Verksamhetsberättelse 2017
Hjo Hästsportklubb

Verksamhetsåret 2017

Styrelsen
Styrelsen har bestått av:
- Peter Eriksson, ordförande
- Joakim Nilsson, vice ordförande
- Karin Steen, kassör
- Frida Ansgariusson, sekreterare
- Annika Gustavsson, ledamot
- Maria Björk, Ledamot

Samt suppleanter:
Kristina Ahrenbeck
Jonas Andreasson
Styrelsen har haft 11 sammanträden under året samt ett konstituerande möte.

Övriga förtroendeposter
Valberedningen har bestått av:
- Denice Arvidsson, sammankallande
- Ann-Charlotte Hall
- Katarina Johansson
- Susanne Mattsson (suppleant)
Revisorer:
- Barbro Ahlgren (ordinarie revisor)
- Göran Svensson (ordinarie revisor)
- Louise Wind (revisorssuppleant)
Tävlingsgruppen har bestått av:
- Erik Björk, sammankallande
- Gittan Persson
- Kristina Fagerberg
- Frida Karlsson
- Susanne Mattsson

Anläggningsgruppen har bestått av:
- Govert Indebetou, sammankallande
- Ted Hullberg
Utbildningsansvarig har varit:
- Maria Björk
Ungdomsansvarig har varit:
- Annika Gustavsson
Cafeteriaansvarig har varit:
- Karin Steen

Aktiviteter och händelser under året
-

-

-

-

HHSK har haft representanter i ponnydressyr div 1 och 3 samt ponnyallsvenskan
hoppning Elit och div 3. För ridhästar har HHSK deltagit i div 2 och 3 dressyr samt div
3 gota i hoppning. Lagryttarna i de olika cuperna har fått sponsring i form av betald
laganmälansavgift. Nämnas bör att HHSK slutade som totalsegrare i div 3 dressyr o
blev 4 placerade i totalen div 3 hoppning på ponnysidan.
Under året har klubben haft 2 hopptävlingar och 2 dressyrtävlingar (varav 2
lagtävlingar). Dessutom har 3 pay and jumper och 2 pay and rider och KM i både
dressyr och hoppning anordnats.
Organiserad ridning har skett för tränare inom både hoppning och dressyr.
På anläggningen har bevattningssystemet lagats och man har investerat i
framhoppningsstöd samt en ny kyl.
Under hösten drabbades klubben av en läcka. Detta medförde en oplanerad
renovering av sekretariatet samt att en ny dörr sattes in ut mot stora uteridbanan (en
förbättring vid tävlingarnas prisutdelningar och när vi har cafe ute).
4 arbetsdagar har genomförts inför tävlingsdagarna.
12 medlemmar genomförde Grönakortetkursen och blev godkända.
Sisu utbildning
Klubben har varit medarrangör till sugarcupen på Stall Englabo.
En uteritt med grillning anordnades under sommaren.
I september bjöds medlemmar och även omkringliggande klubbar in till Hubertusjakt.
I oktober ordnade klubben en resa till Elmia Scandinavian Horse show där
klubbmedlemmarna bjöds på resan dit och inträdet.

Verksamheten i siffror
Under året 2017
-

-

hade föreningen 93 betalande medlemmar
antal licensierade ryttare
2017
o barn upp till 12 år
2 st
o junior 13-18 år
15 st
o senior fr 19 år
6 st
o endagarslicens oberoende ålder 13 st
omsatte föreningen ca 89 300 kr

2016
4 st
10 st
9 st
14 st

-

Genomfördes 4 antal tävlingsarrangemang o 5 träningstävlingar
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Peter Eriksson, ordförande

Karin Steen, kassör

Frida Ansgariusson, sekreterare
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Joakim Nilsson, vice ordf

Maria Björk, ledamot

Annika Gustavsson, ledamot

