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Västmanlands Ridsportförbund
Av de 19 distrikten som finns inom ridsportens organisation är VRF ett medelstort
distrikt med 4813 (4899) medlemmar fördelade på 23 (23) anslutna föreningar. Inom
verksamheten finns 13 klubbar med ridskoleverksamhet.
På Strömsholm finns gemensamt kansli för Västmanlands Ridsportförbund och
Södermanlands Ridsportförbund, beläget i ”Ridsportens Hus".
Under 2013 har samarbetet med Södermanlands Ridsportförbund utvecklats
och fördjupats. I augusti hade vi en gemensam styrelsekonferens där vi arbetade
fram hur vårt samarbete ska fortsätta framåt. Utbildning har haft gemensamma
möten under en längre tid och även Tävling har arbetat fram ett gemensamt
arbetssätt med bl.a. gemensamma regler för allsvenskan. Nämnas ska ändå
att detta inte är tal om någon sammanslagning utan fortfarande ska det vara
två distrikt, men att vi kan optimera våra resurser genom att ha ett utökat
samarbete som gör det bättre för våra medlemmar.
Distrikten tillsammans har haft 150 % tjänst som delas lika mellan Västmanland och
Södermanlands Ridsportförbund med följande personal anställd:
Konsulenter Lollo Magnusson och Ama Andersson.
Konsulenternas arbetsområden är förutom service och administration, utbildnings-, tävlings- och
ungdomsverksamhet samt ekonomi. Under 2013 har vi köpt viss ekonomitjänst av Svenska
Ridsportförbundet.
Under året har personalen fortbildats bland annat i Idrottslyftsfrågor, Grönt kort, Idrott Online m.m.

Mål för distriktets kansli har under året varit att:
Fortsätta att effektivisera rutiner i det dagliga
arbetet på kansliet med bl. a. styrdokument,
hemsida, telefon/e-post, protokoll, Google, Idrott
online, Utbildningsmodulen samt Facebook. Målet
är att frigöra tid och få mer tid för konkret
verksamhet till föreningarna.
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Distriktsstyrelsen
Distriktsstyrelsen har under verksamhetsåret haft 7 protokollförda möten förutom årsmöte och
konstituerande möte.
Utöver detta har sektioner och arbetsgrupper/kommittéer haft möten där anteckningar förts.
Styrelsen har under året även genomfört/deltagit vid följande arrangemang:
januari:

Planeringskonferens med styrelsen
Tävlingskonferens

februari:

Regionalt Idrottsforum

mars:

Årsmöte

april:

Träff med SvRF för nyvalda DS- ordföranden
Distriktsordförandeträff SvRF

maj:

Ordförandeträff
SvRF- stämma, Jonas Pettersson och Marianne Rundström var ombud

augusti:

Gemensam styrelsekonferens med Södermanlands Ridsportförbund

september:

DS- ordförandeträff med SvRF

november:

SDF-träff
SISU-träff i Köping

december:

Gemensam glöggkväll med SöRF
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Distriktsstyrelsen sammansättning:
Ordförande

Marianne Rundström

Ordinarie ledamöter
Vice ordf
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot, DUS

Marie Wässman
Ann-Marie Kossowski- Wallström
Eric Näslund
Kajsa Källberg
Lotta Solheim
Mari Thunberg
Marianne Wadsten
Josefin Ringdahl

Suppleanter
Suppleant
Suppleant
Suppleant, DUS

Tina Svane
Jonas Pettersson
Anna Eriksson

Adjungerad
Konsulent tillika sekreterare

Ama Andersson

Revisorer
Mari Hellblom, med personlig suppleant Tove Cronqvist

Valberedning
Sammankallande
Ledamöter

Gunnar Larsson
Jan Andersson
Anna Gerkens
Lars Alderfors
Anna Lundberg
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Verksamhetsinriktning 2013
Under 2013 har vi bl.a. erbjudit och genomfört följande:
En timme med ridsporten
Erbjudit föreningarna ett besök från distriktet tillsammans med SISU där vi träffat
styrelsemedlemmar och i viss mån personal och informerat om vad distriktet och SISU kan
erbjuda föreningarna i form av material och utbildningar samt lyssnat på föreningarnas
funderingar och önskemål. 16 klubbar har besökts under året, detta kommer även att fortsätta
under 2014.
Talangsatsning
Under året så har vi startat en Talangsatsning där ungdomar mellan 15-25 år fick ansöka och blev
kallade till antagningsprov för att slutligen ha 12 deltagare fördelat på 5 klubbar.
Säkerhetsclinic med Jens Fredriksson var årets mest välbesökta arrangemang med ca 300
deltagare jämt fördelat på Västmanland och Södermanland. Detta var ett samarrangemang
mellan Västmanlands- Södermanlandsridsportförbund, Sisu Idrottsutbildarna, Sörmlandsidrotten
och Agria.
Breddsatsningen
Ett av de större arrangemangen var ”Breddsatsningen”, en weekend på Strömsholm – fylld med
både teori och ridning för meriterade föreläsare och tränare. Det blev en mycket uppskattad helg
för de 28 som deltog (ungefär lika fördelat på Västmanland och Södermanland).
Fadderverksamhet
Distriktsstyrelsen startade upp en Fadderverksamhet med syftet att alla föreningar ska ha en
personlig fadder i distriktsstyrelsen, detta för att skapa en närmare kontakt mellan
distriktsstyrelsen och föreningarna.

