Årsberättelse 2018 ‐ Strömsholms Ridsportförening
Åter igen ett händelserikt år med stora sportsliga framgångar för våra ekipage och många väl
arrangerade SRF‐tävlingar. Ett stort GRATTIS till alla våra ekipage med goda tävlingsresultat och ett
stort TACK till alla funktionärer som har ställt upp och hjälpt till under 2018 (2019).
Styrelsen har samlats tio gånger under verksamhetsåret, inklusive förra årets konstituerande
styrelsemöte. Samtliga möten har protokollförts i enlighet med våra stadgar och finns tillgängliga
hos vår sekreterare.
Förutom sporten i sig så har styrelsen under året fokuserat på noterna i förra årets revisions PM.
Dvs att få kontroll på vår ekonomi med budget, struktur, ordning och reda. Även om ekonomin var
mycket ansträngd under årets första sex månader så avslutades 2018 på plus. Detta tack vare de
under hösten budgeterade och ekonomiskt väl genomförda hopptävlingarna med lägre klasser/
många starter och sponsrade premier/hederspriser (se Årsredovisningen).
Under året har också en stor genomlysning av medlemsregistret gjorts. In till dags dato så har SRF
hela 307 medlemmar som har betalt medlemsavgiften 2019 och fler ska vi bli.
I sin egenskap som representant för Ridskolan Strömsholm så har Jonas Johnson haft en stående
info‐punkt vid årets samtliga styrelsemöten. Under 2018 signerade SRF dessutom ett nytt
hyresavtal med RS. I och med detta fick SRF lägre anläggningshyror, hanteringsersättning för
boxar, tillgång till ytterligare två egna förråd i Röda Ridhuset samt ständig tillgång till klubblokal
med förvaringsskåp i Thottska Villan.
Liksom tidigare år arrangerade SRF Strömsholmsdagarna 2018 i samarbete med Ridskolan
Strömsholm, Strömsholms Slott och Hallstahammars kommun. 100‐årsjubilerande Strömsholms‐
dagarna fick Kunglig glans under invigningsdagen då Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel
besökte evenemanget, invigde Häst‐museum Strömsholm och följde Prins Gustaf Adolfs
Minneshoppning. Årets dagar rönte stor succé för våra SRF‐ekipage, något som grenledarna
kommer tillbaka till.
Tiden går fort och planeringen för Strömsholmsdagarna 2019 är, sedan drygt ett halvår, i full gång.
I slutet av 2018 beslutade styrelsen, i samråd med Traditionskommitteen, om en modernisering av
statuterna för SRF Tävlingsstipendium. Föreningens mål är att återuppta utdelning av stipendier
2019 och hoppas på många ansökningar fram till den 31/3.
Läs mer på https://stromsholmsridsportforening.se/
Den 12 februari publicerades SRF sin egna hemsida med rätt kontaktuppgifter, rätt länkar till
Facebook/Instagram mm. Vår nya egna hemsida kommer fr o m nu att vara styrelsens plattform
för all information till SRF:s medlemmar.
Som ny ordförande vill jag passa på att tacka alla för ett innehållsrikt och lärorikt år. Det som har
gjort mest intryck på mig är den enorma insats som många av våra medlemmar gör för att kunna
genomföra våra tävlingar. Tävlingar som genererar finansiella resultat, som i sin tur möjliggör
träningar och andra aktiviteter, vilket gör oss till en attraktiv och stark förening för medlemmarna.
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Flera av våra medlemmar (med anhöriga) ställer upp som funktionärer på näst intill alla tävlingar.
Jag kan inte nämna er alla vid namn men ni vet själva vilka ni är. Och som sagt i början av
årsberättelsen, ett stort TACK till er alla. För er som ännu inte har haft tid eller möjlighet att hjälpa
till så vill jag varmt rekommendera er att göra det. Ju fler vi är som hjälper till ju lättare blir det,
eller hur?
Vi ses i ridhuset!

