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ÅRSBERÄTTELSE
för verksamhetsåret 2015
STYRELSEN
Styrelsen för Eskilstunaortens Ryttarförening har under verksamhetsåret bestått av:
Ordförande/Sponsoransvarig
Vice ordförande
Adj kassör
Sekreterare/TK ansvarig
TK ansvarig
Ekeby föräldrakom.ansvarig
Säkerhets- o Anläggningskom.ansv
Personalansvarig
Vice sekreterare/webbansvarig
US Hippus
US EKUS
Suppleant/Utbildningsansvarig
Suppleant/Handikappkom.ansv
Suppleant US EKUS
Suppleant US Hippus
Adj ridskolorna / PR-ansvarig

Kenneth Bengtsson
Lena Carlsson Nordh
Anna Holmén
Kicki Höller
Esbjörn Robertsson
Sussie Sjöblom
Ola Hansson
Magnus Eriksson
Rolf Andersson
Ulrika Norrman
Anna Bousquet
Sanna Norrman
Sandra Wiklund
Karl Erbs
Mikaela Nordström
Rebecca Limedal
Pia Lusth

Arbetsutskottet har bestått av ordförande, vice ordförande, personalansvarig och
anläggningskommittéansvarig. Pia Lusth, ridskolechef och Anna Holmén, föreningskonsulent har
varit ständigt adjungerad. Vid behov har övriga adjungerats in.
Styrelsen har under året haft 9 protokollförda sammanträden.
Au har träffats inför de flesta styrelsemötena.
Bokföringen har skötts av vår föreningskonsulent Anna Holmén.
REVISORER
Extern revisor har varit Marie Hedar från Lundkvist Revision i Eskilstuna AB.
Föreningsvalda revisorer har varit Bo Cederfjord och Britt-Marie Eldin.
Revisorssuppleanter har varit Lotta Schelin och Lisa Dahlberg.
VALBEREDNINGEN
2015 års valberedning har bestått av Elisabet Carlsson (sammankallande), Alexandra Henriksson
och Magdalena Vestman.
ÅRSMÖTE
Föreningens årsmöte hölls den 21 februari i cafeterian på Vilsta Ridskola. 39 röstberättigade
medlemmar deltog. Öppnade möte gjorde Kenneth Bengtsson som sammanfattade ERF året 2014.
Som ordförande för mötet valdes Gunilla Cederfjord. Till föreningens ordförande för 2015
omvaldes Kenneth Bengtsson. På mötet antogs Budget för 2015, Investeringsprio för 2015, ERFs
Mål- och visionsdokument för 2015 samt den nya Funktionäsmoroten som skall premiera våra
duktiga föreningsfunktionärer. Lämnar styrelsen gör Ingela Törnblom, Sven Karlsson o Caróla
Andersson som avtackades. Även valberedarna Birgitta Nilsson och Gunilla Cederfjord lämnar sina
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poster och avtackades.
Efter avslutat möte uppmärksammades våra tävlingsryttare Sanna Nilsson, Rebecca Tenser och Anna
Kallings Larsson som har lyckats väldigt bra under år 2014 - se rapporten från tävlingskommittén.
För 12 året utsågs "Förtjänstfull medlem" vilket innebär att styrelsen vill uppmärksamma
medlemmar som många gånger gör ett jättejobb i det tysta för föreningen, eller har varit aktiv
under lång tid. Dessa blev i år Esbjörn Robertsson, Göran Andersson, Michelle Karlsson och
Alexandra Henriksson. De fick blommor, diplom och middag. Till årets ”kompis” på ridskolorna
valdes för Ekeby – Matilda Bröms, Vilsta – Anna Bousquet. De fick blommor, diplom och blev
bjudna på årsmötesmiddagen.
Kvällen avslutades med middag på Vilsta Sporthotell.
ÖVRIGA MÖTEN
Personal- och styrelsekonferens har hållits en gång i april på Kungsörstorp och en dag i september i
Eskilstuna. Där har vi diskuterat föreningens mål och visioner samt följt upp det samma.
Kenneth Bengtsson representerade föreningen på Eskilstuna Idrottsföreningars Samorganisations
årsmöte.
Pia Lusth och Anna Holmén har träffat kommunens biologer Camilla Ährlund och Gunilla Frenne
och jobbat fram en projektansökan (LONA) för att upprusta Vilstas ridstigar.
Pia Lusth och Anna Holmén har träffat en representant från Länsförsäkringar och gjort en översyn
av våra försäkringar.
Pia Lusth har träffat Håkan Malmström från Systematiska Brandskyddsarbetet och inlett ett
samarbete.
Anna Holmén har deltagit på ett par möten med föreningarna som håller till i Vilstaområdet.
Pia Lusth och Anna Holmén har träffat SISU konsulenten Michael Peterson och fått hjälp med
marknadsföringen inför clinicien Horses Inside Out.
Anna Holmén har deltagit i ett par möte inför Naturreservatets Dag i Vilsta som föreningen deltog i.
Pia Lusth har deltagit i SvRFs temautbildning Framtidens Ridskolehäst på Strömsholm.
Stora Ekeby Ridklubbs personal har varit på studiebesök hos oss på Vilsta Ridskola.
Pia Lusth och Anna Holmén har träffat vår nya SISU konsulent Conny Dahlqvist och startat ett
samarbete gällande vår organisation.
Pia Lusth och Anna Holmén har träffat Anna Berg från Fason som skall hjälpa oss med proffsigare
marknadsföring så som hemsidan och foldrar.
Pia Lusth har varit på möte med Allmänna Arvsfonden och fått tips och råd hur föreningen kan
söka bidrag.
MEDLEMSAVGIFT
Avgifterna under 2015 var 325,- för seniorer (från 19 år) 235,- för juniorer (10-18 år)
170,- för knattar (tom 9 år) och 670,-/familj.
MEDLEMSTAL
Föreningens medlemstal var den 31 december 2015:
Män
Kvinnor
Seniorer (över 18 år)
59
335
Juniorer (10-18 år)
16
298
Knattar (under 10 år)
7
97

