 ledamöter, 2 år

16.

Beslut om val av ombud och suppleanter till Östergötlands Idrottsförbunds årsmöte

17.

Behandling av inkomna motioner samt av distriktsstyrelsens förslag
-Distriktsstyrelsens förslag om antagandet av nya stadgar för ÖRF

18.

Beslut om medlemsavgift 2018, se förslag från styrelsen

19.

Förslag till verksamhetsplan och budget för 2016

20.

Övriga frågor

21.

Årsmötet avslutas

Avtackning av avgående ledamöter
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2015-ÅRS UTMÄRKELSER!

Utmärkelser som delades ut på Ridsportgalan i Linköping den 23 januari 2016.















Årets Ridsportledare
Årets Tävlingsarrangör
Årets Hoppryttare
Årets Hoppryttare, Ponny
Årets Dressyrryttare
Årets Dressyrryttare, ponny
Årets Fälttävlansryttare
Årets Fälttävlansryttare, ponny
Årets Ungdomsprestation
Årets Uppfödare
Årets Tävlingshäst
Årets Avelssto
Årets Ungdomsledare
Årets Ungdomssektion

Therese Thor, Vretagymn HF
Mjölby Ridklubb
Jonna Ekberg, Linköpings FRK
Filippa Hellström, Vikbolandets RF
Charlotte Esping, Rappestad RK
Elsa Ekroth, Rappestad RK
Isa Hedell, Kinda RF
Emilia Wallin, F Mantorpsryttarna
Emma Falk, Åby RK
CC Holsteiner Breeding, Carin & Claes Pettersson
Ciwi, Christine Esping, Vikingstad
Convalj, Djurö Gård, Norrköping
Isa Olsson, MORF
Hageby Ridklubb
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ORDFÖRANDE HAR ORDET
Den positiva trenden från de senaste åren håller i sig, i och med att medlemsantalet fortsätter att
stiga både i landet som helhet och i Östergötlands Ridsportförbund. Förra året ingick det 55
föreningar i distriktet, vilket är den högsta siffran på över tio år. Även ridskolorna fortsätter nu
att locka fler elever, bl a så kallade återvändare dvs ryttare som efter ett antal års uppehåll
återupptar sitt ridintresse. Ökningen ger en bättre ekonomisk trygghet för ridskolorna som har
haft det svårt några år.
En stor händelse förra året var att kommunen började bygga en ny förnämlig ridanläggning vid
Smedstad, som ersättning för den på Ånestad som inte längre uppfyller Jordbruksverkets krav.
Detta visar att kommunen har börjat inse ridningens stora betydelse framför allt för barn och
ungdomar, vilket säkert kommer att få en positiv inverkan på hela regionen.
Tävlingsverksamheten ligger ungefär på samma nivå som föregående år. När det gäller
hoppning, så inträffade ett tronskifte i och med att Malin Baryard blev nedpetad från första
platsen i distriktet av Jonna Ekberg som fick sitt internationella genombrott. Hon ligger nu på 8:e
plats på rankingen, en placering före Malin. Bland juniorer kan nämnas att Kajsa Andreen ligger
på 4:e plats totalt, vilket är mycket meriterande.
I dressyr är det även i år Charlotte Esping, nu helt etablerad i Grand Prix, som har varit mest
framgångsrik med en 15:e plats, medan Amanda Holmertz är främst bland juniorerna på 17:e
plats.
I fälttävlan är Katrin Norling återigen överlägsen etta genom att bli åtta på rankingen. Bland
juniorerna är det Isa Hedell som fortsätter att utmärka sig, nu med en 4:e plats.
Tyvärr verkar det vara en generationsväxling bland ponnyryttarna, för där har ingen fått någon
framträdande placering.
Utbildningssektionen har som tidigare år genomfört ungdomsledarkurser och fortbildningskurser
för tränare och ridlärare, dessutom bl a basutbildning för ledare samt ett seminarium ”Hästen
som hjälp vid vård och omsorg”, kurs angående ridbaneunderlag samt tre träffar med tema
Arbetsmiljöansvar mm.
Ungdomssektionen har bl a genomfört flera ”Trygg i stallet träffar”, ”Vi i stallet” med 15 lag,
resa med deltagare från klubbarna till Stockholm International Horse Show, samt kontinuerligt
varit i kontakt med och stöttat klubbarnas ungdomssektioner.
Det ekonomiska resultatet blev ett underskott, men det var ett underskott som var budgeterat, och
som kommenterades vid förra årsmötet. Detta resulterade då i att styrelsens förslag på en ökning
av tävlingsavgiften för 2016 och en ökning av medlemsavgiften för 2017 godkändes av mötet.
Styrelsen riktar ett stort tack till våra sponsorer, annonsörer, SISU, Östergötlands Idrottsförbund
och Östergötlands Varmblodsklubb för ett gott samarbete.
Gustaf Nyblaeus, distriktsordförande
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VERKSAMHETSIDÉ-VÄRDEGRUND-VISION
Verksamhetsidé
•
•
•
•
•

ÖRF är länken mellan Svenska Ridsportförbundet och lokala föreningar
ÖRF skall utveckla ridsportens alla grenar och verka för god hästhållning
ÖRF skall stödja alla klubbar och dess medlemmar
ÖRF skall samordna ungdoms-, utbildnings- och tävlingsverksamheten i distriktet
ÖRF skall inspirera och motivera genom att lyfta fram förebilder på alla nivåer och ge
goda förutsättningar att bedriva verksamhet på klubbnivå.

