Nu kan vi lägga ännu ett ridsportår bakom oss och
blicka framåt mot ett nytt år med många nya
möjligheter. I år har det hållits förbundsstämma på
Strömsholm. Distriktet var välrepresenterade.
Stämman är ett utmärkt forum att utbyta
erfarenheter och knyta nya kontakter. I år
handlade de större frågorna om medlemsavgifter
och digitaliseringen. Många idéer och synpunkter
kom fram under stämman. På ett
distriktsordförandemöte beslutades att
förbundsstyrelsen ska prioritera Ridsportens
värdegrund och varumärke och Ridsport på
hästens villkor under kommande år och det är
samma prioriteringar vi kommer att jobba efter i
distriktet under 2018.
Svensk ridsport har haft ett fantastiskt år med flera
medaljer i olika europamästerskap och med Peders
guldmedalj som kronan på verket. Något som
naturligtvis har märkts även i Värmland då
intresset för ridsporten ökat.
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Under verksamhetsåret har vi genomfört 1
årsstämma samt 9 styrelsesammanträden.
Närvaron har varit god på dessa möten.

Valberedning:
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John Weslien och Gunilla Hägg

Bra uppslutning när Grums Ridklubb körde Basutbildningen!
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Rosie, har på ett föredömligt sätt skött vårt
kansli, som ni kanske märkt har vi nu mer
fasta öppethållande- och telefontider.
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 distriktet, bla basutbildningen
som genomförts på totalt 13 klubbar. Fem
ridskolor fick besök av oss med det
prioriterade materialet ”ekonomi i
ridsportförening” och ”vår ridklubb”.

Ryttarutveckling nivå 1 och 2 2016/2017

Ryttarutveckling har genomförts under 2016/2017 både på nivå 1 och 2. Totalt
40 deltagare och föräldrar har haft möjlighet att utvecklas som tävlingsryttare
och vara ”världens bästa Idrottsförälder”. Under 2017 startades även ett nytt
Ryttarutveckling nivå 2 tillsammans med Örebro Läns Ridsportförbund som
avslutas 2018.

Besöksgruppen har gjort 6 besök på ridskolor
under året för framtida kvalitetsmärkning. Tyvärr
har ingen ny ridskola kunnat kvalitetsmärkas
under året. Det är många ridskolor som har bra
verksamhet men dras med slitna lokaler, här
kommer det att behövas satsning av resp.
kommun för att kunna renovera/bygga nytt.

På väggen hos Säffle RK hänger klubbens värdegrund,
verksamhetsidé och vision fint inramat.

Vår ungdomssektion har varit aktiva som vanligt.
De medverkar i distriktets övriga verksamhet och
kommittéer. De driver egna aktiviteter såsom
bussresor, ryktmästerskap 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 även under 2018.
Vinnare i ”Vi i stallet” tävlingen som DUS arrangerar

Året har präglats av en stabil ekonomi och även i år
kan vi lämna ett positivt resultat. Se bifogad resultat
och balansräkning samt årsberättelse. Detta möjliggör
att vi under 2018 kommer att kunna subventionera
vissa föreningsträffar. Även under 2017 har vi fått
ökat så kallat SDF från Värmlands Idrottsförbund/SISU
beroende på vår aktiva utbildningsverksamhet.
Tävlingssektionen, utbildningskommittén samt DUS
(ungdomssektionen) lämnar varför sig som bilaga till
denna verksamhetsberättelse med redogörelse över
den verksamhet som bedrivits i respektive
sektion/kommitté.
Avgående styrelsen tackar för gott samarbete under
2017 och ser fram emot ett nytt spännande
verksamhetsår.

Filipstad den 7 mars 2018
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