Totalt
394
314
104
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SUMMA
82
730
812
Föregående år var medlemstalet 767.
HEDERSLEDAMÖTER
Föreningens hedersledamöter är Lars Johansson, Bo Cederfjord och Birgitta Nilsson.
MEDLEMSKAP
Föreningen är lokalavdelning till Svenska Ridsportförbundet. I och med detta är vi också anslutna
till Svenska Riksidrottsförbundet och SISU.
Vi är också medlemmar i Eskilstuna Idrottsföreningars Samorganisation, Föreningen
Regiondjursjukhuset Strömsholm och i Lantarbetarnas Riksförbund.
REPRESENTATION
Ann-Sofie Sundqvist och Linda Lundström är ledamot i Södermanlands Ridsportförbund och med i
utbildningskommitté.
Pia Lusth är med i Hästyrkesrådet Mälardalen och sakkunnig i ridskolefrågor i Svenska
Ridsportförbundet.
I Eskilstunas Idrottsföreningars Samorganisation representerar Lena Persson (arbetsgrupp för
handikappfrågor) ERF.
ANSTÄLLDA
År 2015 har på personalfronten varit ett besvärligt och motigt år som kantats av många skador och
sjukskrivningar av personalen. Trots detta har vi kunnat hålla verksamheten igång och dessutom
ökat aktiviteterna och antalet ridande på båda ridskolorna. Vi hoppas att 2016 ska bli ett skadefritt
år och att all personal ska få vara friska och kunna arbeta för full maskin igen.
Här kommer ett försök att redogöra för hur vi löst bemanningen under året.
Pia Lusth har varit anställd som ridskolechef och har därmed haft ansvar för driften av ridskolorna.
Linda Lundström har haft ansvar för stall och hästar på Ekeby Ridskola och Joanna Weisz har haft
samma befattning på Vilsta Ridskola. Tyvärr skadade sig Joanna i början av året och har större delen
av året varit sjukskriven. Som vikarie för Joanna anställdes den 3 mars Magnus Bladh på 72,5%.
I början av februari fick Sandra veta att hon led av ett allvarligt hjärtfel och blev heltidssjukskriven
fram till höstterminens start. Som vikarie till Sandras lektioner anställdes under vårterminen Sigrun
Alsmo på 23,7%. Övrig tid för Joanna och Sandra har under vårterminen täckts av Märta Hansson
och Maya Eurenius.
Marie Bergqvist, Lena Persson, Sandra Wikström och Elin Österberg har arbetat på både Ekeby och
Vilsta ridskola som instruktörer.
Marie Bergqvist har under året varit fortsatt utlånad till Realgymnasiet och Lärande i Sverige AB.
Under vårterminen på 65% och under höstterminen på 75%. Detta har medfört att Marie under
hösten endast har arbetat på Vilsta ridskola. För att täcka Maries timmar och kunna utöka antalet
anställda instruktörer har vi skapat en tjänst på 50% som Magnus Bladh har fått. I dessa 50% har
han fått ta över Maries lektioner på Ekeby. Vidare har vi med hjälp av medel från Idrottslyftet from
höstterminen startat ett hopp-projekt på Vilsta ridskola som Magnus har varit ansvarig för. Magnus
har också from hösten varit anställd som funktionärsansvarig för ERF´s hopptävlingar både hemma
på Vilsta och på Sundbyholms tävlingsarena.
Anna Holmén har arbetat på kansliet som föreningskonsulent. Som vaktmästare har Kent
Pettersson arbetat. Vaktmästartjänsten har finansierats av Fritidsförvaltningen i Eskilstuna.
På Ekeby ridskola finns ett häst fritids (”hästis”) där barnen får vara måndag till torsdag. Som
fritidsledare har Märta Hansson arbetat på 50%. Fritidsledartjänsten finansieras av de barn som
deltar i fritidsverksamheten med 85:- per gång.
Som timanställda vissa helger och vikarie vid behov har under året Madeleine Zetterberg arbetat.
Alla instruktörer har var fjärde vecka under vårterminen haft fortbildning i hoppning för Erik
Berggren på Vilsta. All personal har i övrigt deltagit i de fortbildningskurser som
Sörmlandsdistriktet erbjudit.
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All personal har också genomgått HLR utbildning och brandskyddsutbildning.
Föreningen har två brukargrupper som arbetar på ridskolorna. Dessa grupper har egna handledare
och finansieras av Vuxenförvaltningen i Eskilstuna.