Övergripande mål
Allmänt
Distriktet har fortsatt prioritera uppdrag enligt det s.k. basutbudet avseende utbildning, tävling och
ungdom. Detta relaterat till det ”Mål- och visionsdokument” som fastställdes på årsmötet 2012.
Utbildning
Utbildningssektionen har under året reviderat den 3-åriga utbildningsplanen.
Utbildningssektionen har vidare tagit ett utökat ansvar avseende distriktets stöttning av
föreningarna och de föreningsdrivna ridskolorna.
Tävling
Tävlingssektionen prioriterar att stötta arrangörena för att öka kvaliteten på tävlingarna både
sportsligt och avseende totalarrangemanget.
Vidare har aktiviteter både avseende bredd (jfr den s.k. Breddssatsningen 2012) och
talangutveckling (jfr tidigare program Talang Till Topp) genomförts.
Målsättningen har också varit att arbeta vidare med att höja statusen på DM.
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Ungdom
DUS har fortsatt att utveckla och befästa styrelsearbetet bl.a. genom att arbeta mot en budget så
DUS kan vara en förebild för US.
Anordnat separata träffar för ”Unga ledare”.
Både kansli och styrelse har engagerats i DUS-frågorna.
Kommunikation
Arbetet med att förbättra kommunikation och kontakter med distriktets klubbar har stärkts genom
att vi på ett proaktivt sätt försökt nå ut med information om vårt utbud även genom personliga
kontakter och besök.
SvRF´s Mål
Svenska Ridsportförbundets styrelse satte upp fyra mål för verksamheten. Även dessa
mål påverkar distriktets verksamhet på olika sätt. I Strategidokumentet framgår vad
distriktet går under respektive mål.
 Ett förbund – vi arbetar tillsammans
 Nöjdare medlemmar
 Öka antalet medlemmar
 Medaljer i alla landslag

Representation
Distriktets ordförande, Marianne Rundström, har under året haft löpande kontakter och
möten med Västmanlands Idrottsförbund, SISU Västmanland, RS Strömsholm och
Svenska Ridsportförbundet.
På årsmötet för Västmanlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna var VRF representerade.
Vid konferenser och arrangemang arrangerade av SvRF och Västmanlands Idrottsförbund har
VRF varit representerade.
Distriktsstyrelsens representanter har under året besökt distriktets föreningar i
fadderverksamheten.
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Utbildningssektionens verksamhet
Utbildningssektionen har under året haft 7 träffar där det förts anteckningar tillsammans med
utbildningskommittén i Södermanland.
I sektionen har följande personer ingått;
Michaela Skarfors, Ordförande
Lotta Solheim
Sofia Lyckman
Joanna Bäck
Emma Berlin (DUS)
Ama Andersson (kansliet)
Sektionens mål har under 2013 varit:
Utbildningssektionen har haft två mål under året:
 kvalitet 90 % nöjd/mer än nöjda på våra kurser/utbildningar
 kvantitet 5 % ökning av antalet deltagare på våra kurser/utbildningar 2010-2011
Sektionen arbetar med en treårig utbildningsplanering samt en informationsstrategi som
styrdokument i verksamheten.
Under 2013 har deltagarantalet dalat, och undersökning om varför pågår.

Kursverksamhet 2013
Det har funnits en brett utbud av utbildningar under året.
Under 2013 har Västmanlands Ridsportförbund samarbetat i utbildningsverksamheten med
Hästsportens Folkhögskola, Stockholms Läns Ridsportförbund, Dalarnas Ridsportförbund,
Upplands Ridsportförbund och SISU Västmanland samt haft ett utökat samarbete med Sörmlands
Ridsportförbund.
Nedan redovisas endast deltagare från Västmanland

Utbildningsdagar
Deltagare

2013
76
404

2012
87
803

2011
84
485

2010
79
284

2009
61
354
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Ungdomsledareutbildningen (ULK)
Västmanlands Ridsportförbund anordnade ULK I-III under våren 2013. Från Västmanland deltog 7
ungdomar på vårens kurs.