Värdegrund
•
•
•
•
•
•

Hög säkerhet, etik och moral skall prägla all verksamhet med hästar
God kunskap om hästars behov och beteenden.
Främja en rök-, drog- och dopingfri miljö
Respekt för individen, allas lika värde, motverka mobbing.
Verka för horsemanship (kunskap och gott omdöme) i all hantering av hästar
Verka för att TR följs vid all tävlingsverksamhet

Vision
•

•
•
•

ÖRF skall bli ett av de ledande distrikten i landet avseende;
• ungdomsverksamhet
• utbildning av ridlärare, ledare och funktionärer
• utbud av kurser, clinics och tävlingar
ÖRF skall ha deltagare med i dressyr, hoppning och fälttävlan i Svenska mästerskap, för
både häst och ponny.
ÖRF´s verksamhet ska kännetecknas av stort engagemang, hög kompetens, skickligt
ledarskap, ansvarstagande och god etik.
ÖRF ska verka för att ridsportens verksamhet i en bred bemärkelse som hälsa, ledarskap,
ungdomars engagemang etc tas tillvara i samhället.

 Östergötlands Ridsportförbunds målområden 2015
 Utveckling av samarbetet mellan olika hästorganisationer
 Ökad hästkunskap i länet
 Ökat engagemang från ridklubbarna
 Höja statusen på styrelsearbete på klubb- och distriktsnivå
 Ridsporten (ÖRF) ska aktivt lyfta fram förebilder
 9 000 medlemmar i ÖRF 2016
 Sportsliga framgångar för ÖRF´s ridklubbar
 Talangutveckling
 Ridskolorna ska vara starka hästkunskapscentrum
 Ökat samarbete med andra idrotter och organisationer
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ORGANISATION
Distriktsstyrelse
Ordförande Gustaf Nyblaeus

Kansli Monica Bergström 75%
Anette Tholf, konsulent 100%
Monica Bergström, konsulent 75%
Utbildningssektion

Ungdomssektion

Tävlingssektion

Ordförande Mia Axén

Ordförande Daniella Aman

Ordförande Martin Classon

6 ledamöter

6 ledamöter

4 ledamöter, 2 suppleanter

STYRELSE, SEKTIONER OCH GRENLEDARE
Huvudstyrelse
Ordförande
Ledamöter

Suppleanter
Adjungerad
Revisorer

Valberedning
Ordförande
Ledamöter

Gustaf Nyblaeus
Kerstin Krystadius, vice ordförande
Kristina Biewendt, sekreterare
Gith Wiman, vice sekreterare
Lennart Nilsson, kassör
Martin Classon, ordförande tävlingssektionen
Mia Axén, ordförande utbildningssektionen
Magnus Gissler
Daniella Aman, DUS
Linus Ekwall
Annika Samuelsson, DUS
Anette Tholf, distriktskonsulent
Monica Bergström, distriktskonsulent
Marianne Sandberg
Björn Johansson
Britt-Marie Emilsson, suppleant
Gunnar Andersson
Claes Pettersson
Christine Esping
Lars-Erik Jakobsson
Emelie Asp (DUS representant)

Ungdomssektion-DUS
Ordförande
Daniella Aman
Ledamöter
Annika Samuelsson, vice ordförande
Erika Seidlitz, vice ordförande
Johanna Rygaard, sekreterare
Nathalie Larsson
Lina Petersén, vice sekreterare
Alice Seidlitz, (avgått under året)
Adjungerad
Anette Tholf, distriktskonsulent
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DUS valberedning
Ordförande

Utbildningssektion
Ordförande
Ledamöter

Adjungerad
Tävlingssektion
Ordförande
Ledamöter

Suppleanter
Adjungerade

Emelie Asp
Lina Borgström
Alida Jansson
Ebba Taleman
Emma Harrysson

Mia Axén
Stina Nerman, vice ordförande
Therese Gyllenhammar, sekreterare
Nina Tauberman, ansvarig FU-verksamhet
Margareta Forsberg, ansvarig FU-verksamhet
Maja Johansson
Britt Bengtsson, vice sekreterare
Anette Tholf, distriktskonsulent
Martin Classon, ordförande, ekonomiansvarig
Annelie Holgersson, hoppning, vice ordförande
Gunilla Eriksson, dressyr, sekreterare
Gustav Samuelsson, fälttävlan
Mia Eriksson, dressyr
Pernilla Bjuhr, fälttävlan
Mikael Nyström, hoppning
Monica Bergström, distriktskonsulent
Marie Wedin, grenledare i körning
Katrin Bergsten, genledare i distansritt
Anna Nordin, grenledare WE
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RIDKLUBBAR
Östergötlands Ridsportförbund hade vid årets slut 55 anslutna klubbar med totalt 8 528
medlemmar.
Nya föreningar 2015
Ekbäckens Fritidsryttarförening, Valdemarsvik
Föreningen Ekhagaryttarna, Vadstena
Hylinge Hästklubb, Vikbolandet
Knivbergas Ryttarförening, Norrköping
Mjölby Allmänna Ryttarsällskap
Smedby Gårds Ryttarförening, Norrköping
Anslutna klubbar och medlemsantal per 31/12 2015
Klubb

