Verksamhetsberättelse 2016
Hjo Hästsportklubb
Verksamhetsåret 2016-01-01 – 2016-12-31

Styrelsen
Styrelsen har bestått av:
● Patricia Liljedorff, ordförande
● Joakim Nilsson, vice ordförande
● Karin Steen, kassör
● Kristina Ahrenbeck, sekreterare
● Maria Björk, ledamot
● Annika Gustavsson, ledamot
Samt suppleanter:
● Peter Eriksson
● Frida Ansgariusson
Styrelsen har haft 10 sammanträden under året inkl. konstituerande.

Övriga förtroendeposter
Valberedningen har bestått av:
● Ann-Charlotte Hall, sammankallande
● Denice Arvidsson
Revisorer:
● Barbro Ahlgren
● Göran Svensson
● Louise Wind, revisorssuppleant

Tävlingsgruppen har bestått av:
● Erik Björk, sammankallande
● Gittan Persson
● Joakim Nilsson
● Kristina Fagerberg
● Peter Eriksson
● Frida Karlsson
● Susanne Mattsson
Anläggningsgruppen har bestått av:
● Govert Indebeto, sammankallande
● Ted Hullberg
Utbildningsansvarig har varit:



Maria Björk

Ungdomsansvarig har varit:
 Annika Gustavsson
Cafeteriaansvarig har varit:
 Karin Steen
Islandshästgruppen har bestått av:
 Anette Alexandersson
 Inger P Isaksson
 Rebecka Eriksson

Aktiviteter och händelser under året











HHSK har haft lag representerat i: Ponnydressyr div II och III, ponnyallsvenskan div 1
och Gotacupen. För ridhästar har lag tävlat i dressyrallsvenskan div II,
ridsportallsvenskan div II samt Gotacupen. Lagryttarna i de olika cuperna har fått
sponsring av klubben i form av återbetalad tävlingsanmälan i lagklassen. Nämnas bör att
HHSK slutade som seriesegrare för ridhästar både i hoppningens div II samt i Gotacupen
och att ponnylaget tog hem seriesegern i hoppningens div I och därmed är kvalade till
Eliten under 2017.
Under året har en dressyrtävling och tre hopptävlingar (varav två lagtävlingar) anordnats
på klubben.
Organiserad ridning har skett för tränare inom hoppning, dressyr samt för islandshästar.
KM i dressyr genomfördes i november, men pga. av väderläget fick KM i hoppning
skjutas upp till december.
Clinics i dressyr, fälttävlan och löshoppning har genomförts
Två pay and jumps har anordnats
En föreläsning av sjukgymnast Torbjörn Kroon var ett mycket uppskattat arragemang
Klubben har under 2016 gjort investeringar i en ny ljud- och högtalaranläggning samt
vattenrening. Lilla utebanan har fått ny fiberduk och sand längst ena kanten.
Fyra arbetsdagar har genomförts på klubben under året där anläggningen fått sig en
uppsnyggning både in- och utvändigt.

Verksamheten i siffror
Under året 2016
● Hade föreningen 92 betalande medlemmar
● Omsatte föreningen cirka 110 000 kr
● Genomfördes 8 tävlingsarrangemang samt 2 avsuttna arrangemang på Munkebos
anläggning. Därtill träningar, clinics och löshoppningar.
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