Ridning för funktionshindrade
Vid flera av distriktets ridskolor bedrivs ridning för funktionshindrade
och under året har det arrangerats en träff för FU ansvariga (Funktionsnedsättning och
delaktighet)

Lokalt aktivitetsstöd
Det statliga stödet till ridklubbarna i Västmanland fördelas via Västmanlands Idrottsförbund. Under
våren 2013 genomfördes 8 415 sammankomster och 1 070 892 kr betalades ut, Stora Ekeby
Ridklubb hade flest samankomster närmare bestämt 1 444 st. Under 2012 genomfördes totalt 15
331 sammankomster, totalt betalades det ut 1 762 976 kr under 2012.

8

Ridsportens studieförbund – SISU
Samarbetet med SISU har genomförts under året på såväl klubbnivå som distriktsnivå. Ridsporten
har under 2013 (2012) genomfört 8988 studietimmar (4% av landets ridsporttimmar) 2012 var det
10532 studietimmar (5% av landets ridsporttimmar), lärgrupper och kulturarrangemang genom
SISU i Västmanland.
Från SISU Idrottsutbildarna genom skattning och analysarbete Idrotten Vill 2013 sökte två
föreningar:
Köpings Ridklubb 40 834 kr
Hallsta RK 73 000 kr

Västmanlands Idrottsförbund har under 2013 betalat ut 430 500kr i idrottslyftsstöd till föreningarna
i vårt distrikt.

Idrottslyftet
Under 2013 ansökte klubbarna i Västmanland ett Idrottslyftsbidrag om totalt 4 256 935 kr utav de
ansökta medlen så beviljades Idrottslyftsstöd för 783 200kr av Svenska Ridsportförbundet.

ÅR 5 som sträckte sig från HT2011 t.o.m. 2012 fick våra klubbar totalt 1 021 900kr från
Idrottslyftet.
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Tävlingssektionens verksamhet
Tävlingssektionens sammansättning:
Ordförande
Jan Thunberg avgick oktober 2013
Ledamot
Stefan Holmgren tf ordförande från november 2013
Agneta Nilsson
Mika Thalén
Ann-Marie Kossowski Wallström
DUS representant
DUS representant
Sekreterare
Grenledare:
Hoppning
Distans
Dressyr
Fälttävlan
Handikapp
Körning
Voltige

Marcus Bolander
Tove Karlsson
Lollo Magnusson (konsulent)

Mia Pettersson
Katarina Munsgård
Annelie Morberg
Sanna Lindahl
vakant
Sylvia Meissl Johansson
Mia Kumm

Tävlingssektionen har under året genomfört 5 protokollförda sammanträden.
För att tillgodose de önskemål som de tävlingsaktiva har, är distriktet uppbyggt med
GRENLEDARE för varje tävlingsdisciplin.
Grenledarna föreslås av tävlingssektionens styrelse och fastställs av styrelsen för distriktet.

Det har genomförts totalt 146 (128) tävlingsdagar i distriktet under 2013 och av dem har 52 (52)
varit lokala, 63 (52) regionala och 25 (22) nationella eller elit. Hoppningen är störst med 83 (75)
tävlingar och sedan kommer dressyren med 57 (48). Fälttävlan har haft 2 (4) tävlingsdagar,
körningen 4 (1). Voltigen hade 4 (7) dagar. Uppgifterna är hämtade ur TDB och (siffror inom
parantes är från 2012).
Antalet starter 2013 var totalt 11 953 (10 036) lokal och regional nivå i hoppning, dressyr och
fälttävlan.
Av distriktets 23 st. föreningar arrangerade 16 st tävlingar 2013.
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MÅL
Långsiktiga mål
1. Att få Tävlingskonferensen accepterad
Få klubbarna att inse vikten och fördelen med konferensen
Fler deltagare för varje år vi arrangerar konferensen, öka med 5 % /år.
2. Högre kvalitet, högre säkerhet, på tävlingarna i distriktet.
Färre olyckor med hjälp av bättre utbildade funktionärer. Bättre domare och banbyggare
om/när det blir fler utbildade. 75 % av alla ÖD rapporter skall lämnas in.
3. Fler och bättre utbildade funktionärer
Distriktet ska jobba mer aktivt genom att utbilda och fortbilda bland annat Tävlingsledare.
Även kunna erbjuda hjälp för utbildning av klubbarnas ”hemma funktionärer”. Kompetent
person från TS ska ha besökt och bistått minst 10 av distriktets klubbar inom en 5 års period.