Totalt

Bjärka-Säby Ryttarförening
Borensbergs Ryttarförening
Boxholms Ridklubb ®
Eda Ryttarsällskap ®
Ekbäckens Fritidsryttarförening ®
Folkungabygdens Ryttarförening
Föreningen Alvastraryttarna ®
Föreningen Brokindsryttarna
Föreningen Ekhagaryttarna
Föreningen Ekängens Dressyrryttare
Föreningen Mantorpsryttarna
Föreningen Nyckel Ryttarna ®
Föreningen Stall Ullstämma Norrgård
Gunnorps Ridklubb ®
Hageby Ridklubb ®
Hammarkinds Ryttarkamrater ®
Heda Ridklubb ®
Hjulsbro Ryttarförening
Hylinge Hästklubb ®
Kinda Ridklubb ®
Kinda Ryttarförening
Knivbergas Ryttarförening
Linköpings Fältrittklubb ®
Linköpings Ryttarsällskap
Lycketorps Ryttarklubb
Mantorps Ungdomstravklubb ®
Mjölby Allmänna Ryttarsällskap ®
Mjölby Ridklubb
Motala Ryttarförening ®

*36
36
144
136
25
29
136
55
33
22
282
262
56
40
302
*87
**286
15
25
108
79
40
561
40
*46
30
84
*240
200
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Röstlängd
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
2
2
3
2
3
2
2
2
2
2
4
2
2
2
2
2
2

Norrköpings Fältrittklubb ®
Norrköpingsortens Ryttarförening ®
Norsholms Ryttarförening
Nykils Rid och Körsällskap
Nykyrka Ridklubb
Rappestad Ridklubb ®
Ridklubben Ekenryttarna
Ryttarkamraterna Finspång ®
Skogslottens Ryttarförening ®
Skonberga Ridklubb
Skärlunda Ryttarklubb
Smedby Gårds Ryttarförening
Stjärnorps Ridklubb
Söderköpings Ryttarsällskap ®
Tollstad Hästsport Klubb
Valdemarsviks Ryttarkamrater
Valla Ponnyklubb ®
Vikbolandets Ryttarförening
Vretagymnasiets Hästförening
Väderstad Hästsportklubb
Ydre Ridklubb ®
Åby Ridklubb ®
Åkerbo Rid och Körsällskap ®
Åtvidabergs Ridklubb ®
Överums Hästsportförening ®
Övre Ullstämma Ryttarförening

*358
294
78
58
126
468
155
321
613
46
*37
25
36
399
*36
27
394
271
*111
65
133
*357
179
281
*170
*55

3
3
2
2
2
3
2
3
4
2
2
2
2
3
2
2
3
3
2
2
2
3
2
3
2
2

8 528
*) Uppgift från 2014 **) från 2013

® Ridskola

Statistik för ridsporten i Östergötland 2015









55 klubbar med stor geografisk spridning.
8.528 medlemmar en ökning med 148 medlemmar från förra året.
27 ridskolor
Ca 500 ridskolehästar
Ca 5.000/uppsittningar /vecka på ridskola
23 886 tävlingsstarter
1 516 ryttarlicenser
Statligt LOK-stöd HT-2014 och VT-2015
22.758 gruppaktiviteter, 153.882 deltagartillfällen, ca 100 färre gruppaktiviteter men en
ökning av antalet deltagartillfällen med drygt 3 000 från motsvarande period 2013/2014.
 Kurser i distriktets regi
56 kurser, 90 kursdagar, 1003 deltagare, 1 242 deltagardagar
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STYRELSEN
Distriktsstyrelsens ansvarsområden










Övergripande ansvar för verksamhet och ekonomi
Arbetsgivaransvar
Kontakt med myndigheter och organisationer
Stödja klubbarna samt vara lyhörda för deras önskemål
Ridskolor och anläggningar
Besöksgrupp
Tillsätta arbetsgrupper för prioriterade områden
Ansvarig för hemsidan
Marknadsföring av ÖRF

