
 
 
Verksamhetsberättelse 2015 
 
Styrelsen för Lidköpings Ridklubb avger för verksamhetsåret 2015 följande verksamhetsberättelse. 
 
 
Styrelsen har under året bestått av 
Anna Bolander Ordförande  
Birgitta Ekmark Vice ordförande & Sekreterare 
Johanna Bohrén   
Tina Baudtler 
Gerhard Lidberg  
Ulf Christensson 
Morgan Olofsson  
Susanne Broberg 
Anders Törn  
Christer Kling Adjungerad kassör 
 
Styrelsen har haft 11 protokollförda sammanträden. 
 
Medlemsantalet uppgick vid årets slut till 684 medlemmar. Av medlemmarna är 614 kvinnor och 70 män. 
 
Årsavgiften har under året varit: 
Junior  230 kr 
Senior  310 kr 
Familj  700 kr 
 
 
 
Under året har 49 st schemalagda lektioner genomförts per vecka, innefattande handikappridning, 
träningsgrupper och privatgrupper. 
 
Utöver detta har följande verksamheter bedrivits: 

   
Blå & Gröna kortet kurser  
Privatridning 
Motionsridning 
Knatteridning  
”prova-på-ridningar” 
Klubbtävlingar i dressyr och hoppning för ponny och stor häst. 
Uteritter 
Clinics med Malin Bayard Jonsson 
Clinic med Anders Eriksson 
Sisu teori kurser 
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Blåbärshoppning 
Ridläger 
Hoppkurs 
Dressyrkurs 
”Kom igång kurs” 
Loppisar 
HLR kurs 
Sportlovs, påsklovs och höstlovs aktiviteter 
Studiebesök på anläggningen 
Medlemsdag i april 
Försäljning av plastpåsar under september/oktober. 
Prova på projekt för barn med funktionsnedsättning (Odd Fellow bidrag) 
 
Tre projekt via Idrottslyftet har genomförts 
 1. Framtidens föreningsmänniskor – en intensivvecka för träningsgrupperna med lektioner både för- och            
eftermiddag, teoripass blandat med uppsuttna pass. 

2. ”Juniortoppen” för ungdomar (13-20 år) i hoppning där även träningsgrupperna och Elitlaget fått vara 
delaktiga på föreläsningar om kost, rörelse och mental träning samt fysträning för ryttarna. I projektet 
anlitades även Lotta Björe där ytterligare 12 medlemmar gavs möjlighet att träna vid fyra tillfällen under 
två dagar i en på våren och en på hösten.  

 3. Mentalträning med Annelie Östberg där ett stort antal medlemmar erbjudits föreläsning i ämnet som 
teori. 

   
 
Under 2015 har följande hästar använts vid ridskolan: 
Ponny:  Bob Hale, Herman, Bebeto, Pralin, Silva Juni, Braveheart, Ida, Freja´s, Filifjonka, Onatopp, 

Cherry, Fred, Hilton, Billis Ri, Cirkelin, Cupkake & Deztiny. 
Stor häst:  Corradino, Romeo, Under Cover, RayBan, U2, Galant, Houdini, Tyra, Wiseguy, Kaszmir, 

Raban, Qalizone, Killenmore Cowboy, Braveheart Q, Laura, Lacoste & Auric. 
 
 
Ridklubbens ridlärare under 2015 har varit: 
Susanne Broberg, Therese Dahlén, Sofia Magnell, Anna Hansson (föräldraledig), Emelie Lanz, Jenny Sahl 
(föräldravikariat) samt Matilda Sunnerdahl och Louise Helgesson som extra vikarie.  
Knatte: Nathalie Ode. Funktionsnedsatta: Maritha Mattson Extra stallpersonal har varit Maja Bergstrand 
och Elin Strand.   
 
Privatträning har bedrivits av tränarna Johan Lundh, Lennart Lindelöv & Lotta Björe 
 
Tävlingar 
Under året har ett flertal tävlingar arrangerats i både hoppning och dressyr. 28 tävlingsdagar har 
genomförts. Arrangemangen har genomförts från klubbnivå upp till nationell nivå. I klubben finns många 
framgångsrika ekipage både individuellt och i lag inom de flesta grenar och styrelsen vill uppmärksamma 
samtliga insatser.  
Under året har 143 ryttare löst licens för klubben, vilket är rekord i antalet licensryttare. 
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Följande lag har tävlat för klubben 
Ponny 
Div I – dressyr med en 2:a placering  
Div II – hoppning ponny med totalt 3:e placering 
 