4. Högre status, mer populärt, att delta på
DM i hoppning och dressyr.
Minst 20 startande i dressyr (Ponny och
Häst)
Minst 30 startande i hoppning (Ponny och
Häst)
Fälttävlan:
Mål FT Ponny och Häst:
2011: (år 1) 20 starter sammanlagt
individuellt och lag.
2013: (år 3) 30 starter sammanlagt
individuellt och lag.
2016: (år 5) 40 starter sammanlagt
individuellt och lag.

Funktionärsutbildning
TS erbjuder klubbarna att någon från TS med särskild kompetens kan komma ut till klubben och
hjälpa till med information och/ eller utbildning för funktionärerna. Det är upp till klubbarna att be
om hjälp, men vi ska se till att de vet om vad som erbjuds.
Grönt kort
Under 2013 har 115 (148) nyregistrerade Gröna kort skett i Västmanland. SvRF införde nya regler
för Grönt kort from den 1 jan 2011 vilket inneburit att vi haft ett flertal utbildningar för provledare.
Ett helt nytt material och en ny bok togs fram för ändamålet.
Tävlingsutbildningar
Under året har distriktet haft utbildning för Tävlingsledare, sekretariatsansvariga, dataprogrammet
Equipe samt repetitionskurser för officiella tävlingsfunktionärer.
Även träffar för tävlingsansvariga och lagledare har genomförts.
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Allsvenskan
Under 2013 har totalt 90 (103) stycken lag deltagit i distriktets allsvenskor.

SM,NM & EM
EM-brons hoppning lag Jens Fredricsson- RS Lunatic, Strömsholms RSF
SM-brons hoppning seniorer Niklas Jonsson – Caral, Strömsholms RSF

EM- brons i lag hoppning till Sverige med SRF ryttaren Jens Fredricsson- Lunatic 2013
Riksmästerskap för lektionsryttare
Har i år inte genomförts av förbundet centralt, men vi hoppas på stor uppslutning 2014!
Mountain Horse Ponny Cup (MHPC)
MHPC genomfördes under året i Västmanland och Södermanland med tre (3)kvaltävlingar. Där
Sandra Lindfors- Zoya JG från Strömsholms RSF kom 2a i finalen kat D.
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DISTRIKTSMÄSTARE VÄSTMANLAND 2013
HOPPNING
Juniorer:
1.Sara Söderberg- Caretana Z, Föreningen Skästa RC
2.Lois Pettersson- Herz M, Västerås RS
3.Matilda Borén- Galiano, Hamre RK
Unga ryttare:
1.Maria Håkansson- Quwita B, Strömsholms RSF
2. Sara Sjödin- Bentley VDM, Hamre RK
3. Maja Lindqvist- Rico, Hamre
Seniorer:
1.Emma Kåbring- Thelma, Föreningen Skästa RC
2.Jennie Juhlin- Easy Q, Västerås RS
3.Maria Håkansson- Acorat, Strömsholms RSF
Ponny:
Kat B
1. Emelie Jansson- Munsboro Blake, Stora Ekeby RK
2. Mia Jöransson- Krut, Arboga RS
Kat C
1. Emelie Nyqvist- Las Vegas, Strömsholms RSF
2. Jenny Andersson- Ardcatch Shadow, Köpings RK
3. Elsa Johansson- Frisky, Hamre RK
Kat D
1. Michaela Gustaphsson- Sam, Västerås RS
2. Sara Andersson- Bizas Bejby, Baståsens RK
3. Emma Rydholm- Rode Mari, Baståsens RK

FÄLTTÄVLAN
Lag-DM Ponny:
1) Baståsens RK
2) Baståsens RK
3) Norrby RS
Individuellt DM Ponny 14-18 år:
1) Yohanna Andersson - Inters Morio, Baståsens RK
2) Amanda Turunen - Munsboro Dudley, Baståsens RK
3) Tove Stattin- Aa Strupgaards Red Flying, Baståsens RK
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Lag-DM Häst:
1) Baståsens RK
2) Salaortens RF
Individuellt DM Häst:
1) Carina Eriksson - Zatellit, Baståsens RK
DRESSYR
Resultat ponny:
Kat C
1. Nelly Engdahl- Broängens Russibus, Norrby RS
Kat D
1. Emma Andersson- Miss Saigon, Stora Ekeby RK
2. Carl Magnusson- Carpantia, Stora Ekeby RK
3. Linnea Pierre - Montana Gipsy Queen, Fagersta RK
Resultat ridhäst:
Juniorer:
1. Johanna Ryberg – Cint Eastwood, Köpings Ridklubb
2. Elin Klintskär – Bellami, Stora Ekeby Ridklubb
3. Johanna Westling – Castello T, Surahammars Ryttarförening
Unga ryttare:
1. Johanna Ryberg – Clint Eastwood, Köpings Ridklubb
2. Elin Klintskär – Bellami, Stora Ekeby Ridklubb