Möten
Styrelsen har haft tio protokollförda styrelsemöten under året.
Årsmöte
Årsmötet hölls den 17 mars 2015 på Idrottens Hus i Norrköping med 40 deltagare från 17
föreningar och ÖRF.
Eda Ryttarsällskap utsågs till Årets Ridklubbsstyrelse för deras omfattande och framgångsrika
arbete med föreningens utveckling. Priset utses i samarbete med SISU Idrottsutbildarna.
Förtroendevaldas och konsulenters deltagande i möten och kurser
ÖRF´s ledamöter och konsulenter har under 2015 deltagit på kurser, träffar och årsstämmor
arrangerade av Svenska Ridsportförbundet, Östergötlands Idrottsförbund, SISU
Idrottsutbildarna, kommuner och andra aktörer.
Kansli
På ÖRF:s kansli i Linköping har Anette Tholf och Monica Bergström varit anställda som
distriktskonsulenter på 175% totalt.
SDF-anslag från Östsam via Östergötlands Idrottsförbund
2015 erhöll ÖRF 91 000 kr i SDF-anslag från Östsam via ÖIF. Anslaget har använts i ÖRF´s
verksamhet till ledarutbildning samt en satsning på mentorskap för unga ledare.
Under året har ca 100 ungdomsledare utbildats. Vi har under de senaste åren haft som
målsättning på våra utbildningar att öka kunskapen om ryttarens egen kost och träning, ett arbete
som fortsatt även under 2015. När det gäller utvecklingen av ungdomsverksamheten har DUS
(Distriktsungdomssektionen) genomfört ett antal välbesökta och uppskattade aktiviteter för
klubbarnas barn och ungdomar.
Ridsportgalan, ett stående inslag i verksamheten
Galan är här för att stanna. Tillsammans med Östergötlands Varmblodsförening arrangeras
hästfesten i januari månad där tolv priser till ryttare och uppfödare delas ut. Många gäster
kommer, den här gången, den tolfte i ordningen, kom runt sjuhundraåttio stycken.
Ordförandeträff
I april månad hölls en välbesökt träff för ridklubbarnas ordförande. Träffen leddes av SvRF´s
dåvarande ordförande Anders Mellberg. En mycket uppskattad träff som deltagarna önskade
skulle vara årligen återkommande.
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Besöksverksamhet
Besöksgruppen ska fungera som rådgivande resurs till föreningarna. Distriktens besöksgrupper
är en länk mellan ridskolorna, kommunen och länsstyrelsen. Gruppen har till uppgift att hjälpa
föreningar som driver eller samarbetar med ridskola att leva upp till förbundets krav på
hästhållning. Gruppen upprättar ett besöksprotokoll vid respektive klubb. Utefter det kan sedan
gruppen informera den aktuella klubben om vad som bör åtgärdas för att säkerheten och
hästhållningen skall bli så bra som möjligt. En sammanställd besöksrapport tilldelas sedan
klubben/ridskolan, kommunen och länsveterinären. Uppföljningsbesök görs av besöksgruppen.
Målsättningen är att gruppen skall besöka ridskolorna vart tredje år. Besöksgruppen tittar också
på de klubbar som söker medlemskap hos Svenska Ridsportförbundet i distriktet.
Från ÖRF har Anette Tholf och Kerstin Krystadius ingått i besöksgruppen. Gruppen genomför
besöken i nära samarbete med länsveterinär, djurskyddsinspektör, representant från
fritidsnämnden och räddningstjänsten.

Framtidens ridskola säkrar kvalitén
Ett nytt system för besöksverksamhet och kvalitetsmärkning infördes i januari 2014.
Som stöd för föreningarnas kvalitetsarbete har checklistor tagits fram.
Svenska Ridsportförbundets förbundsstyrelse har fastställt ett nytt ramverk för besöksverksamhet
och kvalitetsmärkning. En övergång till det nya systemet görs inom en treårig period med början
1 januari 2014. Efter årsskiftet kommer alla föreningar som är anslutna till Svenska
Ridsportförbundet att få en medlemsskylt. Under de tre följande åren skall sedan samtliga
ridskolor med nuvarande skyltmärkning besökas och erhålla uppdaterad
märkning/kvalitetsmärkning när kvalitetskraven uppfyllts.
Kvalitetsmärkning av ridskolorna ger möjlighet för ökat marknadsvärde, synlighet och också en
styrka i dialogen med exempelvis kommuner och sponsorer.
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DISTRIKTSUNGDOMSSEKTIONEN DUS
Verksamhetsområden


Föreningskunskap för ungdomssektioner



Vi i stallet



Utbildning i hästkunskap



Distriktets ungdomssektion
- ska stödja arbetet i klubbarnas US
- skapa god kontakt mellan klubbarnas US



Årets ungdomsledare och Årets ungdomssektion

DUS- Distriktsungdomssektionens värdegrund
Inspirera, Uppmuntra våra ungdomar till större vilja att engagera sig för en aktiv klubb
och ett aktivt US. Detta genom att komma på och sprida nya idéer med nya
inspirationskällor.
Vägleda, Vi ska finnas som stöd, så vi kan hjälpa till vid problem. Detta genom att visa oss
på så många platser som möjligt och ha kontakt med många ungdomar.
Påverka, Att ha en öppen dialog med våra US för att kunna föra vidare deras önskemål
m.m. till distriktsstyrelsen och Svenska Ridsportförbundet.

DUS- Distriktsungdomssektionens riktlinjer
DUS- Distriktsungdomssektionen skall vara till för ungdomarna ute på klubbarna. Stimulera
dem till engagemang inom ridsporten genom att stötta, aktivera, motivera och informera. Samt
ha en bra kommunikation och öppen dialog.
DUS- Distriktsungdomssektionen skall representera alla ungdomar i distriktet gentemot
distriktsstyrelsen liksom Svenska Ridsportförbundet.
DUS- Distriktsungdomssektionen skall inspirera, vägleda ungdomarna i distriktet.
DUS- Distriktsungdomssektionen skall påverka distriktsstyrelsen liksom Svenska
Ridsportförbundet för att ge ungdomarna i distriktet bättre förutsättningar.
DUS- Distriktsungdomssektionen skall öka kamratskapen och sammanhållningen samt öka
samarbete mellan ridklubbarnas ungdomssektioner.
DUS- Distriktsungdomssektionens kännetecken skall vara