Peter Tichelaar
Ordförande

forts…
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Verksamhetsberättelse ‐ Hoppning 2018
Vi har under 2018 haft många ekipage ute och tävlat för klubben. Vi har haft många bra presta‐
tioner så det är omöjligt att rapportera här om alla. Vi har försökt att rapportera via sociala medier
löpande om de prestationer som sker både internationellt och nationellt. Vi kommer nämna några
nedan men det finns många som kämpat bra på alla nivåer inom klubben.
På ponny har vi 2018 haft lag i Allsvenskans alla Divisioner. Elitlaget kom på en 8:e plats i totalen
och är därmed kvar i Elitserien 2019. Div1 kom 3:a, Div2 vann i totalen och Div3 vann också i
totalen. Till SM hade vi två ryttare som deltog. Bra kämpat alla ponnyekipage.
På häst har vi haft lag i Elit och Div1 och Div3. Elitlaget tog sig till finalen i Falsterbo men kom där
precis utanför placering. Div1 vann totalen och Div3 kom 6:a.
I Young Riders landslaget har Mikaela Gustaphson deltagit på Cum Laude på både EM och NM.
SM för häst 6 ekipage deltog utomhus. Inomhus hade vi 8 ekipage som deltog.
I DM 2018 fick vi 5 medaljer på ponny och 5 medaljer på häst. 2 guld, 4 silver och 4 brons.
Många fler har presterat bra och vi har försökt att uppmärksamma dessa löpande på vår Facebook
sida.
Genomförda aktiviteter 2018
Vi har genomfört flertalet träningar med populära gästtränaren Rob Ehrens från Holland. Dessa
har varit mycket uppskattade av ryttarna och vi har även haft många som följt träningarna från
läktarna. Fler träningar för han är bokade till nästa år. Träningarna har delvis bekostats av Lars
Bilocks minnesfond.
-

6 hopptävlingar
1 pay and jump
Rob Ehrens träningar

Verksamhetsplan Hoppning 2019
Vår plan för 2019 är följande:








Arrangera flertalet hopptävlingar både nationellt och regionalt
Ha lag i Elit för både ponny och häst
Ha ett lag i Div 1 både ponny och häst
Ha lagträningar för ponny
5 hopptävlingar
2 kvällstävlingar
Rob Ehrens träningar

Cecilia Thuresson, Daniel Svensson och Eva Lundin
Grenledarna i Hoppning

forts…
190216_Årsberättelse_StrömsholmsRidsportförening_2018.docx

Sid 3 av 5

Verksamhetsberättelse ‐ Dressyr 2018
SRF har i samarbete med RS anordnat 2 st dressyrtävlingar 2018:
V11.
Vårdressyren som är en reg/nat tävling som pågår i 4 dagar och där vi hade Lövsta Future
Challenge. Vi startade på onsdagen och avslutade på söndag. Även en hingstvisning på
onsdagskvällen, som var mycket uppskattat.
V23.
Den stora Nationaldagstävlingen med SM‐Dressyr i alla kategorier.
Under 2018 har vi startat Dressyrträningar varannan onsdag med vår profilryttare Gabriella
Tichelaar. Under hösten har vi utökat lite då efterfrågan har varit stor. Vi har deltagit med 1 lag
med häst i dressyr‐Allsvenskan Div 2 och Div 3 som haft framgång. Vi har även haft ett SM lag 2018
som gjorde ett bra resultat. Vi har även några ryttare som deltar på nationella tävlingar;
framförallt några Juniorer.

Verksamhetsplan Dressyr 2019
Vi planerar att ha 2 st Dressyrtävlingar i vår. Den stora Vårdressyren som kommer att vara i 4
dagar. Vårdressyren är Regional/Nationell. Och det kommer ligga Lövsta Future cup och även
Dressage Power.
Där kommer också ligga en hingstvisning på onsdag kvällen.
V23. Den stora Nationaldagstävlingen med SM‐Dressyr i alla kategorier.
Gabriella Tichelaar och Marie Lundmark kommer att anordna program ridningar under 2019.
Vi kommer att jobba med att få ihop lag till 2019. Som det ser ut har vi två Div3 lag och ett SM lag.
Vi kommer fortsätta med våra dressyrträningar under året och kommer utöka då efterfrågan är
stor. Under våren kommer vi ta in Marianne Esseen (Dressyrlärare/landslagscoach) som inslag i
våra träningar.
Vi kommer ha ett flertal avsuttna träffar med laget och även program ridning tillsammans.

