
Protokoll från TÄVLINGSRYTTARMÖTE den 29 januari 2023  
 

1. Mötet öppnas  
 

TS ordförande Bitte Torbjörnsdotter hälsar alla (12 st) välkomna. 
 

2. Funktionärsgrupper  
 

TS upplever att vissa grupper inte funkade så bra i fjol så därför har vi skruvat lite och 
förändrat vissa grupper. När det gäller exv städ så kanske den resursen ska ligga ihop 
med nån annan grupp, och man kan gå iväg och göra vissa städuppgifter mellan andra, 
exempelvis servering, banpersonal eller framhoppning. Städning i sig tar inte hela dagar i 
anspråk. 
 

Att ha framhoppningspersonal samt inropare i samma grupp blir inte bra, enligt mötet, med 
tanke på olikheten i erfarenhet. Framhoppningsansvariga behöver erfarenhet, inropare kan 
vara yngre och grönare. Tips om att fråga Maja Fredriksson om att vara ansvarig för 
sjukvårdsgruppen. 
 

Kostnaderna kring serveringen har varit stora föregående år. Vi kan förbättra menyer och 
antal rätter så att bättre förtjänst nås. Frida Lundberg vill gärna medverka och hjälpa till 
med sina erfarenheter, framför allt vad gäller matsedlar. Vi har köpt ytterligare en frys som 
ska bäras ner till källaren under våren, den befintliga där nere behöver avfrostas. 
 

Mötet pratade också om ridskolans elever - vad kan dom medverka i, kan dom gå ”i lära”? 
Rimligt är att engagera eleverna från 13 år, men då inte i alla grupper utan i de lättare.  
 

TS har på förslag att utöka antalet arbetsdagar enligt följande: 
Licensierade ryttare - från 2 dagar till 3  
Anläggningskort - från 1 dag till 2  
Medryttare - från 0,5 dag till 1  
Ridskoleelever kvarstår på 0,5 dag. 
 

TS kommer genast mejla ut frågan till alla som berörs om vilken grupp man vill tillhöra. 
 

2 Ekonomi 
 

Totalt gick TS verksamheter med 1 791 kronor plus, totalt sett med alla utgifter och 
intäkter, dvs med till exempel tävlingar, cafeteria, clinics, inköp med mera.



Läget ser liknande ut för kommande år. Det är svårt att göra vinster på tävlingar när antalet 
deltagare minskar och ”omkringfolket” lika så.  
 

3 Tävlingar  
 

En grovplanering över årets tävlingar presenterades: 
v. 10 Ponny- och storhästhoppning (2 dar nyinsatt)  
v. 15 Western  
v.17 Dressyr (1 dag) 
v. 36 Nationell hoppning, storhäst (3 dar)  
v. 40 Dressyr (2 dar)  
 

Det har också legat en ponnyhopptävling på elitnivå inplanerad för vecka 20. Men då URF 
har en hopptävling för storhäst samma helg blir det svårt för oss att genomföra den med 
tanke på kvalitet och funktionärer. Alltså stryker vi den. 
 

En mycket lång och omfattande diskussion hölls av mötet vad gäller tävling. Hela Sverige 
är drabbat av samma syndrom - att ryttare inte anmäler till tävling (knappt heller till träning) 
och att det finns i stort sett tävlingar varje helg i närheten men alla klubbar får allt färre 
deltagare.  
 

Vi bör kunna samarbeta mer med våra grannföreningar för att skapa större och bättre 
tävlingar. VRF kanske måste lyfta till ett samverkansmöte för att se hur och vad vi kan 
samverka med, med våra närmaste geografiska föreningar (läs Umeå med 
grannkommuner). Vi måste se till ridsportens överlevnad, inte till var och ens - för tyvärr 
verkar hela ridsporten riskera att falla med den dalande samhällsekonomin. 
 

På mötet fanns lite eller inget intresse för att delta i lag för hoppningen, division 1, då 
reglerna är orättvisa samt tävlingarna ofta ligger långt borta. Reglerna för division 2 samt 
dressyren har inte kommit ut än, så vi får återkomma till en sån förfrågan. 
 

4 Träningar 
 

Vi har våra fasta tränare; Carro, Ronja och Pia på veckobasis. Det bestämdes inför 
höstterminen var att Carro och Ronja skulle turas om att hålla träning varannan vecka. 
Men alla utom Pia har svårt att få ihop tillräckligt med VRF-ekipage för träningarna vilket 
innebär att vi kan ibland kan/bör ta emot ekipage från andra klubbar. Åsikter finns att vi ska 
vara mer frikostiga/billiga mot andra klubbar som vill komma in och träna. Andra tycker att 
dom regler vi skapat - dvs att lösa anläggningskort - ska gälla.

I övrigt så har vi Py Järgerden som månadstränare i hoppning - planerat för nästa helg (via 
Katarina Sjöström), samt önskemål om Lennart Lindelöf. På dressyrsidan finns Lars 
Andersson som månadstränare, kontakta Åsa Bolinder vid intresse. 
 

WE genom Maggan Johansson har nu hållit träningar i ett år. Hon har upplevt att ekipagen 
som medverkat inte direkt vill tävla, utan bara hitta en egen plats i föreningen och känner 
sig nöjda med det. Men enligt henne så finns det kanske intresse för en öppen banträning i 
WE när utebanorna tinat fram, hon återkommer. Likaså finns ett intresse för körning - där 
kan Ylva Hedberg Fransson vara medhjälplig. En Pay & Drive med koner kan också vara 
intressant när utebanan tinat upp. 
 

Vad gäller träningstider i ridhusen så upplevs det att dressyr och hoppning krockar med 



varandra på öppna tider. Därför föreslås att lördagarna delas på följande: 3 timmar dressyr 
och 5 timmar hoppning som växlar mellan för- och eftermiddag (9-17). TS tar det vidare 
med AnnaLena som lägger schemat. Dessutom ska dressyr få en kväll i lilla ridhuset. 
 

Vi pratar om uthyrningsboxarna, att det ofta är problem hos föreningar som hyr med 
monteringen. Varför inte erbjuda en monteringshjälp till arrangemang som är inom ett 
hyfsat närområde? Det kan vi ta en bra slant för och TS tar frågan vidare till styrelsen. 
 

Vid pennan  
 

Bitte Torbjörnsdotter

Justeras Sandra Widmark

 

 


