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Styrelsens sammansättning: 
Ordförande: Erik Svensson 
Sekreterare: Linda Jäderström  
Kassör: Erica Persson 
Vice ordförande: Jenny Karlsson 
Ledamot: Cecilia Hallström 
Ledamot: Linda Jäderström 
Ledamot: Malin Rosen  
Ledamot: Josefin Claesson 
Adjungerad styrelsen Viktoria Wulff Lindelöw 
 
Ungdomsledamot: Varierat under året  
 
Fakta om året som gått: 
Antal betalande medlemmar: 169 st. varav 124 st juniorer och 45 st seniorer 
Antal män 10 st. 
Antal kvinnor 159 st. 
 
Medlemsavgifter: 
Junior 200 kr 
Senior 250 kr 
Familj 500 kr 
 
Antal protokollförda styrelsesammanträden: 7 st. 
 
Styrelsens berättelse 
 
Styrelsen har arbetat för att bibehålla antalet klubbaktiviteter för både juniorer och seniorer samt att 
erbjuda klubbens medlemmar olika typer av aktiviteter.  
 
Styrelsen har aktivt deltagit som organisatörer och funktionärer vid klubbens tävlingar och övriga 
arrangemang tillsammans med Ungdomssektionen. 
 
 
 
Verksamheten 2018 
 
Under året har föreningen anordnat flera olika aktiviteter för klubbens medlemmar, dels i syfte att de ska 
utveckla sin ridning och kunnande om hästen, dels för att skapa en god och bestående sammanhållning. 
 



 

 

I januari anordnades en helgkurs för Erik Brodin för alla som red på märke 2 och uppåt. Det fanns 
möjlighet till övernattning.  
 
I början av februari så var det ridkurs för juniorer märke 2 och uppåt.  
Det var även en kurs för nybörjare på ponny. Det var Helene Davidsson som höll i den kursen.  
 
I samband med årsmötet gavs det möjlighet till familjeridning. Det var uppskattat och fullbokat.  
 
Dressyrstaketet sattes upp i april.  
 
I juni anordnades klubbmästerskap i hoppning. I samband med detta var det även sommaravslutning. 
Det var gott om startande i flera olika klasser. Klubbmästare i hoppning 2018 blev Linn Johansson på 
Theodor. 
Det fanns även möjlighet att grilla och köpa glass. Det såldes även fika i klubblokalen.   
 
Vi har under hela året arbetat vidare med att sälja de fina klubbtröjorna. 
 
Föreningen har under året även bedrivit en ställvärdsverksamhet. Stallvärdarna har hjälpt till i stallet med 
att ge tips och råd åt det som behövt hjälp med att tex göra iordning hästarna inför lektionerna. Eleverna 
har även hjälpt ridinstruktörerna på lektionerna.  
 
Inför starten av ridlektionerna i augusti så deltog föreningen vid uppropet. Detta var ett tillfälle för 
föreningen att informera om vår verksamhet. Vi passade även på att fira föreningens 50-års jubileum med 
en tipspromenad med fantastiska priser. Det var Christine Roos som vann första pris. På delad andra 
plats kom Sofie Lind och Maria Gillek.  
 
En av våra ungdomsledare påbörjade under hösten en ungdomsledarutbildning som hålls i 
ridsportförbundets regi. Utbildningen avslutas våren 2019. 
 
Under hösten sålde föreningen kaffe. Förtjänsten kommer gå till att renovera klubblokalen.  
 
Klubbmästerskapet i dressyr hölls i mitten av december. Även detta klubbmästerskap hade gott om 
deltagare. Både de som var med om sin första dressyrtävling och de som var lite mer erfarna. 
Vinnare och klubbmästare blev Ida Ahlgren på Viggo. 
 
Innan årskiftet anordnades ett dagridläger.  
Det hanns även med en prova på ridning innan året var slut.  
 
Ungdomssektionen har under året varit aktiv och anordnat många roliga och uppskattade aktiviteter.  
Som tex fångarna i stallet, 24 timmar i stallet och pepparkaksbak. Styrelsen tycker att det är fantastiskt 
kul att vi har så många duktiga och engagerade ungdomar i ungdomssektionen. 
 
Styrelsen vill slutligen passa på att tacka alla aktiva medlemmar för all hjälp under året som gått och 
hoppas på ett härligt 2019. 
 
 
 
Tunarp, 24 februari 2019 
 
Erik Svensson 
Ordförande 
Tunarps Fältrittklubb 