Engagerade
Inspirerande
Tillgängliga,
Utåtriktade
Gemenskap
Positiva

DUS- Distriktsungdomssektionen skall ständigt jobba för en bra teamkänsla inom gruppen och
se till att alla är delaktiga i verksamheten. Vi skall också engagera oss i all övrig verksamhet
inom distriktet.
DUS- Distriktsungdomssektionen skall vara förebild inom demokratisk fostran och jobba för
det livslånga intresset inom ridsporten.
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DUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

Ännu ett år har gått och det är dags för oss att skriva verksamhetsberättelse för år 2015. I år har
DUS-styrelse bestått av 1 ordförande och 6 ledamöter. Vi har haft nio möten under året.
Resultatet efter en summering är väldigt positivt Året har varit bra och vi har haft många olika
projekt under året. Vi har fortsatt att jobba framåt med vår facebook sida.
Vi har delat ut pris och hedersomnämnanden så som Årets Ungdomssektion och Årets
ungdomsledare.
Årets Ungdomsledare 2015: Isa Olsson från Motala Ryttarförening
Årets Ungdomssektion 2015: Hageby Ridklubb
Dessa fick motta sina hedersomnämnanden under Ridsportgalan. De fick även en
utbildningshelg av CUS (centrala ungdomssektionen)
US+DUS=VI
Under året har DUS fortsatt att arbeta med projektet US + DUS = VI, som tidigare hette
Fadderverksamheten. Under 2016 kommer vi arbeta mer aktivt ut mot ungdomssektionerna
genom kontaktpersoner från US samt utbildningsträffar för ungdomssektioner, där de får
möjlighet att utveckla sin verksamhet ännu mera. Vi ser fram emot att få komma och besöka de
olika ungdomssektionerna för att hjälpa dem till en ännu bättre verksamhet.
Aktiviteter 2015
Årsmöte
Årsmötet var den 17 mars i Idrottens Hus, Norrköping. 21 ungdomar deltog på årsmötet, vilket
var alldeles för få. Vi har diskuterat hur vi kan få fler att komma, på årsmötet 2016 kommer vi att
ha årsmötet tillsammans med ungdomsdagen.
Vi i Stallet final
I maj 2015 samlades ca 90 ungdomar mellan 10-13 år hos Mjölby Ridklubb för att tävla i årets
Vi i Stallet – final. I år var 15 lag anmälda vilket var en minskning mot tidigare år. Östergötland
ligger i topp i Sverige med antalet deltagande lag.
Vi samlades i cafeterian och berättade om hur tävlingen skulle gå till, därefter fick lagen sina
frågor och det viskades för fullt om frågor och svar. När tiden var ute samlades fråge formulären
in och nu stod rättning och fika på tur. Mjölby´s ungdomssektion ordnade en rolig femkamp för
alla deltagare, oj vad det kämpades och hejades Ett stort tack till ungdomarna i Mjölby.
När allt var rättat och resultat var räknade återstod bara prisutdelning. Vem skulle ta hem första
pris i år?
Ett stort grattis till alla duktiga deltagare men extra GRATTIS till Mjölby Ridklubb lag 2, som
fick 2500kr och en vandringspokalpokal, 2:a kom Överums Hästsportförening lag 2 och 3:a
Mjölby Ridklubb lag 2. Alla deltagare som var med fick fina priser.
ULK II
Under november deltog DUS på ULK II där vi presterade vår verksamhet genom en PowerPointpresentation. Vi i DUS fick många bra och intressanta frågor av ULK -deltagarna som vi tog
med oss tillbaka i vårt fortsatta arbete. Från DUS sida är det alltid uppskattat att få träffade de
blivande ungdomsledarna!
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Resa till Sweden International Horse Show
Vi har under året även åkt till Sweden International Horse Show där det var ca 50 personer som
var med från länet. Dagen som innehöll dressyr, hoppning, shower, mässa mm var riktigt
uppskattad och vi planerar att fortsätta med en årlig resa till Stockholm.
Trygg i stallet
Vi har haft en träff på Valla Ponnyklubb där det var cirka 60 ungdomar som deltog i olika
samarbetsövningar. Madeleine Almqvist från CUS (Centrala ungdomssektionen) var med och
höll i dagen. Det var väldigt uppskattat och vi kommer fortsätta arbetet under 2016 med detta
material.
Föreningsträffar
Vi i Dus har haft två stycken föreningsträffar under året en i Linköping och en i Norrköping där
vi har gått igenom hur det är att sitta i en styrelse, vad man gör, vilka är de olika rollerna samt
andra spännande frågeställningar. Även detta kommer att fortsätta under 2016.
Nu har ni fått lite information om våra aktiviteter under 2015. Även detta år har varit roligt och
inspirerande med alla utmaningar. Nu blickar vi framåt för kommande år och aktiviteter.
På återseende under 2016! Tillsammans tar vi ridsporten till nya höjder! Hej hopp galopp!
/Alla i DUS
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UTBILDNINGSSEKTIONEN
Verksamhetsområden


Hästhållning/hästkännedom



Styrelsefunktionärsutbildning



Ungdomsledarutbildning



Ridlärar- och tränarfortbildning



Ledarutbildning



Styrelsefunktionärsutbildning



Verksamhet för personer med funktionsnedsättning



Riksmästerskap och DM för lektionsryttare



Tävlingsintroduktion

Utbildningssektionen har under året genomfört fem protokollförda möten.

