Verksamhetsberättelse 2021 – Föreningen Fjärås Hoppryttare
Klubbens ändamål är att skapa gemenskap och aktiviteter för att utveckla våra ryttare/medlemmar i
och genom ridsporten samt att behålla ungdomarna i sporten. Under 2021 har vi fått ta hänsyn till
både pandemin och hästvirus. Trots det har vi kunnat hålla ett antal träningar och genomföra
Gothenburg Summer Tour (GST).
Föreningen Fjärås Hoppryttare fortsätter att vara en attraktiv klubb. Det märks inte minst på det
antalet medlemmar, som är kvar hos oss trots pandemin och minskade möjligheter att tävla.
Våra ryttare på ponny och häst, i hoppning och fälttävlan har tränat, tävlat och placerat sig på
många tävlingar var och en utifrån sina egna förutsättningar. Klubben är väl representerad på
tävlingsarenorna! Något vi är väldigt stolta över. Våra fina klubbkläder syns och gör att vi känner
gemenskap!
Klubben ser positivt på allt lagengagemang. Pga pandemin och hästvirus var lagtävlingar i stort
sett inställda under våren. Några flyttades till hösten istället. Varmt tack till alla ryttare, föräldrar
och klubbsupporters. Särskilt stort tack till våra fina lagledare – Anna Klang, Mikael Kristoferson
och Rigmor Arvidsson Maggi i hoppning och Erika Olsson och Marie-Louise Ardin i fälttävlan.
Alla klubbens medlemmar bidrog med ett helt fantastiskt engagemang för att göra vårt
tävlingsarrangemang Gothenburg Summer Tour till den kvalitetsmässiga succé den blev, med
väldigt nöjda ryttare och hästar!
Hoppning
Distriktsmästerskap:
- Milia Berghede med C-ponnyn Kill Boy II tog en fin silvermedalj.
- Ungdomsryttaren Viktoria Eknefeldt med hästen Jumping-Fire tog en fin silvermedalj.
Lag:
•

- Div I ponny kämpade väl under omgångarna och slutade på en 5:e plats. Vi kunde tyvärr
inte medverka i sista omgången.

•

- Div II häst lyckades efter fina rundor under omgångarna sluta på en 3:e plats totalt.
Grattis!
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- Elit häst, här blev de endast 2 omgångar men man kämpade väl och höll sig kvar med
elitlag till 2022.

•

Träning och utveckling:
Klubben har under året lagt stort fokus på träning och utveckling av sina medlemmar. Det har
anordnats träningar för Anna Emanuelsson som varit mycket uppskattat av våra medlemmar. Detta
skapar även fin gemenskap. Under sommaren hölls det även lagträning för Div I ponny och Div II
häst med Ida Winstedt på fina Herreds Gårds gräsbana. Mycket uppskattat av deltagarna.
Fälttävlan
Erika Olsson och Marie-Louise Ardin tog på sig ansvaret som ansvariga för Fälttävlan i klubben.
Ett mycket speciellt år med få tävlingar men vi satsade på att börja bygga en gemenskap bland de
medlemmar som har intresse av Fälttävlan med långsiktigt mål att klubben ska vara representerade
i Lag SM och framför allt ute på tävlingsbanorna. Ambitionen är också att introducera
terrängmomentet till fler medlemmar som mångsidig träning.
Vi genomförde bland annat:
-

Startade upp en digital grupp för Fälttävlansvänner i Fj HR. Den gruppen höll två digitala
träffar för att planera aktiviteter utifrån medlemmarnas önskemål, gemensam
tävlingsplanering och planering inför Lag SM Ponny.

-

Två subventionerade terräng träningar för Tina Lundin. 11/4 på Styringe och 1 maj på
Hermanstorp.

-

Vi deltog på Lag SM Ponny i Strömsholm i augusti på flera sätt. Dels hade vi ett lag
tillsammans med Frillesås RKK där Ida Nordin och Alice Landéns försvarade klubbens
färger så väl att laget hamnade på en fin 15:e plats. Alice Landén red till sig en individuell
14:e plats på sin ponny Killen i P80. Elvira Sjöman red i Hermanstorps lag och Stella Nord
red i Falkenbergs lag.