Häst 
Div I – hoppning 
Div I - dressyr med 1:e placering 
Div II – dressyr med 5:e placering 
 
 
Klubbmästare 2015, Hoppning 
Klubbmästare, Häst, senior, Louise Helgesson, Contessa MW  
Klubbmästare, Häst, junior, Ellen Carlsson, Ela de la Vega 
Klubbmästare, Privatponny, Cassandra Hallgren, Melodys Zaga  
Klubbmästare, Ridskolehäst, Maja Bergstrand,Kaszmir  
Klubbmästare, Ridskoleponny, Linn Larsson Luuk, Brave Heart 
 
 
Häst, privat, senior -  
 
Klubbmästare 2015, Dressyr 
Klubbmästare, Häst, senior, Elin Beckman, Ernst 
Klubbmästare, Häst juniorer, --- 
Klubbmästare, Ridskolehäst, Maja Bergstrand,Kaszmir  
Klubbmästare, Privatponny, Tilda Wilhelmsson, Hembys Okinawa  
Klubbmästare, Ridskoleponny, Felicia Helgesson, Billis Ri 
 
Information  
Vi har under hösten 2015 bytt till en ny hemsida som administreras av en grupp medlemmar och personal. 
Den nya hemsidan ligger på ENTOS server. Adressen är den samma www.lrk.se. Den tidigare hemsida, 
sköttes av Ingrid (INO annonsbyrå) som webbmaster. Vi har även en officiell sida på facebook med 984 
följare, en ökning med 18% från föregående år. 
 
 
 
2015 – ett år lysande tävlingsår! 
 
För att stärka klubbkänslan har klädkollektionen även i år haft försäljning en gång (september). Dessutom 
togs ett klistermärke fram som ungdomssektionen sköter försäljningen av. 
 
Vi har fått två nya sponsorshinder, Läckö Kinnekulle (Destinationsbolaget) och MIO Lidköping, de kommer 
vara klara för användning under första delen av 2016. Beslut är fattat i styrelsen att hinderparken kommer 
succesivt att moderniseras och bytas ut. 
 
Underhållsarbeten har genomförts – ny belysning i lilla ridhuset och förstärkt belysning i stora ridhuset. Lilla 
ridhusets väggar har klätts med vit plåt. 
 
Under årsmötet delades ett hedersmedlemskap ut. Mottagare var Ingrid Olsson. 
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Alla nya medlemmar fick även detta år ett välkomstbrev hemskickat med information om hur klubben 
bedriver sin verksamhet. 
I maj skickades ett brev ut till alla som löst tävlingslicens för klubben där de gavs möjlighet att välja vilken 
dag de ville hjälpa till som funktionär på våra uppskattade tävlingar. 
  
I november arrangerades en medlemsfest som hölls i SSW´s lokaler. Tillställningen var mycket uppskattad 
och välbesökt. 
 
Ungdomssektionen är livaktig och de har arrangerat flera aktiviteter så som sportlovsaktivitet, spökafton, 
filmkväll och deras stora uppdrag Lussejippot i år med många nya inslag. 
 
Under våren gjordes ett test med att sälja popcorn i Cafét men skapligt resultat. 
 
Extra värt att nämna är att Elitlaget tog sig ända till semifinal i hoppning på Strömsholm med en fin insats 
även där trots att laget inte var fulltaligt. 
 
Vi har även under året haft fem DM mästare en i hoppning på D-ponny, Emelie Persson och fyra på 
dressyr, Mats Carlsson på storhäst med funktionshinder och på ponny Olivia Gustavsson samt Sandra 
Wickström dessutom på storhäst Annelie Borgh. 
 
Under året har vi arrangerat vår första meeting med ponny och YR till häst 1-3 maj – detta i samarbete med 
Destinationsbolaget Läckö Kinnekulle. Antalet var okey men vi förväntar oss en stor ökning till nästa år, tror 
att det krävs några års inarbetning. 
 
I entrén till ridklubben finns en idélåda där medlemmar kommer med förslag på förbättringar. Styrelsen har 
följt upp inkomna idéer och genomfört många av dem under året. Alla har blivit kommenterade och 
synliggjorda på hemsidan. 
 
Klubbens datorpark har uppgraderats samt förstärkning av accesspunkter har gjorts. 
 
Avslutningsvis fick klubben ett mycket fint hederspris av kommunen för sitt arbete med ”Hållbar utveckling” 
där pris mottogs i DINA parken på nationaldagen. 
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