Nina Björk
Grenledare Dressyr

forts…
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Verksamhetsberättelse ‐ Fälttävlan 2018
2017 beslutade Styrelsen att utöka föreningens kommittéer till att även inkludera Fälttävlan.
Riksanläggningarna Ridskolan Strömsholm och Flyinge har landslagsryttarinnan Anna Freskgård
som profilryttare. Anna Freskgård tävlar för SRF och gör även reklam för föreningen genom
”upploggad” hästtransport och kläder. Detta bekostas av Ridskolan Strömsholm.
Anna fick tredubbla priser på Västmanlands Ridsportgala 2018. Årets Prestation, Årets Häst och
Årets Fälttävlansryttare. Anna tävlar även 2019 för SRF.
Ridskolan Strömsholm med SRF som formell arrangör höll två SM i Fälttävlan under 100‐
årsjubilerande Strömsholmsdagarna 2018. Inför 2019 års upplaga kommer fälttävlansbanan att
utvecklas ytterligare för att göra sporten än mer publikvänlig vilket vi hoppas kommer öka
intresset för sporten ytterligare.
Det finns stora möjligheter att utveckla Fälttävlan inom SRF. Genom ett samarbete med Ridskolan
Strömsholm så kan SRF erbjuda platser på träning (såväl av‐ som påsutten) för Anna Freskgård
som en del av hennes marknadsföringsavtal med Ridskolan.
Även Västmanlands Ridsportförbund önskar ett utökat samarbete med SRF inom sporten.

Björn Rosell
Grenledare Fälttävlan

Lars Bilocks minnesfond 2018
Vi fortsatte den satsningen som vi började med 2017, att anordna träningar för Kaiser
Johannsmann i Strömsholm. Det blev 2 träningar, januari och i februari. Tanken var att vi skulle
träna även i mars, men då många av våra ryttare var utomlands så kändes det inte som att det var
en bra idé. Däremot så fick vi Kaiser med fru att komma till våra fina Strömsholmsdagar 6‐10 juni
istället. De dagarna fanns han på plats för Elitlaget som lyckades med att vinna på hemmaplan
under 100 års jubileet!!
Under sommaren så blev det lite omkastningar för Jens Fredricson, han och familjen skulle flytta
till Flyinge. Vi pratade då om att Jens skulle ta med sig Kaiser till Skåne och försöka göra liknande
satsning där. Så under Falsterbotävlingarna träffade jag och Jonas J, Rob Ehrens, för att om möjligt
få honom att komma till Strömsholm och träna bl a vårt Elitlag.
Efter en del mailkonversation, så stod det klart…. Rob bokades för 5 tillfällen, oktober2018‐
februari 2019. Rob har tränat 5 grupper under 2 dagar, det har varit 2 grupper från SRF:s Elitlag, 1
grupp från RS, 1 grupp från SvRF Ryttarsatsning och 1 grupp med inbjudna ryttare. Det här skulle
aldrig gå att genomföra utan Lars Bilocks Minnesfond!
Våra Elitryttare betalar endast 500,‐ per tillfälle och häst, resten subventioneras av fonden. Medan
de inbjudna ryttarna betalar 1 500,‐ per dag och häst. Vi har nu haft vår sista träning för Rob och
den har verkligen varit omtyckt, av både ryttare och de på läktaren. Vi har tillsammans med RS
lyckats boka Rob Ehrens oktober2019‐februari2020, så en fortsättning kommer. Jag har lite idéer
om hur vi kan få träningarna till att bli mer besökta. Återkommer om det längre fram.
Nu hoppas och tror jag att Elitlaget fått så pass bra träning under höst/vinter att våra möjligheter
till Guld stärkts!!

Anders Högberg
Lagledare Elitlaget och ansvarig för Lars Bilocks Minnesfond
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