Via arbetsförmedlingen och Fas 3 har Ronny Bergström, Mats Eriksson och Maria Zetterström
arbetat på Vilsta ridskola. Ronny och Mats har arbetat som allt i allo och Maria som stallvärdinna.
Eskilstunaortens Ryttarförening är ansluten till Smedhälsan och har därigenom tillgång till
företagshälsovård för alla anställda. Under hösten har skyddsrond på Vilsta ridskola genomförts.
Vid skyddsronden närvarade även elever och lärare från Realgymnasiet.
I januari åkte alla instruktörer plus Anna och Märta på studieresa till Finland. Där besökte vi tre
olika ridskolor och fick ta del av deras sätt att driva ridskola. Vi besökte också Ypäjä som är Finlands
motsvarighet till Strömsholm.
VILSTA RIDSKOLA
Antalet ridande på lektion var ca 280 st elever/vecka varav 43 st elever från skolorna Skiftinge och
Djurgårdsskolan, 15 st från Realgymnasiet och 17 st handikappryttare. Ridskolan har under året
haft ca 22 hästar.
Pia Lusth har varit ridskolechef både på Vilsta och Ekeby. Joanna Weisz har varit ansvarig för stallet
och hästarna samt har varit skyddsombud. Under Joannas sjukskrivning har hästansvaret delats
mellan Pia Lusth och Magnus Bladh. Övrig personal har alternerat mellan ridskolorna. En mer
detaljerad översikt över personalsituationen återfinns på annan plats i verksamhetsberättelsen.
Förutom ordinarie ridning har clincs, dagridläger, kortkurser, Loppis, Pay and jump,
dressyrprogramträningar, tävlingar och mycket mer anordnats.
Under året har samarbete med Realgymnasiet fortsatt. Under vårterminen var det elever från
årskurs 2 och 3 som hade sin hästundervisning förlagd hos oss på torsdagar och fredagar och det
har varit Marie Bergqvist som varit instruktör/lärare för dessa elever.
Under hösten har det varit elever från årskurs 3 som haft sin hästundervisning på torsdagar och på
fredagar har eleverna haft sin specialidrott hos oss.
Nytt för höstterminen är att Marie Bergqvist är anställd på 75% av Realgymnasiet/Lärande i Sverige AB.
Med hjälp av pengar från Idrottslyftet har flera projekt genomförts under året.
- Unghästprojekt.
- OS-projektet för elever som vill satsa lite extra på sin ridning och sin idrott för att nå snabbare resultat.
- ERF mot högre höjder. Ett hopp-projekt för att få fler att våga tävla hoppning.
Under våren genomfördes ”Kompisdagar” på ridskolorna. Alla elever på ridskolan fick en biljett att
ge till en kompis som berättigades till en prova på ridning under ”Kompisdagen”.
Flera heldagar under året har Svenska Ridsportförbundet genomfört yrkesprov för hästskötare på
vår anläggning och med ridskolans hästar.
På ridskolan finns också ungdomssektionen Hippus, som redovisar egen verksamhetsberättelse.
EKEBY RIDSKOLA
Antalet ridande på lektion var ca.338 elever per vecka varav 20 elever från Skogstorpsskolan.
Ridskolan har under året haft 17 ponnyer. Pia Lusth har varit ridskolechef på Vilsta och Ekeby.
Linda Lundström har varit ansvarig för stallet och hästarna. Övrig personal har alternerat mellan
ridskolorna. En mer detaljerad översikt över personalsituationen återfinns på annan plats i
verksamhetsberättelsen. Lena Persson är skyddsombud på Ekeby.
Förutom ordinarie verksamhet har clinics, dagridläger, barnkalas, kortkurser och tävlingar anordnats.
Med hjälp av pengar från Idrottslyftet har flera projekt genomförts och slutförts under höstterminen.
- Prova på ridning för barn genom samarbete med skolan.
- Teoriundervisning för alla våra 45-minuters elever.
Under våren genomfördes en ”Kompisdagar” på våra ridskolor. Alla elever på ridskolan fick en
biljett att ge till en kompis som berättigades till en prova på ridning under ”Kompisdagen”.
Ett stallfritids bedrivs på ridskolan med Märta Hansson som fritidsledare.
Som mest har 44 st barn varit inskrivna i verksamheten, som finansieras av barnens föräldrar, via en
deltagaravgift på 85:- per gång.
På ridskolan finns också ungdomssektionen Ekus, som redovisar egen verksamhetsberättelse.
4

