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Verksamhetsberättelse

Styrelsen
Under verksamhetsåret 2013 har styrelsen haft 11 protokollförda möten.
Styrelsens sammansättning:
Ordförande Peter Eskilsson
Kassör Maj-Britt Wigert
Sekreterare Anneli Lindner
Ledamot
Johanna Wahlström
Peter Eriksson
Ewa Eskilsson
Towe Ljunggren
Sandra Eskilsson (US)
Suppleant
Anders Ekvall
Under verksamhetsåret 2013 har arbetet med föreningens ekonomi fortlöpt. Försäljning av
Newbody, försäljning av idrottsrabatten 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
Föreningen har anordnat 2 arbetsdagar. Vid dessa har en del små arbeten utförts samt har hängränna
sats upp på magasinets östra sida.
Ridskola
Under 2013 har vi genomfört 40 ridveckor, fördelat på vår- och hösttermin. Antalet ridande
elever har under året varierat mellan 90-100st/ vecka. Detta är en minskning men detta beror på
minskat antal barn i barnkullarna. Under höstterminen har det dock blivit några fler ridande och
detta tyder på att det nu har vänt uppåt
Ridskolan har under året avliva d-ponnyn Syster Yster och b-ponnyn Pontus. Ridskolan har under
hösten lånat in tre stycken b-ponnys
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 och uteritter.
Under hösten har föräldramöte hållits för att öka engagemanget.
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 % (föräldraledig)
Herman Brandkvist- Stallpersonal 25%
Mathilda Hedman-timmanställd
Mikaela Karlsson- timmanställd
Veronica Sandberg-timmanställd
Cecillia Andersson-timmanställd

Praktikanter från grundskola, gymnasieskola och arbetsförmedlingen är ett återkommande inslag.
Instruktörer/ledare under året:
Mikaela Karlsson – ungdomsledare
Cecilia Andersson – ungdomsledare
Ulrika Gereonsson – ledare
Veronica Sandeberg- ledare
Ridläger
Tibrobygdensridklubb anordnar varje år Kateryds ridläger. Under sommaren 2013
anordnades och fullföljdes tre ridläger. Dessa bestod utav ett, tredagars, och
två sexdagars ridläger. Dessutom har föreningen haft ett familjeläger, dag läger för de allra minsta
samt två kort vuxenläger.
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 och Malin
Alhander. Tävlingskommitté har gjort ett jättebra arbete och genomfört en lokal hoppning för häst
våren 2013 samt en pay and jump hösten 2013. Tävlingen och träningstävlingen var väl arrangerade
och föreningen fick bra omdömen. Föreningen har ansökt om och fått anordna en utav
deltävlingarna Gotha-cup för ponny våren 2014
Tibrobygdens RK´s tävlingsryttare har representerat klubben under våren i Gota kupp hoppning och
under hösten i ponnyallsvenska tävlingar div 3 i dressyr, vilken tjejerna vann. GRATTIS!
Ungdomssektionen
Styrelsen har bestått av:
Ordförande: Ida Ljungkvist
Sekreterare: Lisa Fågelström
Kassör: Elisabeth Gustavsson
Ledamot
Ida Thool
Moa Neseman
Maja Eflstrand
Wilma Wahlström
US representant Sandra Eskilsson 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 och övernattning på
Kateryd.
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. Grillen har varit tänd under aktiviteter då vädret har
tillåtit.
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!!!
Hemsidan
Vår webbansvarig Monica Olofsson har hållit vår hemsida uppdaterad samt uppdaterat på facebook
så alla medlemmar vet vad som är på gång. Det Gillar vi ;)
Och till sist
Under flera år har föreningen kämpat med att få en bra stämning i föreningen där alla är lika värda
och alla delar i föreningen skall ses som en helhet. Ingen utav delarna fungerar utan den andra.
Idag tycker vi att vi har lyckats. Privatryttare förstår att ridskolan behöver de tider de har för att
kunna fungera. Tävlingskommittén är beroende av ridskolan för nyrekrytering samt som hjälp på
tävlingar. Alla är välkomna och kan bidra med något, gammal som ung, tävlingsryttare eller
hobbyryttare.
Detta är dock ett ständigt pågående arbete och får inte glömmas bort på agendan. Så låt oss alla som
gillar hästar också visa respekt för varandra.