Seniorer:
1.Josefin Nilsson- Silvester, Surahammars RF
2. Isabel Dahlström- Spotlight J, Surahammars RF
3. Anette Holm – Mardoc, Strömsholms Ridsportförening
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Distriktets ungdomssektion
Ungdomssektionen har under året haft 7 protokollförda sammanträden och har även haft
representanter i samtliga sektioner och kommittéer förutom besökgruppen.
Ungdomssektionens sammansättning har varit följande:
Ordförande

Josefin Ringdahl

Ordinarie ledamöter
Vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Anna Eriksson
Ricard Stahre
Emma Berlin
Stina Stefansson
Marcus Bolander
Tove Karlsson
Alexandra Idling
Felicia Berg

Valberedning
Sammankallande

Caroline Berglund

Mål och Visioner
Långsiktiga mål 2011-2016:
Öka antalet deltagare på Vi i stallet tävlingen
Minst 10 lag från 6 deltagande klubbar, i minst 2 år i rad.
Inom 5 år
Öka antalet deltagare på Ungdomsträffarna
25 personer från 8 klubbar på 50 % av träffarna, delmål: Minst 15 personer från 6 klubbar på 50 %
av träffarna inom 2,5 års period.
Inom 5 år

Verksamhetsåret 2013
Vi I Stallet (VIS):
Lördagen den 20 april anordnade Västmanlands DUS Vi i stallet-final, med temat ”sitt upp”, på
Strömsholm. Fyra klubbar var på plats, totalt deltog sex stycken lag (sex stycken lag 2012).
Dagen innefattade ett skriftligt prov, rundvandring på Strömsholm, tipspromenad och lunch som
enligt tradition bestod av korv med bröd.
Förstaplatsen gick till Salaortens Ryttarförening.
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Bild på alla deltagare i Vi i Stallet 2013.

ULK:
DUS har under året varit kvällsaktivitetsledare på alla ULKar som varit. Kvällarna har bl.a. bjudit
på femkamper, tårtbakartävlingar och karaokesång.

Bild från femkamp under ULK på Kungsörstorp.

Riksungdomsmöte:
Riksungdomsmötet för ridsporten hölls den 4-5 maj 2013 på Strömsholm. Stina Stefansson och
Anna Eriksson från DUS-styrelsen representerade Västmanland. Under helgen fick de bl.a. sitta i
gruppdiskussioner och diskutera motionerna som skulle tas upp under förbundsstämman två
veckor senare, lyssna på CUS nya projekt, tävla i femkamp och på kvällen gå på galamiddag.
Väldigt lyckad och inspirerande helg tyckte Stina och Anna!
STARK- VästmanlandS Trygga ungA Ridsportare Kan:
DUS största projektet under 2013 var det som vi döpte till STARK. Med hjälp av Idrottslyftet, via
Västmanlands Idrotsförbunds samverkansprojekt, fick vi en generös budget att jobba med, vilket
gjorde att vi kunde välja att satsa på projektet. DUS satte ihop en projektgrupp som träffades
kontinuerligt under året för att få ihop ett bra koncept, hela tiden med stöd från SISU och distriktet.
Vi åkte även på projektträffar med andra idrottsföreningar som sökt samma typ av medel. Det var
intressant och lärorikt att se hur andra idrotter jobbade med ungdomar och deras respektive
projekt.
Det hela resulterade i en helg, 21-22 september, där vi bjöd in Västmanland aktiva
ridsportsungdomar för att stärka dem i sina roller och öka deras engagemang ute i länet. Helgen
bjöd på förelänsningar med Helena Carlsson, Dressyrmupparna, Niklas Boström från Friends och
med DUS.
Totalt deltog 32 personer och helgen blev lyckad. Vi fick mycket fin respons i utvärderingar. På en
lapp, där deltagarna skulle skriva vad som kunde förbättrats, stod det ”Det skulle varit fler dagar
än bara två.”.
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Efter helgen presenterade Josefin Ringdahl (DUS), Ama Andersson (distriktet) och Sofia Lyckman
(SISU) projektet och genomförandet under en projektträff tillsammans med de andra
idrottsförbunden. Projektgruppen från DUS fortsatte även att ses för utvärdering och planering av
kommande projekt.

Sociala medier
Vi har varit aktiva på Facebook (Ung i Västmanlandsridsporten), på vår blogg
(dusvastmanland.blogg.se) och på Instagram (dusvastmanland).
Fadderverksamhet
Under året har DUS hjälpt och stöttat klubbarna ute i länet. Efter STARK-helgen fick vi flera
förfrågningar från ungdomssektioner om vi kunde komma ut till deras klubbar och hjälpa dem,
vilket vi gjorde. Det var ett tecken på att vi lyckats nå ut till ungdomarna under STARK.

