VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SR RIDKLUBB 2015
Under året har 55 personer betalat medlemsavgiften till klubben. Styrelsen har haft nio
protokollförda sammanträden.
VÅRRITT blev det den 17 april, vi blev
ett decimerat antal på 7 medlemmar
som njöt av en härlig islandshästritt i
riktigt aprilväder. Efter ridning blev det
Afternoon tea i salongerna på Häringe
Slott.
Som vanligt var det Sofies islandshästar
som tillhandahöll hästar och turledare.
RINGSÖ är vårt stadigaste ridmål – även 2015
På vårturen 8 maj hade de sex ryttarna strålande sol –
kanske inte lika oväntat som vid höstturen 25 oktober med
fem i gruppen – en helt fantastisk dag! God mat, trevliga
hästar, inspirerande turledare och finfina ridvägar gör oss
till trogna återvändare!
ISLAND från hästryggen
En grupp på sex vuxna och två barn åkte till Island för att rida på de hästar som har sitt
ursprung på ön och som vi så ofta rider på även på
andra håll i världen.
Det var i början av augusti, men så är det nu på Island
att en ofta får uppleva alla årstider och väderlekar på
några få timmar. Det betydde ju att vi någon gång hade
strålande sol också…
Landskapet är nästan löjligt vackert. Som att kliva rakt
in i en isländsk saga. Den känslan förstärktes av att
uppleva alltsammans från hästryggen.
Det var långa riddagar med flera hästbyten och ofta spartansk kost och sängplats när kvällen
kom. Den som hade fått flera hästar som inte gillade att tölta på en och samma dag kunde
trots allt det vackra känna sig en smula utsjasad.
Under året har tre deltävlingar av Ridklubbens KLASSIKER genomförts, dressyr, körning
och hoppning. Dressyrdelen hölls den 15 februari hos Väsby Ridklubb med fem deltagare
från klubben samt Tinas dotter Anna. Förmiddagen ägnades åt fika med teorigenomgång och
programridning. Efter god lunch blev det tävling, där deltagarna kunde välja att rida LB:1
eller LC:1. Körningsmomentet gick av stapeln den 31 maj på Häståkeriet med sex deltagare.
Dagen började med en teorigenomgång och vi tränade
sen momenten selning, tömkörning och körning.
Därefter lunch med inläsning av tävlingsprogram.
Tävlingen blev en rafflande upplevelse med
koncentrerade kuskar och peppande medhjälpare. Den
15 november var det så dags för den tredje grenen:
hoppning. Vi höll hus på AP Ridutveckling, som står
för ”Stjärnornas hoppning” vid Stockholm
International Horse Show. Tre mycket nöjda deltagare
(+ publik...)

STOCKHOLM INTERNATIONAL HORSE SHOW
Även 2015 fick ridklubben tillgång till fribiljetter
från TV-Sporten. Biljetterna lottas ut bland de
medlemmar som önskar biljetter. I år var det
dressyr som stod högst i kurs. Detta är alltid
mycket uppskattat.

ADVENTSRITT i stormvindar och bland omkullfallna staket!
Norr om Stockholm bjöds ett 10-tal ”klubbare” på en riktig stormhelg på Oakwood Ranch, en
pittoresk gård i Vallentuna. Pigga och
ibland riktigt uppsluppna westernhästar
fick tillfälle att springa av sig när ett
gäng fyrhjulingar brakade förbi med full
gas. Skoj, tyckte hästarna. Det blev en
del bockningar och tempo under ritten i
natursköna omgivningar. Sen trevlig jullunch i ett gammalt torp i en skogsglänta, som taget ur Elsa Beskow. Klar
julstämning!
SUBVENTIONER/AKTIVITETSBIDRAG har utgått till anställda medlemmar som deltagit i
de av klubbens aktiviteter där fler än tio medlemmar erbjudits plats, samt för anställda
medlemmars regelbundna ridlektioner. Även i år har klubben differentierade
deltagaravgifterna för de olika aktiviteterna; anställda medlemmar har betalat lägre
avgift än externa medlemmar.
Stockholm i februari
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