HANDIKAPPVERKSAMHETEN
Terminsridning har genomförts varje onsdag i tre grupper, 16:30-19:00. 18 elever har deltagit.
Lena Persson och Elin Österberg har varit instruktörer. Tills sin hjälp har de haft 6-7 ideellt
arbetande ridskoleelever. Under skolloven har ridningen varit inställd.
En dag i stallet har arrangerats på loven i stället för ridningen. Då erbjuds avsutten verksamhet,
teoriundervisning och fika. På höstlovet genomfördes traditionsenligt Handikappens Dag.
Alla ledare och instruktörer samlades för en diskussions- och utbytesträff.
Under våren genomfördes en uteritt och vårterminen avslutades den 3 juni.
Dagridlägret gick av stapeln den 8-9:e juni. Höstterminen startade 19 augusti med 19 deltagare.
18/10 hölls klubbmästerskap i dressyr. Klubbmästare blev Isak Haglund på Sparky.
Under hösten genomfördes 2 st prova på tillfällen. Avslutningen med glögg, pepparkakor och
julsånger var i år den 16:e december.
Bidrag har erhållits från Victoriafonden, Samorganisationen, Gultbrunnska sterbhusets stiftelse.
UTBILDNING
Under 2015 har följande gått kurser:
 Julia Grenryd, Ida Arnell och My Helmisaari deltagit i kursen Unga Ledare i Fokus.
 Linda Lundström, Marie Bergqvist och Magnus Bladh har varit på Hippologträff.
 All personal var på ridlärarnas VIP dag på Friends under SIHS.
 All personal har gått fortbildning som Grönt kort ledare.
 Marie Bergqvist har varit på Ridlärardagen.
 All personal var på Clinic med Patrik Kittel på Strömsholm.
 Personalen har tränat hoppning för Erik Berggren på Vilsta under hösten.
 Personalen har genomgått HLR och brandskyddsutbildning.
Genom SISU Studieförbund har ett flertal studiecirklar genomförts och även kulturarrangemang.
Utbildningsansvarig har varit Lena Persson och Sandra Wiklund.
TÄVLINGSKOMMITTÉN
Under året har vi haft åtta regionala, fem lokala och fem nationella tävlingar. Det har varit dressyrtävlingar och hopptävlingar för ponny och ridhäst samt en 3 dagars körtävling och en delad
körtävling uppdelad på två helger. Två av hopptävlingarna har vi haft på Sundbyholms travbana. Vi
hade också stort ansvar för hopptävlingarna Summer games med ponny SM
(12 dagar), Seven Stars (3 dagar) och en vanlig tävling (3 dagar) på Sundbyholm. De flesta tävlingar
gick med vinst med bäst går hopptävlingarna. Vi har haft sponsorer till några av våra tävlingar.
I år har vi haft lag i div 3 ridhästdressyr och div 3 hoppning ponny.
Bland våra tävlingsryttare är det framför allt 3 stycken som utmärkt sig under året:
- Anna Kallings-Larsson på Cob Flight (kat D) deltog i stil-SM i fälttävlan för häst där de kom 6:a och i
DM de vann.
- Sanna Nilsson har debuterat två hästar i internationella Grand Prix med en 3 :e och 4:e placering. Två
av hennes treåringar visades på treårstesten och en fick klass 1 och den andra diplom med 80% och
kvalade till Breeders Trophy. Där fick han 72% i finalen på Flyinge. Hon kvalade två hästar till Lövsta
Future Challenge och deltog i SM för seniorer.
- Rebecca Tenser deltog i lag SM i fälttävlan och kvalade och deltog i Falsterbo Scandinavian Open för
6 åriga hopphästar. Donegal Danny BS har vinster och placeringar i nationell 1*fälttävlan och gick