Verksamhet 2015
Ridsportens Basutbildning
Distriktets första basutbildning genomfördes med 18 stycken YH-elever som går
ridlärarutbildningen på Vretaskolan.
Basutbildningen ger ridsportens ledare en gemensam och stadig grund att stå på och är ett sätt att
inspirera fler att utvecklas som ledare. Utbildningen, som är unik i sitt slag, vänder sig till
blivande och verksamma ledare (från 18 år) i alla grenar och på alla nivåer, från lagledare till
landslagledare, förtroendevalda, ridlärare, ridledare, ungdomsledare och många fler.
Ungdomsledarutbildning
ULK I – III har genomförts med 24 deltagare.
ULK/VULK har även genomförts i samarbete med Vretagymnasiet med totalt 12 deltagare.
FULK- Förberedande ungdomsledarkurs har genomförts med 22 deltagare.
Mentorer för unga ledare
Det är obligatoriskt att samtliga deltagare på ULK ska ha en mentor i klubben som finns till
hands under och efter utbildningen. Målsättningen är att vi ska ta väl hand om våra unga ledare.
FU-verksamhet
Maggan Forsberg och Nina Tauberman som har FU verksamhet som sitt ansvarsområde i
utbildningssektionen har stöttat ridklubbar vid behov i deras FU-verksamhet. 2015 fanns det inte
underlag för att genomföra ledarutbildningen FU-1.
Styrelseutbildning
Flera av distriktets ridklubbar har genomfört ”Träningsläger för styrelsen” genom SISU
Idrottsutbildarna. Ett mycket värdefullt utvecklingsarbete för föreningen.
Idrottslyftsinformation
I samarbete med SISU idrottsutbildarna har besök gjorts hos ett antal ridklubbar för att bla
informera om Idrottslyftet.
Utbildning och fortbildning för ridlärare och tränare
En utbildningsdag om ”Ridskolan och hästen som en resurs i kommunen” med inriktning på
hälsa, vård och omsorg genomfördes i april. De 30 deltagarna fick många tips och idéer att ta
med sig hem. Under hösten genomfördes ytterligare en dag på temat hästen som resurs inom
skola, vård, omsorg och hälsa av Hippocampus där ÖRF var med som samarbetspartner, en träff
som vände sig till kommuner, Region Östergötland, ridklubbar, företag mfl.
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I mars genomfördes tränar- och ridlärarfortbildningen ”En coachand vardag” med Nina Fox
Stark och Anita Jonsson. En mycket uppskattad kurs av de 19 deltagarna.
Två deltagare deltog på ridprov i början av året som hölls på Skogslotten. Deltagarna gick den
tre veckor långa ridledarkursen på Strömsholm under sommaren.
Arbetsmiljöansvar
Arbetsmiljöverket (AV) har under året haft ridanläggningar som fokusområde för sin tillsyn. För
att förbereda ridklubbarna inför eventuellt besök har vi genomfört tre träffar med AV varav en
praktiskt. Träffarna har varit mycket bra och värdefulla för både ridsporten och AV.
Ridbaneunderlag
I juni hölls en kurs i skötsel av ridbaneunderlag med Mikael Nord som föreläsare, 16 deltagare
från olika ridklubbar deltog. Under hösten genomfördes besök hos 10 ridklubbar där Mikael
tittade på respektive banor och kom med åtgärdsförslag till förbättringar av banorna.
Tömkörningskurs
Karin Engström höll en uppskattad tömkörningskurs i november. 30 personer var med på kursen
som var både teoretisk och praktisk.
Att ha Häst – en kurs i säker hästhantering
Att ha Hästkursen är en grundläggande utbildning i säker hästhantering med fokus på hästens
beteende. Säkerhet handlar till stor del om att lära sig förstå hästen, dess beteende och behov.
Genom SISU Idrottsutbildarna finns möjlighet att anordna kursen ”Att ha Häst” i ridklubben.
Under 2015 genomfördes utbildningen på flera ridklubbar i länet med Mia Axén som ledare.
Distriktsfinalen i Ridskolemästerskap
ÖRFs utbildningssektion arrangerade tillsammans med Åtvidabergs Ridklubb Distriktsfinal i
Ridskolemästerskapet, en tävling i hoppning, dressyr och hästkunskap. Sju av Östergötlands
ridskolor var representerade med lag, och varje lag bestod av tre deltagare och en eller två
hästar/ponnyer. En deltagare i varje lag red dressyr, en hoppning och hela laget skrev ett
hästkunskapsprov. Alla deltagare har mött lagkamrater, hästar och medtävlande med största
optimism och glädje. Det var en rolig dag med mycket laganda, glada hejarop och lagsånger från
några av lagens hejaklackar.