DUS besökte STERK.
Josefin Ringdahl, ordförande DUS Västmanland. 2014-03-05.
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Besöksgruppen
Västmanlands Ridsportförbund bedriver besöksverksamhet på distriktets ridklubbar. Målet är att
besöka distriktets klubbar minst vart tredje år. Dock prioriteras ridklubbar med ridskolor.
2013 har varit ett mellan år, där vi väntat på nya direktiv från förbundet centralt.
I distriktets besöksgrupp ingår: Lollo Magnusson, Lotta Solheim och Marianne Wadsten.

Marknadsgruppen
Har under 2013 varit vilande.

Information till ridklubbarna
Nyhetsbrev via e-post har under året skickats kontinuerligt till alla ridklubbar
samt de som anmält att de vill prenumerera på distriktets nyhetsbrev.
Vår hemsida www3.ridsport.se/vastmanland uppdateras kontinuerligt och är
mycket välbesökt av såväl ridklubbar som enskilda medlemmar.
Facebooksidan uppdateras nästan dagligen och är idag (28 jan 2014) gillad
av 648 personer.
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Medlemsuppgifter
Klubb
2009
Arboga Ryttarsällskap
281
Baståsens Ridklubb
149
Bysala Ridklubb
42
Eklunda Ryttarförening
55
Fagersta Ryttarklubb
283
Föreningen Arboga kuskarna
80
Föreningen Hebyryttarna
35
Föreningen Skästa Ridcenter
66
Hallsta Ridklubb
427
Hamre Ridklubb
476
Kungsörs Ridklubb
267
Köpings Ridklubb
397
Myrby Ryttarförening
132
Norrby Ryttarsällskap
Salaortens Ryttarförening
611
Stora Ekeby Ridklubb
778
Strömsholms Ryttarförening
190
Surahammars Ryttarförening
192
Wirsbo Ryttarförening
76
Vänsta Ryttarförening
57
Västerås Ryttarsällskap
654
Västerås Barkarö Ridklubb
31
S: A
5279
* ) Ej rapporterade medlemsantal 2014-03-03

2010
211
152
42
61
283
68
32
66
367
504
262
348
132
539
818
153
196
83
78
652
31
5078

2011
175
175
31
60
280
52
32
58
358
509
260
392
101
43
568
818
178
195
60
73
634
38
5090

2012
184
147
42
47
284
66
25
62
347
419
198
341
152
58
584
801
167
186
67
90
643
38
4948

