Verksamhetsberättelse 2020

Då kan vi lägga ett mycket märkligt ridsportår
bakom oss, där vi fick stifta bekantskap med Covid
19 och allt vad det innebar med inställda
arrangemang/tävlingar och restriktioner mm. Vi
har trots allt kunnat genomföra vissa utbildningar
och våra möten via Teams. Vi har under året
jobbat vidare på de prioriterade områdena
Ridsportens värdegrund och varumärke och
Ridsport på hästens villkor så gott vi kunnat med
tanke på ovanstående. I arbetet mot Ridsport
2025 arrangerades ”tre bra kvällar” varav de första
två kunde genomföras. Den tredje planeras att
genomföras digitalt.
Värmländsk ridsport har trots pandemi kunnat visa
framfötterna på tävlingsbanan om än i begränsad
form. Vi är också glada för att våra ridskolor
kunnat ha sin verksamhet i gång.
Under verksamhetsåret har vi haft 7
styrelsesammanträden. Närvaron har varit god på
dessa möten.
Under året deltog vi i Ridsportforum som
genomfördes digifysiskt. Vi träffades en liten grupp i
Örebro och kopplade där upp oss mot alla andra
små grupper runt om i Sverige. Annorlunda men
fungerade bra. Arbetet under helgen handlade om
Ridsporten 2025 och hur vi tar nästa steg i den
processen.
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Rosie, vår konsulent har som vanligt
skött det dagliga arbetet på vårt
kansli. Även Rosie har drabbats av
Covid 19 då vi fick
korttidspermittera henne en period.
Styrelsen har under året färdigställt
en arbetsbok med
arbetsbeskrivning för styrelsen och
de olika kommittéerna/sektionerna.
Den innehåller också länkar till olika
policys. Planerade stallbesök har
kunnat genomföras enligt plan.

2020 var året då vi lärde oss
att konferenser går bra att
genomföra digitalt.
Till vänster ser vi
besökskonferensen där vi
deltog från distriktet
uppkopplade från Idrottens
Hus i Karlstad

Besöksgruppen har gjort 6 besök på ridskolor
under året för framtida kvalitetsmärkning.
Kvalitetsmärkningen ligger nära på några av
föreningarna och vi ser fram emot att kunna dela
ut skylten till en eller två föreningar under 2021.

Eda RF har tillsammans med RF SISU Värmland
arbetat med föreningsutveckling. Under året hade
gjort uppföljning och uppdatering.
Träningshästar på Arvika Ridklubb

Vinnare av Sture Hermanssons stipendium
2020 var Erika Nordmark från Christinehamns
Ridklubb. Erika nominerades för sina insatser i
föreningen och ungdomssektionen, för att hon
alltid ställer upp, ser och bekräftar andra samt
sätter hästens välbefinnande i fokus.

Erika Nordmark vinnare av Sture Hermanssons stipendium 2020.

Trots Covid 19 med uteblivna tävlingar och
utbildningar är ekonomin stabil och vi gör en vinst
även i år. Se bifogad resultat och balansräkning samt
årsberättelse.
Tävlingssektionen, utbildningskommittén samt DUS
(ungdomssektionen) lämnar var för sig sin berättelse
som bilaga till denna verksamhetsberättelse med
redogörelse över den verksamhet som bedrivits i
respektive sektion/kommitté.
Styrelsen tackar för gott samarbete under 2020 och
ser fram emot ett nytt ”mer vanligt” verksamhetsår.

Filipstad den 23 februari 2020

Lena Wiigh

36st föreningar finns i Värmlands
Ridsportförbund varav

16st driver

ridskola. Totalt finns det ca

5000

enskilda medlemmar i distriktet.
ryttare löste grönt kort
totalt löstes

106

2020 och

675 licenser i distriktet.
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