KURSSTATISTIK 2015
Utbildningsområde
Kurser
Dagar
Deltagare Deltagardagar
Ungdomsledarutbildning
5
12
107
238
Annan ledarutbildning
2
3
26
44
Ungdomssektionsverksamhet
10
10
269
269
Styrelseutbildning
7
7
123
123
FU-verksamhet
0
0
0
0
Ridlärar- och tränarutbildning
3
22
51
89
God hästhållning och säkerhet
3
4
56
66
Körutbildning
0
0
0
0
Tävlingsfunktionärsutbildning
7
8
117
121
Tävlingsträningskurser
19
24
254
292
Övriga kurser
0
0
0
0
Summa
56
90
1003
1242
Kurser=antal kurser av angivet slag, Dagar=antal dagar kurserna pågått
Deltagare=totalt antal deltagare på kurserna, Deltagardagar=dagar x antal deltagare
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TÄVLINGSSEKTIONEN
Tävlingssektionen har valt att ha grenledarna i de olika disciplinerna invalda i sektionen och har
därför en gemensam verksamhetsplan

Verksamhetsområden


Tävlingstermin



Tävlingsadministration



Grönt Kort



Distriktsmästerskap



Allsvenskor



Cuper



Grenledarnas verksamhet



Utbildning/fortbildning av tävlingsfunktionärer och arrangörer



Clinics



Östgötateamet (talangutvecklingsprogram för ungdomar)

Tävlingssektionens ansvarsområden
 Upprätta budget och aktivitetsplan årligen
 Upprätta tävlingstermin i samråd med klubbarna före 15 september
 Distriktsmästerskap individuellt och i lag
 Hitta samarbetspartners till tävlingsverksamheten
 Allsvenskor och eventuella cuper
 Godkänna propositioner
 Besöka tävlingsplatser om tid och ekonomi tillåter
 Följa upp Överdomarrapporter
 Priser till allsvenskor, DM och eventuella cuper
 Grönt Kort, utbildning och registrering
 Tävlingsfunktionärs och arrangörsutbildning
 Nya banbyggare, hopp och inverkansdomare
 Repetitionskurser för domare och banbyggare
 Tävlingsledare och sekretariatspersonal
 Förberedande funktionärskurser
 Östgötateamet, distriktets talangutvecklingsplan
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Sammanställning av Tävlingsfakta 2015












Under året har 1516 personer löst tävlingslicens i Östergötland, det är en höjning med två
licenser jämfört med 2014.
23 886 starter har genomförts i Östergötland under året jämfört med 2014 års 23 974
starter
19 st tävlingar har under året blivit inställda, pga flyttningar i terminen och dåligt
deltagarantal och smittsamma sjukdomar.
164 tävlingar har genomförts där många var flerdagarstävling
13 allsvenskor har ridits
Fler dressyrtävlingar än hopptävlingar har genomförts även under 2015.
I hoppning har 6813 starter ridits på lokaltävling, 6155 på regional och 4018 på nationell
samt 74 på elittävling. Sammanlagt har 17 060 starter ridits på hoppbanorna.
Dressyren har 2803 starter på lokaltävling, 2298 på regional och 343 på nationell tävling.
Sammanlagt 5 444 starter i distriktet.
Fälttävlan har haft 849 starter på lokalstatus och 503 starter på regional tävling.
Sammanlagt 1351 starter.
Körningen har 31 starter på lokaltävling.
Sammanlagt har 23 886 starter genomförts i distriktet
HOPPNING

Med över sjuttontusen starter i distriktet på ett år ligger distriktet bra till arrangörsmässigt.
Många vill tävla i vårt distrikt där arrangörerna håller hög klass. Från 2011 till 2015 har distriktet
tappat nästan hundra ungdomar som löst licens. Nu hoppas vi att det vänder och vi får se fler av
våra juniorer och young rider på tävlingsbanan igen. Östergötland har tre ryttare med bland de
femton bästa i Sverige på ridhäst och en av de tio bästa på ponnysidan.
FÄLTTÄVLAN
Våra arrangörer har det tufft, fälttävlan är mycket krävande att genomföra med många
funktionärer och stora arbetsuppgifter både före och under tävlingarna. Under 2015 tappade vi
därför en arrangör som förhoppningsvis kommer åter under 2016. Östergötland är ett känt
fälttävlansdistrikt som fått fram många framstående ekipage. Distriktet har haft ekipage med
både på SM och Nordiska Mästerskapen.
DRESSYR
Tänk vilken otrolig ökning dressyren fått de senaste tjugo åren gällande antalet arrangemang och
starter och nu för andra året i rad arrangeras fler dressyrtävlingar än i övriga grenar. Flera
klubbar har idag ekipage som rider Lag SM och vi hoppas på att få fler ekipage i GP. På
ponnysidan har flera ekipage deltagit på SM och vi har stadigt minst två lag i elitserien.
DISTANS
Intresset för distansridningen ökar långsamt i Östergötland, vi har ett par ryttare som tävlat på
olika nivåer under 2015 men tyvärr har vi inte några arrangemang i Östergötland ännu.
KÖRNING
Vi har svårt att engagera kuskarna i distriktet till fler träffar och tävlingar. Nykils Rid och Körsällskap samt Åkerbo Rid och Körsällskap har aktiviteter och under 2015 arrangerade Rappestad
RK en tävling. Under året har 31 starter genomförts i distriktet
WORKING EQUITATION
Vi har erbjudit information och möjligheter till att träna och pröva på WE i distriktet. En sommar
träning subventionerades för Östgötska ekipage. Nu hoppas vi på att fler Östgötska ekipage
kommer ut på tävlingsbanorna.
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ÅRSREDOVISNING 2015
ÖSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND
822002-7711

RESULTATRÄKNING

2015-01-01
2015-12-31

2014-01-01
2014-12-31

1 524 753,44
264 165,00
275 026,00
5 000,00

1 435 009,82
462 031,00
229 440,00
15 000,00

2 068 944,44

2 141 480,82

Rörelsens kostnader
Föreningskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Summa rörelsens kostnader