2013
177
146
42
53
284*
66
----62
448
393
195
349
152*
61
530
801*
200
183
71
73
594
38*
4918
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Sammanfattning
Verksamheten har under 2013 bedrivits med oförminskad kraft.
I början av januari var vår nya konsulent AMA Andersson på plats hos oss, efter några månaders
inkörning så har arbetet på kansliet fungerat mycket bra.
Deltagarantalet på våra utbildningar och olika aktiviteter har varit på en normalnivå, den aktivitet
som lockade flest deltagare var en clinic med Jens Fredriksson under hösten.
Under året har kanslisterna tillsammans med SISU- Idrottsutbildarna jobbat med projektet ”En
timme med ridsporten” där ett antal klubbar har besökts och fått information om distriktets
verksamhet och om SISU´s verksamhet.
Ridskolorna under distriktet har under året haft en del personalförändringar med vår uppfattning är
att i stort fungerar verksamheten mycket bra.
Tävlingsverksamheten har under det gångna året bedrivits i ungefär samma omfattning som
tidigare år. Många av distriktets klubbar arrangerar tävlingar vilket är positivt. För våra
tävlingsryttare har vi haft både en breddsatsning och en talangsatsning.
DUS har under det gångna året jobbat väldigt aktivt, de har bl.a. drivit ett mycket lyckat projekt
med benämningen ”STARK” där många ungdomar från distriktet deltog.
Ekonomiskt blev även 2013 ett starkt år med ett överskott på ca 97 000kr.
Vi har under året utökat samarbetet med Södermanlands Ridsportförbund för att vi på ett så
optimalt sätt som möjligt ska kunna bedriva vår verksamhet.
I maj 2013 hade Svenska Ridsportförbundet sin stämma där jag och Jonas Pettersson
representerade distriktet.
Ett stort tack till alla förtroendevalda och personal för ett bra verksamhetsår 2013.
Marianne Rundström
ordförande
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VERKSAMHETSINRIKTNING VÄSTMANLANDS RIDSPORTFÖRBUND
2014 OCH H1 2015.
Förslag från distriktsstyrelsen till årsmöte 2014.
Allmänt
Distriktet fortsätter att prioritera uppdrag enligt det s.k. basutbudet avseende utbildning, tävling
och ungdom. Detta relaterat till det ”Mål- och visionsdokument” som fastställdes på årsmötet
2012.
Styrelsen föreslår dock följande inriktningar avseende perioden.
Utbildning
 Uppdrag att undersöka klubbarnas önskan och behov av utbildningar samt genomföra
det.
Tävling
 Tävlingssektionen ska prioritera att stötta arrangörena för att öka kvaliteten på tävlingarna
både sportsligt och avseende totalarrangemanget.
 Samarbete med Södermanland ska prioriteras för att optimera resurserna och hjälpas åt
att skapa bättre allsvenskor och cuper.
 Se till att DM får bättre status och håller en hög nivå.
Ungdom
 Ytterligare utveckla och befästa styrelsearbetet i DUS så att DUS kan vara en förebild för
alla US.
 Anordna separata träffar för ungdomar i distriktet.
 Både kansli och styrelse ska vara engagerade i DUS-frågorna.
Kommunikation
 Ytterligare arbeta med att förbättra kommunikation och kontakter med distriktets klubbar.
D.v.s. nå ut med vad vi har att erbjuda på ett proaktivt sätt även med personliga kontakter
och besök.
 Utveckla DS fadder arbete i klubbarna.
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UPPGIFTER FÖR VRF
Utveckla ridsporten inom distriktet
– Genom olika projekt
– Opinionsbildning
– Att ta upp och diskutera attityder och
värderingar
Utbildning inom följande områden
– Fortbildning för verksamma instruktörer i
distriktet
– Ledarutbildning ULK, VULK, fortbildning
för dem. Ridledarutbildning, fortbildning för
dem.
Ledarutbildning i barn- och ungdomsfrågor.
– Klubbstyrelseutbildning
– Utbildning i Hästhållning och
hästkunskap, de olika ridsportgrenarna.
– Tävlingsfunktionärsutbildning till och med
regional nivå inom alla grenar
– Handikappledarutbildning
– Utbildning i Ridskoleadministration och
utvecklingsfrågor
Uppsökande verksamhet
– Besöka klubbar och ridskolor i distriktet
Egentillsyn, Anslutningsärenden
– Ge klubbar och ridskolor råd och stöd
Service/Administration
– Att administrera verksamheten i VRF
Kunskapsförmedling
– Ha kunskap om, samt förmedla var
klubbarna kan få spetskompetens inom
olika områden på nationell nivå.

Kommun och landstingskontakter
– Skapa ekonomiska förutsättningar i det
egna distriktet.
Organisationskontakter
– Kontakter med idrottsförbundet och
SISU.
Information
– Att genom kalendrar, hemsida,
uppsökande verksamhet, träffar och
utskick informera klubbarna i distriktet.
Tävling
– Att samordna tävlingsverksamheten i
distriktet till och med regionalnivå.
Granskning av propositioner
tävlingsterminer.
– Att utbilda, stödja och engagera
tävlingsarrangörer
– Att sammanställa regler för DM, cuper
och allsvenskan
– Vid behov samordna träningar i de olika
ridsportgrenarna
Ungdom
– Stödja klubbarnas ungdomssektioner
– Att bevaka ungdomarnas rätt och
möjligheter att påverka verksamhet och
aktiviteter på alla nivåer.
– Planera och genomföra aktiviteter för
ungdomar i Västmanland
Barn- och ungdomsverksamhet
– Verka för att barn- och
ungdomsverksamhet bedrivs enligt
riktlinjerna i ”Ridsporten Vill”.
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Distriktsstyrelsens förslag om årsavgift
Avgående styrelse föreslår en avgift till VRF 2016 på följande:
En oförändrad medlemsavgift/ medlem och minimiavgift/ förening.
Detta innebär en avgift till VRF 2016 på 32kr/medlem dock lägst 2 775kr/förening.
Tidigare årsavgifter:
2015
2775kr/ förening
2014
2775 kr/ förening
2013
2600 kr/ förening
2012
2600 kr/ förening

32 kr/ medlem
32 kr/ medlem
30 kr/ medlem
28 kr/ medlem
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12 § Ärenden vid distriktsårsmötet
Vid VRF:s distriktsårsmöte ska följande ärenden förekomma
Punkt

Ärende

1

Mötets öppnande

2

Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd

3

Fastställande av föredragningslista för mötet

4

Fråga om mötets behöriga utlysande

5

Val av ordförande för mötet

6

Anmälan av styrelsens val av sekreterare

7

Val av två protokolljusterare samt val av erforderligt antal rösträknare

8

Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser för det gångna
verksamhetsåret
A Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse
B Distriktsstyrelsens förvaltningsberättelse
C Revisorernas revisionsberättelse