-

Vi är stolta över vår medlem Majken Mossbrant som tagits ut av Förbundskaptenen i
Fälttävlan till Träningsgrupp 2022.

Säsongen 2021 blev kort för fälttävlan pga många inställda tävlingar men med den grund vi nu
lagt ser vi fram emot att fortsätta utveckla grenen i klubben och fokusera på att utveckla våra
medlemmar som redan är i grenen och även locka in fler till disciplinen under 2022.
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Kompetensutveckling
Klubbens grundbult är att utveckla våra ryttare. Vi har fortsatt att genomföra aktiviteter, när inte
corona och hästvirus satt käppar i hjulet:
- Hoppträning för Anna Emanuelsson, 6 st
- Terrängträningar, 2 st
- Mental träning för Rasmus Bagger
- Hoppträning för div I Ponny och div II Häst för Ida Winstedt Gasparini
- GST - att vara funktionär och ta ansvar för olika delar
Ungdomssektionen
Corona gjorde att ungdomarna tyvärr inte kunde ha några fysiska träffar utöver träningar mm. I
december höll Nova Klang och Majken Mossbrant ett digitalt möte med ungdomarna inför 2022.
Resultatet från mötet kommer att ligga till grund för önskade aktiviteter under året.
Ungdomssektionen håller Instagram aktivt på ett väldigt bra sätt, där man kan skicka in bilder och
videos mm. Det är väldigt uppskattat.
Nova Klang och Majken Mossbrant har påbörjat Ungdomsledarutbildning i Hallands
Ridsportförbunds regi. Kursen, som totalt är 6 dagar, avslutas våren 2022.
Tävlingsarrangemang - Gothenburg Summer Tour
2021 hade vi vår första GST utan Paula Torgersen. Samtidigt som det var sorgligt gjorde vi en
fantastisk tävling och hon fanns med oss hela tiden.
Totalt hade vi 325 ryttare och 713 hästar, som resulterade i 1358 starter under fem dagar. Många
ekipage kvalade till Falsterbo och den största klassen, Åby GP tillika 7Star, vanns av Stephanie
Holmén.
Uppslutningen av funktionärer var helt otrolig och alla bidrog med kraft, som gjorde att vi återigen
genomförde en tävling av högsta kvalité uppskattad av ryttare från hela Sverige. Vi kom ut på
andra sidan med glada miner och ett mycket gott resultat både arrangörsmässigt och ekonomiskt
trots den rådande pandemin, fantastiskt!
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Gemenskap
Ett av syftena med klubben är att skapa gemenskap för medlemmarna. Med anledning av corona
pandemin kunde klubben inte ha en kickoff och inga andra samlingar under våren. Vi har dock
genomfört hoppträningar och terrängträningar både vår och höst, som gett våra ryttare möjlighet
att träffas. Vi arrangerade också Mental träning med den fantastiske Rasmus Bagger, där ett 30-tal
medlemmar deltog med stort intresse. Dessutom har vi haft lag i både fälttävlan och hoppning,
häst och ponny, vilket naturligtvis skapar gemenskap. Även våra fina klubbkläder, som klubben
och Svenska Ridsport AB subventionerar, bidrar till gemenskap.
En stor positiv effekt på gemenskapen har utan tvekan GST haft. I stort sett alla i klubben
engagerade sig i arrangemanget, helt magiskt! Stort, stort tack till alla!
Ekonomi och Medlemsantal
PGA AV SJUKDOM ÄR BOKSLUTET PRELIMINÄRT.
Medlemsantalet, licensierade ryttare och stödmedlemmar, uppgick under 2021 till totalt 144
medlemmar (licensierade ryttare och stödmedlemmar). En minskning med en jämfört med 2020.
Gothenburg Summer Tour genererade en vinst om ca 89.000 kr. Inköp av vattengrav med
tillhörande bommar och grind belastar tävlingens resultat med 38.824 kr. Hindermaterialet inköpt
för årets och nästkommande års tävlingar.
Totalt för 2021 gör klubben ett preliminärt positivt resultat med 33.650 kr och har tillgångar om
624.482 kr i UB.
Tostared 2022-01-29
Christina Eide
Ordförande

Fjärås Hoppryttare
Årsmöte 2022-02-06

Page 4