internationell 1* fälttävlan i Segersjön med Rebecca.
I distriktsmästerskapet i körning tog ERF många medaljer. För ridhästar vann Ulrika Gindemo, 2:a Lida
Sjödin och 3:a Esbjörn Robertsson. Med ponny kom Ingela Nilsson 2:a.
Klubbmästare i hoppning blev för ponny; Lovisa Wulff och ridhäst; Isabelle Lillevars. KM i körning har
gick inomhus med en poängjakt. Segrare blev för ridhäst; Michaela Holmberg och ponny; Edit Heijbel.
Övriga aktiviteter som anordnats är; tre Pay and jump och träningar i körning både på ängen och i
ridhuset på Vilsta.
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Nya Funktionärsmoroten har startat och i år blev det bla en resa till Stockholm International Horse
Show. Licenspengarna kommer att betalas tillbaka till de som klarat kraven.
Ett stort tack till alla våra funktionärer som gjort det möjligt att kunna genomföra alla våra tävlingar.
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EKEBY RIDSKOLE- OCH FÖRÄLDRAKOMMITTÉ
Föräldrakommittén på Ekeby har fortsatt sitt arbete även under 2015 med olika aktiviteter.
Föräldrakommitténs mål är en levande ridskola i samarbete med ridlärare och elever.
Föräldrakommittén bestod under 2015 av följande medlemmar: Susanne Sjöblom, Cecilia Tapio,
Sara Lyckner, Ingrid Ledung, Ylva Lind, Minna- Maria Lindroos och Märta Hansson (fritidsledare)
Tyvärr så hoppade Ingrid och Sara av till hösten.
Föräldrakommittén har träffats 6 gånger under året och av dessa möten har 4 protokollförts.
Föräldrakommitté och EKUS samarbetar och föräldrakommittén finns där som en resurs. Eleverna
har i sin tur valt representanter till EKUS (Ekeby Ungdoms Sektion). EKUS verksamhet redovisas
separat av deras representant.
Under 2015 har föräldrakommittén ansvarat för följande aktiviteter:
1. Föräldrakommittén ansvarar för:
* Ridskolans café ”Hoven”. Caféet håller öppet i samband med ridlektionerna, vid tävlingar, kurser
och kvarts ridningar. Caféet sköts av samtliga föräldrar enligt ett i förväg uppgjort schema.
2. Föräldrakommittén har varit EKUS behjälplig med planering inför familjedagen i maj och
Luciashowen i december. I samband med dessa aktiviteter har föräldrakommittén även skött café
”Hoven” och andra praktiska saker.
3. Under året har det varit ett antal Barnkalas där vår fritidsledare hjälpte till att ordna förtäring.
4. Föräldrakommittén har satt upp ett antal kortsiktiga och långsiktiga mål. Dessa mål är baserade
på ERFs mål.
Samtliga inkomster från de ovan angivna aktiviteterna har tillfallit EKUS som använder dessa
pengar till inköp som gynnar ridskolan.
VILSTA RIDSKOLEKOMMITTÉ
Ridskolekommittén har varit vilande under året.
ANLÄGGNINGSKOMMITTÉN
Anläggningskommittén har under verksamhetsåret 2015 bestått av Pia Lusth, Sven Karlsson,
Kenneth Bengtsson, Kent Pettersson, Ola Hansson och Magnus Eriksson. Kommittén har haft
möten på Vilsta och Ekeby ridanläggning under året.
Kommittén har gått igenom tidigare års åtgärdslista och det mesta är ordnat men många nya
behov av underhåll har uppkommit.
En hel del underhålls och reparationsarbeten har gjorts löpande under året av vaktmästaren (Kent).
Vi har under året genomfört ett antal större arbeten på vår anläggning Vilsta ridskola bl.a:

Iordningsställande av sargen på kortsidan av nya ridhuset.

Tagit hål och monterat galler i uteboxarna.

Byggt nya sjukhagar.

Fler hagar är ordnade.

Påbörjande av ridstigarna har skett genom kommunen.

En hel del snickerijobb är gjorda på anläggningen.

Säkerställande av nätaggregaten i hagarna.
Vi har under året genomfört ett antal arbeten på vår anläggning Ekeby ridskola bl.a:
 Ommålning av stallet
 Lekparken är klar.
 Påfyllning av material i ridhus och hagar.
 Bevattning i ridhuset.
 Montering av värmepump i cafeterian.
 Iordningsställande av ny plats för sopor och hösilage.
 Iordningsställande av ny bevattning på utebanan.
 Dvs snickeriarbeten i stallet.
 Trähäst för provsittning med sadel.
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SPONSORKOMMITTÉN
Under2015 har ansvaret för sponsring legat hos Kenneth Bengtsson som jobbat tillsammans med
bla Anna Holmén, Magnus Bladh, Alexandra Henriksson och Pia Lusth. Kommittén har ordnat
klassvärdar till tävlingsklasser i hopp och dressyr för ridhäst och ponny. Kommittén har även
arbetat aktivt för att till bästa mån behålla reklamskyltar i våra ridhus och även utöka skyltantalet
till 2016. Vidare har kommittén jobbat med diverse företag för att se vilket samarbete vi kan utbyta
av varandra. Sundströms sponsrar en del av vår dyngkörning på Vilsta, Viby gård har hjälp till med
en del grävjobb på Ekeby och Vilsta, Bergasmén har bidragit med smed och plåtjobb på bägge
ridskolorna och Bravida El har hjälp till med dvs eljobb. Vi har även gjort ett antal jobb i 21:an och
Tuna Park som inbringat en nätt summa till föreningen. Under 2016 kommer arbetet med fler
sponsorskyltar att utvecklas, även fördjupade samarbeten med ATEA, Sundströms, EK-kyl,
Bravida, Eskilstuna Innerstad, Tuna Park, Bergasmén, Sandå Måleri och flera företag att göras med
avsikt att få till längre sponsoravtal.
Sedan får vi ej glömma bort det mycket bra samarbetet med Eskilstuna kommun som odlats sedan
länge och som kommer att fortsätta att vårdas ömt.
MILJÖGRUPPEN
Gruppen har under året varit vilande. Det dagliga miljöarbetet har fortsatt genom ex sortering av
sopor, spara energi och vatten, miljötänkande vid användning av tvål, disk- och tvättmedel etc. och
att föreningen ska förbruka så lite papper och engångsmaterial som möjligt. Fortsatta miljö
aspekter medför stora kostnader och är svåra att uppfylla inom de ekonomiska ramarna som t.ex.
annat strö, kortare transporter av foder, strö och gödsel, annan traktor. Så kan vi behålla vår
miljötänkande är vi helt på rätt väg idag.
STÖRRE AKTIVITETER I FÖRENINGENS REGI
Eftersom bidragsklimatet för föreningen blir tuffare och tuffare för varje år så jobbar föreningen
med flera andra aktiviteter som kan ge intäkter. Under 2015 har vi;
