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Verksamhetsberättelse

Styrelsen
Under verksamhetsåret 2012 har styrelsen haft 11 protokollförda möten samt ett medlemsmöte.
Styrelsens sammansättning:
Ordförande Anders Ekvall
Kassör Maj-Britt Wigert
Sekreterare Pernilla Täng
Ledamot
Tomas Andersson
Ewa Eskilsson
Anneli Lindner
Towe Ljunggren
Oskar Täng (US)
Suppleant
Peter Eriksson
Under verksamhetsåret 2012 har arbetet med föreningens ekonomi fortlöpt. Försäljningen av
Newbody samt städ av Tibro centrum har inbringat 30 000 kr. TBR har även inlett ett samarbete
med studieförbundet Vuxensskolan vilket ger föreningen ca 4000 :-/år
Anläggning
Topplagret ridhuset har bytts ut. Detta till en kostnad av ca 35 000:- vilket är mindre än vad vi
räknade med. Tack alla ideella krafter och företag som sponsrat oss. Stallets södersida har även
målats om och föreningen har anordnat 2 arbetsdagar.
Ridskola
Under 2012 har vi genomfört 38 ridveckor, fördelat på vår- och hösttermin. Antalet ridande
elever har under året varierat mellan 120-130st/ vecka. Detta är en minskning men detta beror på
minskat antal barn i barnkullarna. Det kommer dock större barnkullar som vi får försöka fånga upp i
knatte och ridlekisverksamheten.
Ridskolan har under året köpt b-ponnyn Pepsi.
Ridskolehopp har varit en återkommande aktivitet under hela året där alla ridskolelever har
haft möjligheten att tränings tävla. Ridskolehoppen också skapat en
stor gemenskap mellan barn, ungdomar och vuxna.
Utöver detta har ridskolan arrangerat prova-på-ridning, uteritter, programridning och
märkestagning.
Tack till alla som jobbat med Ridskolan och dess kringaktiviteter!!
Personal som har arbetat under året:
Jill Rylander – ridskolechef/instruktör, 100 %
Mathilda Hedman – stallpersonal/ungdomsledare, 50 % (tjänstledig studier)
Herman Brandkvist- Stallpersonal 25%
Mathilda Hedman-timmanställd
Mikaela Karlsson- timmanställd
Veronica Sandberg-timmanställd
Dessutom finns ett samarbete med arbetsförmedling och försäkringskassa, som innebär att
föreningen i perioder tar emot ”fas tre personal” och människor som behöver arbetsträna.

Praktikanter från grundskola och gymnasieskola är också ett återkommande inslag.
Instruktörer/ledare under året:
Mikaela Karlsson – ungdomsledare
Cecilia Andersson – ungdomsledare
Oscar Täng – ledare
Ulrika Gereonsson - ledare
Ridläger
Tibrobygdensridklubb anordnar varje år Kateryds ridläger. Under sommaren 2012
anordnades och fullföljdes fem ridläger. Dessa bestod utav ett, tredagars, ett fyradagars och
tre sexdagars ridläger.
I huvudsak har ridlägerna bestått av två ridpass per dag, varvat med teori och andra
aktiviteter, såsom sol, bad och lek.
Möjligheten till att ta med egen ponny/häst erbjöds som tidigare år.
Ridlägerdeltagandet är rikstäckande. Många barn/ungdomar återkommer varje år.
Ett stort tack till alla som har arbetat med och under våra ridläger.
Tävlingskommittén
Tävlingskommittén består av Johanna Whalström, Camilla Andren, Maria Eriksson, Malin
Alhander och Oskar Täng. Denna för året nya tävlingskommitté har gjort ett jättebra arbete och
anordnat en grönt kort kurs samt genomfört en lokal hoppning för häst hösten 2012. Tävlingen var
väl arrangerad och föreningen fick bra omdömen.
Tibrobygdens RK´s tävlingsryttare har representerat klubben under våren i Gota kupp och under
hösten i ponnyallsvenska tävlingar div 3 i dressyr.
Ungdomssektionen
Styrelsen har bestått av:
Ordförande: Caisa Ericsson
Kassör: Elisabeth Gustavsson
Ledamot
Matilda Andersson
Lisa Fogelström
Maja Elfstrand
Nelly Lidman
Linnéa Haga
Sandra Eskilsson
US representant i Oskar Täng i Styrelsen
Ungdomssektionens styrelse har under året haft 7 möten.
Under året har det anordnats barnkalas och påskäggsjakt, som har varit en stor uppskattning
för barn och ungdomar i föreningen.
Ungdomssektionen även arrangerat olika aktiviteter såsom halloween fest, spa kväll, julfest.
Kiosken
Kiosken har varit öppen under samtliga aktiviteter i föreningens regi. En god ekonomi har
erhållits, då allt bröd bakats av ideella krafter och skänkts. Detta har varit mycket uppskattat.
Små justeringar har skett vad gäller priserna.
Ett varmt tack till alla som bakat och ansvarat för Kiosken!

Stallshoppen
Stallshoppen har haft öppet som planerat. För god ordning samt bra information om öppettider m.m
svarar Monica Olofsson. Stallshoppen säljer begagnad utrustning till häst och ryttare, vissa inköpta
artiklar samt står för försäljningen av klubbkläder.
Monica Du gör ett jättebra jobb!! Tack för det!!!

