Ett verksamhetsår går snabbare än man tror och det är nu
dags att lämna Ridsportåret 2016 bakom oss och blicka
framåt. Året mellan förbundsstämmorna har vi inom
Ridsporten sedan många år tillbaka haft Ridsportforum.
Årets forum ägde under rum i Västerås och besöktes av
ett antal värmlänningar. Detta brukar vara ett utmärkt
tillfälle att utbyta erfarenheter och knyta kontakter. I år
var bland annat framtidsfrågorna i fokus och framför allt
strategin Ridsport 2025. Många idéer och synpunkter kom
fram under mötet. Sedan alla remissyttranden mm
kommit in och bearbetats ser vår strategi inför 2025 ut
ungefär så här: 1 Ridsportens värdegrund och varumärke.
2 Ridsport på hästens villkor. 3 Ridsport på individens
villkor. 4 Ridsportens prestationsmöjligheter.
5 Ridsportens förutsättningar. Nu är det bara för oss
inom ridsporten i Värmland att försöka förverkliga så
mycket som möjligt av vår strategi.
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Rosie, har på ett föredömligt sätt skött vårt kansli,
som ni kanske märkt har vi nu mer fasta
öppethållande- och telefontiderna. Planerade
utbildningar, kurser, studiecirklar samt stallbesök
har kunnat genomföras enligt plan. Vi arbetar
tillsammans med föreningarna för att höja
kvaliteten på anläggningar och att det skall finnas
utbildad personal. En del utbildningar har även
genomförts i samverkan med Örebrodistriktet.
Arbetet med samverkansregionen där Värmland
ingår har ännu inte funnit sina former men vi hade
deltagare från styrelse och kansli vid konferensen i
Bjärtorp i december 2016.

Ett önsketräd från Ridsportforum där de bäst hållbarhets idéerna
för framtiden fästes.

Ridsporten 2025

Under verksamhetsåret har vi genomfört 1 årsstämma
samt 8 styrelsesammanträde. Närvaron har varit god på
styrelsemötena.

Besöksgruppen har gjort 5 besök på ridskolor under
året för framtida kvalitetsmärkning. Vi ser att
ridskolorna i Värmland håller bra kvalitet och att hjälp
från kommunerna behövs för att rusta och
modernisera anläggningarna som börjar bli slitna.

I sadelkammaren på Christinehams RK råder god ordning.

Vår ungdomssektion skall ha en särskild eloge för
sitt aktiva arbete. Dels för att de medverkar i
distriktets övriga verksamhet samt speciellt för att
de driver egna aktiviteter såsom bussresor och
anordnar galor. Vi kan jämföra med andra distrikt
där det ofta är svårt att överhuvudtaget få
ungdomarna med i distriktsverksamheten. Vi
hoppas att denna aktiva ungdomsverksamhet skall
fortsätta i Värmland

Deltagare på Ryktmästerskapen som DUS arrangerar

Även under 2016 har vi lyckats hålla ordning på inkomster
och kostnader så vi ånyo kan visa ett positivt resultat. Se
bifogad resultat och balansräkning samt årsberättelsen.
Under 2016 har vi fått ökat så kallat SDF från Värmlands
Idrottsförbund/SISU mest beroende på vår aktiva
utbildningsverksamhet.
Tävlingssektionen, utbildnings sektionen samt DUS
(ungdomssektionen) lämnar varför sig som bilaga till denna
verksamhetsberättelse med redogörelse över den
verksamhet som bedrivits i respektive sektion.
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Avgående styrelsen tackar för gott samarbete under 2016
ser framemot ett nytt spännande verksamhetsår.
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