- anordnat en Loppis på Vilsta
- hjälpt till som funktionärer på Summergames, Seven Stars o Hösttävlingen på Sundbyholm
- hjälp till att sätta upp och ta ner julpynt på 21:an och Tuna Park
- fortsatt samarbete med Eskilstuna Kuriren
- är med i ett lokalt lotteri, HEMMAVINSTEN, där vi säljer prenumerationslotter.
ÖVRIGT
Föreningen använder ridskoleprogrammet Horsemanager för bla ridavgiftsfaktureringen,
avbokningar och fördelningen av hästar.
Föreningen har avtal med Danox Data för att ta hand om föreningens nätverk och datorer.
Två dagar i höstas arrangerade föreningen clinic på Vilsta ridskola, Horses Inside Out med Gillian
Higgins från England.
Våra medlemmar Birgitta Nilsson 50år, Ola Hansson 60 år, Kicki Höller 50 år, Ann-Sofie Sundqvist
50 år, Maria Bengtsson 50 år, Joanna Weisz 30 år och Elin Österberg 30 år har uppvaktats med
present på deras jubileumsdag. Övriga medlemmar som har fyllt jämnt har fått ett personligt
grattiskort från föreningen.
Föreningen har ett flertal policydokument - Drogpolicy, Policy mot mobbing, våld och rasism samt
Jämställdhetsplan. Dessa informerar vi våra medlemmar om genom anslag på ridskolorna och på
vår hemsida.
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Vid ett flertal tillfällen har föreningen uppmärksammats i lokaltidningarna.

SLUTORD av ordförande
Nu när 2015 går mot sitt slut så måste jag först tacka alla anställda och medlemmar för ett
fantastiskt år, vi fortsätter vår uppåtgående trend både ekonomiskt och lektionsmässigt och vi når i
år den högsta beläggningen på många år med vänteköer på bägge ridskolorna. Vi fortsätter vårt
samarbete med skolorna i kommunen.
Vi har även detta år fortsatt att investera i våra ridskolor och anläggningar som redovisas under
punkten anläggning, även detta år har jobben utförts med hjälp från våra sponsorer och
samarbetspartners, stort tack till dessa.
Tävlingsverksamheten detta år har växt ytterligare med väldigt uppskattade pay and jumps, vi
fortsätter vårt engagemang på Sundbyholm och kommer till nästa år att utöka med en stor
ponnytävling i maj. Alla tävlingar vi genomför i alla discipliner får stor uppskattning från våra
deltagare och man får ofta höra många lovord, Tack alla engagerade!!!!
Nu ser jag med tillförsikt fram mot 2016, där vi satsar vidare och tar vår verksamhet ytterligare ett
steg framåt, med ett stort antal aktiviteter i vår och våra partners regi.
Än en gång Tack till alla för ett underbart år, utan Er ingen förening.
Er ordförande Kenneth Bengtsson

Kenneth Bengtsson

Lena Carlsson-Nordh

Rolf Andersson

Ola Hansson

Magnus Eriksson

Sussie Sjöblom

Anna Bousquet

Kicki Höller

Esbjörn Robertsson

Ulrika Norrman

Sanna Norrman

Ungdomssektionerna Hippus' och EKUS’ verksamhetsberättelser redovisas separat.

9

