Då har vi lagt ytterligare ett verksamhetsår bakom oss.
Utöver det vanliga arbetet på vårt kansli samt inom
tävlings- och utbildningssektionerna har vi för första
gången haft äran att stå som värdar för Svenska
Ridsportförbundets årsstämma som ägde rum i maj 2015
på Karlstads konferenscenter, CCC. Stämman besöktes av
cirka 200 personer från hela Sverige. Utan ett noggrant
planeringsarbete under en lång tid före stämman och
många frivilliga från distriktsstyrelsen och våra klubbar i
distriktet hade vi aldrig lyckats att få stämman till att bli en
minnesvärd tillställning. Vid den avslutande
stämmomiddagen på terrassen lyckades vi också genom
goda underhållare sätta Värmland på kartan både matoch underhållsmässigt.
Många lovord och tack kom vårt kansli tillhanda veckorna
efter stämman.
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Värmlands Ridsportförbund var funktionärer på Förbundsstämman 2015

AnnMargrethe Andersson mottog Ridsportförbundets kungliga
förtjänstmedalj i guld på Förbundsstämman 2015

Rosie, har som vanligt skött vårt kansli, där vi även
kunnat utöka öppethållande- och telefontiderna.
Planerade utbildningar, kurser, studiecirklar samt
stallbesök har kunnat genomföras enligt plan.
Några få aktiviteter har dock ställt sin på grund av
för få anmälda deltagare. En del utbildningar har
även genomförts i samverkan med
Örebrodistriktet. Detta anses viktigt ur Svenska
Ridsportförbundets synvinkel eftersom distrikten
numera är indelade i samverkansregioner.
Värmland ingår i en region tillsammans med
Västergötland, Göteborg och Örebro.

2014 års pristagare som firades på årsmötet 2015

Under 3 dagar i september genomförde distriktsstyrelsen tillsammans med representanter för DUS även en studieresa
till Ungern för att träffa och diskutera utbildning och ridskoleverksamhet på en större anläggning några mil utanför
Budapest. Resan finansierades genom extra projekt medel samt genom att deltagarna betalade en stor del av
kostnaderna ur egen ficka. Vid det styrelsemöte som även genomfördes i Ungern fastställdes distriktets
förhållningssätt till FN:s Barnkonvention.

Studiebesök på Bodor Major i Budapest, rundtur med häst och vagn

Vi tittade på deras ridskoleverksamhet där voltige var ett stort inslag i
verksamheten.

Under året har Styrelsen och DUS gått Basutbildningen.
Den nya utbildningen från Svenska Ridsportförbundet
som kommer ligga till grund för alla andra utbildningar
inom förbundet.

Under verksamhetsåret har vi genomfört 1 årsstämma
samt 9 styrelsesammanträde. Närvaron har varit god på
styrelsemötena. Därutöver genomfördes under hösten
en extra distriktsstämma för att vi skall kunna antaga
våra nya stadgar för distriktet vid 2016 års ordinarie
årsstämma.
Först ut att gå Basutbildningen var DUS och delar av styrelsen.

För fjärde året i rad fick vi förmånen att
arrangerade den unika dressyr cupen där
dressyrekipagen i Värmland tävlar mot varandra
på sin egna nivå. Tillsammans med Nordmarkens
Motor och Opel var vinsten i ”Opel Cup 2015” en
Opel Mokka. Vinnare blev Catarina Hjärpe med sin
Cerina E som stod som segrare för tredje året i
rad.

Catarina Hjärpe och Cerina E var vinnare av Opel Cup 2015

Vår ekonomi har gått något bättre än beräknat enligt den
budget som fastställdes för 2015. Vi kan till och med visa
ett mindre överskott för 2015. Se bifogad resultat och
balansräkning samt årsberättelsen. Under 2015 har även
Värmlands Idrottsförbund/SISU gjort om reglerna för det så
kallade SDF bidraget. Med hänsyn till att vi är bland de
mesta aktiva förbunden i Värmland bortsett från fotboll
och innebandy kommer de nya reglerna innebära att vi år
2016 torde kunna erhålla ett större årligt bidrag.
Tävlingssektionen, utbildningssektorn samt DUS
(ungdomssektionen) lämnar varför sig som bilaga till denna
verksamhetsberättelse en redogörelse över den
verksamhet som bedrivits i respektive sektion.
Avgående styrelsen ser framemot ett nytt spännande
verksamhetsår.
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