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Verksamhetsberättelse för Storvreta Ponnyklubb 2017
Under 2017 har Storvreta Ponnyklubbs styrelse bestått av Catrin Wiberg, Anna Wahlström,
Sofie Karlsson, Anette Perolari, Anita Rosberg, Åsa Hedberg, Linda Oberholzer, Linda
Birkelund, Malin Blom och Cecilia Eich. Under året valde Linda Oberholzer att hoppa av sitt
uppdrag som kassör och Malin Blom tog vid.
2017 startade med att vi var med och bidrog på «Tillsammans mot cancer‐galan» med våra
insamlade pengar från höstens ena klubbtävling. Vi blev uppmärksammade i Hippson och
på diverse sociala medier.
Påsklovet bjöd på äggjakt med US, Pokémon-ritt, äggbingoritt och dressyrkurs med
sitsfokus.
Vi sålde grillsåser för att tjäna extra pengar till klubben. Det blev ingen succé men gav i alla
fall in några tusen kronor.
Ihop med US köptes det in fem getter ihop med ridskolan. Dessa ska senare medverka i
verksamheten som merupplevelser.
US anordnade en övernattningshelg i maj.
US har haft tre utbytesträffar med UPK och Bålsta ridklubb.
US har genomfört diverse samarbetsövningar på Kokpunkten och Prison Island.
US har deltagit på föreläsning av Lotta Wanning.
Hopptävling 21/5 med hela 79 starter. Den största vi haft! Efteråt kände vi att vi ska hålla
oss på runt 50 starter på ridskoleponnyerna för att få mer kvalité. Vi hade en trollklass för
de minsta som var mycket uppskattad.
11/6 dressyr med KM. KM‐mästare 2017 blev Vanessa Perolari och Memo. Grattis!
Hoppning 3/9 för våra mindre elever och maskeradhoppningsuppvisning av US.
8/10 hoppning med KM. KM‐mästare 2017 blev Matilda Ekman och Melker. Grattis!
Styrelsen och US hade en kick off med lasergame och middag under våren.

Studiecirkeln
VT
Träff om sits och avsutten sitsträning.
2 träffar för våra galoppgruppselever genomfördes med lekar och samarbete.
6 träffar med hästkunskap inför VI I STALLET‐tävlingen.
HT
Heldag med tömkörning, exteriör, hästens dagliga behov av skötsel och foder.
Träff om avsutten ryttarträning. Bålträning.
Träff om rykten, kommunikation.
Dressyrclinic med Åsa Gamvik på Tuthammaren.
Föreläsning med Lotta Wanning om att Träna med Tanken.

Fixarhelg i augusti där vi tillsammans fick otroligt mycket gjort. Klubbstugan fick en fin
uteplats och vi målade nya boden som blev sadelkammare.
Gästtränare vid 2 tillfällen under hösten.
Höstlovet – dressyrkurs, stallfritids samt en Pippi Långstrumpritt. US anordnade en stalldag
och en halloweenkväll med spökrunda.
Ridskole-DM i år på UPK och vi var där med flera ekipage. I kat B tog vi hem segern – grattis
till Felizia Wahlström och Pontiac!
Klubbkläder såldes och vi tog även hem nya. Vi har en bra kontakt med brodyr men saknar
fortfarande ett bra system för att sälja och öka klubbkänslan.
Skötare
US tog över skötarsystemet och vi startade Stallkompisdagar på lördagar där även våra
mindre skötare kan vara i stallet utan vuxen. Då finns alltid en ungdomsledare på plats.
Deltog i VI I STALLET‐tävlingen med 2 lag.
Börjat styra upp medlemsskapet och vi har tagit in elevuppgifter och fört in i Excel i alla
ridande grupper på ridskolan.
Vi blev godkända som bidragsrättig förening i kommunen!
Vi anordnade ingen bussresa till SIHS 2017. Bussen blev för dyr.
Det anordnades ingen Barnens dag i Storvreta så därför kunde vi inte medverka.
En första hjälpen väska fick vi genom ett försäkringsbolag.
Vi har ej upprättat en krishanteringsplan.

Vad vill vi göra 2018?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Krishanteringsplan
Arbeta igenom vision, mål och ledstjärnor
Göra det tydligare för medlemmarna
Fortsätta styra upp medlemsregister och uppföljning
Göra en årsplan för klubben och styrelsen
Jobba för mer klubbkänsla
Sälja klubbkläder
Budget! Vad behöver vi göra för att få in mer pengar
Renovera klubbstugan för bättre sovmöjligheter

Sammanställt av Elin Öman.