9

Fråga om ansvarsfrihet för förvaltningen

10

Val
a) av ordförande i distriktet, tillika ordförande i distriktsstyrelsen, för en tid
av ett år
b) fastställande av antal övriga ledamöter jämte suppleanter
c) Val av övriga ledamöter samt suppleanter för en tid av två år
(halva antalet ledamöter)
d) Anmälan av ordinarie ledamot, tillika ungdomsrepresentant, utsedd av
distriktets ungdomssektion (DUS), jämte suppleant för en tid av ett år.
e) I förekommande fall fastställande av antal ledamöter i sektioner samt
val av dessa.
f)

Val av en revisor jämte personlig suppleant för ett år

g) Val av ordförande för valberedningen för ett år. Val av hälften av
ledamöterna - 2 stycken - för en tid av två år
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h) Val av ombud och erfoderligt antal suppleanter till SvRF´s
förbundsstämma
i)

Val av ombud och erfoderligt antal suppleanter till VIF:s årsmöte i
enlighet med VIF:s stadgar

j)

Val av ombud och erforderligt antal suppleanter till SISU
idrottsutbildarnas årsmöte

11

Behandling av förslag och motioner

12

Behandling av verksamhetsinriktning

13

Beslut om årsavgift för kommande period

14

Mötets avslutande

25

Valberedningens förslag
STYRELSEN:
Ordförande
Marianne Rundström

omval 1 år till 2015

Övriga ledamöter
Kajsa Källberg
Marie Wässman
Marianne Wadsten

vald till 2015
vald till 2015
vald till 2015

Ann- Marie Kossowski- Wallström
Lotta Solheim
Annette Björnsson
Eva Helmrich

omval till 2016
omval till 2016
fyllnadsval till 2015
nyval till 2016

Suppleanter
Jonas Pettersson
Caroline Bergdahl

vald till 2015
nyval till 2016

Samtliga står till förfogande.
Utöver detta tillkommer DUS representanter som en (1) ordinarie ledamot och en (1)
personlig suppleant.
Revisorer
Mari Hellblom
Tove Cronqvist (suppl)

omval till 2015
omval till 2015
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UTBILDNINGSSEKTIONEN:
Ordförande
Michaela Skarfors

omval 1 år till 2015

Ledamöter
Lotta Solheim
Sofia Lyckman
Joanna Bäck
Cissi Jöransson

omval 1 år till 2015
omval 1 år till 2015
omval 1 år till 2015
omval 1 år till 2015

TÄVLINGSSEKTIONEN:
Ordförande
Eva Helmrich

nyval 1 år till 2015

Ledamöter
Ann-Marie Kossowski- Wallström
Ola Torstensson
Fredrik Larsson
Eva Lundin
Nina Björk

omval 1 år till 2015
nyval 1 år till 2015
nyval 1 år till 2015
nyval 1 år till 2015
nyval 1 år till 2015

Utöver dessa består Tävlingssektionen av grenledare som utses av Styrelsen.
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Underlag
för röstlängd vid årsmöte i Västmanlands Ridsportförbund
Föreningsnr

Namn

Antal
medl

År

Röstetal

22033-48

Arboga Ryttarsällskap

174

2013

2

24032-48

Baståsens Ridklubb

127

2013

2

28654-48

Bysala Ridklubb

39

2013

2

50122-48

Bärsta Sportryttarförening

35784-48

Eklunda Ryttarförening

19065-48

Fagersta Ryttarklubb

32749-48

2013
48

2013

2

273

2012

3

Föreningen Arbogakuskarna

61

2013

2

40358-48

Föreningen Skästa Ridcenter

61

2013

2

26180-48

Hallsta Ridklubb

439

2013

3

22074-48

Hamre Ridklubb

391

2013

3

23826-48

Kungsörs Ridklubb

191

2013

2

19066-48

Köpings Ridklubb

332

2012

3

36129-48

Myrby Ryttarförening

147

2012

2

50429-48

Mälardalen Eventing Club Ryttarförening

45285-48

Norrby Ryttarsällskap

20889-48

2013
59

2013

2

Salaortens Ryttarförening

514

2013

4

20875-48

Stora Ekeby Ridklubb

775

2012

4

19067-48

Strömsholms Ridsportförening

195

2013

2

19068-48

Surahammars Ryttarförening

177

2013

2

29638-48

Wirsbo Ryttarförening

67

2013

2

40465-48

Vänsta Ryttarförening

4521-48

Västerås Ryttarsällskap

24323-48

Västerås-Barkarö Ridklubb

71

2013

2

634

2012

4

38

2012

2

4 813
OBS: År 2012 anger senast rapporterade uppgifter
Medlemsuppgifter per 31/12 2013.
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