464 126,23
759 825,42
880 773,34
- 2 104 724,99

- 365 472,54
- 947 220,98
- 852 790,40
- 2 165 483,92

Rörelseresultat

-

-

24 003,10

-

963,49
532,00

Not
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Offentligrättsliga bidrag
Medlemsavgifter
Övriga intäkter

1

Summa intäkter mm

35 780,55

Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

-

13,00

Summa resultat från finansiella investeringar

-

13,00

Resultat efter finansiella poster

-

35 793,55

Skatt

-

322,00

ÅRETS RESULTAT

-

36 115,55

21

431,49
-

23 571,61

-

23 571,60

BALANSRÄKNING
2015-01-01
2015-12-31

2014-01-01
2014-12-31

17 661,00

24 000,00

58 877,00
8 666,00

78 366,00
8 412,00

900,00

900,00

Kassa och bank

333 345,99

436 055,20

SUMMA TILLGÅNGAR

418 549,99

547 733,20

Not

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Varulager
Färdiga varor och
handelsvaror
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Övriga förutbetalade
kostnader

EGET KAPITAL OCH SKULDER
2015-01-01
2015-12-31

Not

2014-01-01
2014-12-31

Eget kapital
Balanserad kapital
Årets resultat
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter
Summa kortfristiga skulder

2

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

22

294 090,67
- 36 115,55
257 975,12

317 662,28
- 23 571,61
294 090,67

44 134,00

58 604,50
-

116 440,87
160 574,87

195 038,03
253 642,53

418 549,99

547 733,20

Tilläggsupplysningar
Noter
2015

2014

Rörelsens intäkter
1 Offentligrättsliga bidrag
Bidrag SvRF
Bidrag ÖIF
Projektmedel
Bidrag för arbetskraft
EU-bidrag - Leader Folkungaland

69 379
91 386
103 400
264 165

91 859
84 281
45 000
15 975
224 916
462 031

Kortfristiga skulder
2 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna semesterlöner
Upplupna lagstadgade sociala avgifter på semesterlöneskuld
Upplupen särskild löneskatt på pensionskostnader
Förutbetalda kursavgifter

23

53 059
16 671
8 897
37 813
116 440

51 993
16 336
8 172
118 537
195 038
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ÖRF:s Aktivitetsplan 2016

Datum

Reviderad 2016-02-28

Verksamhet

Ansvarig

Plats

3

Trygg i Stallet - Åtvidabergs RK

DUS

Åtvidaberg

10

US+DUS=VI - Rappestad RK

DUS

Vikingstad

10

Rep. kurs för hoppdomare och överdomare

TS

Linköping

21

Ridklubbarna och integration

Utb

Linköping

23

Ridsportgalan

Styrelsen Linköping

31

Rep. kurs för banbyggare

TS

Linköping

6-7

ULK III

Utb

Linköping

19

Frukostmöte ridskolechefer och ridlärare

Utb

Linköping

24

Ridprov

Utb

Skogslotten

12

DUS Ungdomsdag+Årsmöte

DUS

Norrköping

13

Rep. kurs för dressyrdomare LA/Msv C

TS

Mantorp

14

ÖRF Årsmöte

Styrelsen Linköping

22

Idrottslyftsverkstad

Utb

Linköping

17

Basutbildningen med Johan Plate
Internkonferens

Utb

Norrköping

Prel v.14

Ordförande/styrelseträff

Styrelsen

13

Vad kan SvRF/ÖRF/SISU göra för ridklubbarna?

Utb

Vi i stallet final

DUS

Skogslotten

26/6-15/7

Ridledarkurs

Utb

Strömsholm

Vecka 22

Basutbildningen YH Vreta

Utb

Vretagymnasiet

v. 22 o 24

VULK YH Vreta

Utb

Vretagymnasiet

Januari

Februari

Mars

April

Maj
14
Juni

25

Juli
Augusti
September
?

FU-1 (Handikappledarkurs steg 1)

Utb

?

Skötsel av underlag

Utb

?

Frukostmöte ridskolor

Utb

15-16

Ungdomsledarkurs steg 1

Utb
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Ansökan Årets Ungdomsledare och Årets
Ungdomssektion

DUS

12-13

Förberedande Ungdomsledarkurs-FULK

Utb

prel 15

Kurs med Jan-Ove Olsson och Henrik Ankarcrona
”Matchning av den unga hästen”

Utb

prel 15

Clinic med Jan-Ove Olsson och Henrik Ankarcrona
”Matchning av den unga hästen”

Utb

Internkonferens

Styrelsen Linköping

19-20

Ungdomsledarkurs steg 2

Utb

Linköping
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Resa till Sweden International Horse Show

DUS

Stockholm

Oktober
Linköping

November
Skogslotten

December
2017
Januari
SSt

28

Ridsportgala

Februari
4-5

Ungdomsledarkurs steg 3

Utb

26

Linköping

BUDGET 2016 ÖSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Offentligrättsliga bidrag
Medlemsavgifter
Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter mm

1 504 925
273 600
280 000
2 058 525

Rörelsens kostnader
Föreningskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Summa rörelsens kostnader

- 314 000
- 794 625
- 950 000
- 2 058 625

Finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

1 000

Resultat

900
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