VERKSAMHETSBERÄTTELSE
2020

Uppdat 2021-02-26

Dagordning för Dagstorportens Ryttarförenings årsmöte den 8 mars 2021.

1. Årsmötet öppnas.
2. Val av ordförande att leda årsmötet.
3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare att föra årsmötesprotokoll.
4. Val av två justeringspersoner och tillika val av rösträknare.
5. Fastställande av röstlängd.
6. Fastställande av dagordning.
7. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst.
8. Behandling av verksamhets‐ och förvaltningsberättelserna.
9. Revisorernas berättelse.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och godkännande av revisorsberättelsen
samt balans‐ och resultaträkningen.
11. Fastställande av årsavgifter för nästkommande år.
12. Övriga ärenden som enligt § 14 kan upptas till beslut på årsmöte.
13. Beslut om antalet styrelsestyrelseledamöter inom ramen för det angivna antalet
i § 18.
14. Val av ordförande för föreningen om det för året är aktuellt.
15. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter.
16. Fastställande av kommittéer och sektioner samt val av ledamöter i dessa, förutom
ungdomssektion (se § 24).
17. Anmälan av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av ungdomssektionen.
18. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter.
19. Val av sammankallande och ledamöter i valberedningen.
20. Val av ombud till Skånes Ridsportförbunds och SvRF:s allmänna möten och
eventuellt andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud.
21. Förslag till verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret.
22. Mötet avslutas

➢ STYRELSEBERÄTTELSE FÖR 2020
Styrelsen för Dagstorpsortens RF avger för 92:dra verksamhetsåret följande berättelse:
➢ Styrelsen 2020
Ordf.
V. ordf./ordf.
Kassör
Sekreterare
Övriga ledamöter

Suppl.
US representant

Kerstin Svensson

Viveka Munck af Rosenschöld
Agneta Pålsson
Mikael Bengtsson
Johan Knutsson
Anna Westesson
Anna Pålsson
Ulrika Johansson
Petra Carlsson
Gunilla Andersson
Lovis Wikström
Moltas Carlsson

Styrelsen har under året hållit 13 protokollförda sammanträden. Årsmötesförhandlingarna
hölls den 12 mars 2020 i Hofterups Byastuga, närvarade 32 röstberättigade medlemmar.

➢ Målsättning
Föreningens huvudmål är att;
• skapa förutsättningar för ryttare och hästar att trivas, utbildas, utvecklas och tävla.
Detta skall föreningen uppnå genom att;
• medlemmarna visar respekt för varandra,
• verka för god träningsgemenskap,
• erbjuda träning och utbildning för kvalificerade tränare
• arrangera tävlingar av god kvalitet på olika nivåer inom hoppning/dressyr och
fälttävlan,
• förmedla gott ”horsemanship”,
• ägna uppmärksamhet åt alla medlemmar, yngre och äldre samt nybörjare och
erfarna,
• vara lyhörda för medlemmarnas synpunkter,
• underhålla, förbättra och utveckla anläggningen,
• arbeta efter ”Ridsporten vill”.

➢ Aktiviteter

Året 2020 blev verkligen ett annorlunda år för alla. Vi hann knappt starta upp våra verksamheter inom föreningen, när första kallduschen i form av tävlingsstopp tom Majs utgång,
kom från förbundet.
Men kriser föder också kreativitet, så även i Dagstorps Rf. Vi beslöt oss för att ordna träningstillfällen för våra medlemmar i form av Pay and cross, Öppna banor och Pay and ride. Med
kort varsel och med stor hjälp från våra banbyggare Lena Rosenqvist och Mikael Andersson
trollades trevliga och välbesökta arrangemang fram.
Trots nedstängningar och restriktioner har våra föreningsledda träningar kunnat fortgå under
ledning av våra populära tränare, naturligtvis på ett coronasäkert sätt.
Vi hade som mål att under 2020 bl.a. förbättra vår gruspaddock och relativt tidigt togs ett
styrelsebeslut på att detta arbete skulle påbörjas. Veckan efter kom beskedet om tävlingsstoppet. Men då kavlade väldigt många medlemmar upp ärmarna och bidrog med sponsring
och arbete. Så det var en stolt styrelse som kunde inviga banan i juni. Så stort TACK till alla
som gjorde nya paddocken möjlig.
Tävlingsverksamheten kom igång under en kortare period under sommar och höst. Två större
tävlingar, i hoppning, ordnades och vi fick mkt beröm för dessa av domare och tävlande.
Som vanligt har våra tävlingsekipage haft framgångar på tävlingsbanorna, inom alla
discipliner och på alla nivåer.
Ett par prestationer förtjänar lite extra uppmärksamhet; Familjen Adnervik plockade hem
ännu ett SM-guld, i fälttävlan denna gång var det Ebba Adnervik som stod för bedriften.
Jennifer Jonsson blev rikskändis då hon ledde Senior-SM i hoppning inför finalen, en final
som direktsändes i SVT. Stort GRATTIS till er båda.
Vår anläggning har under året fått en ny banskötare, John Pålsson har bytt av Mikael
Andersson, som fått flera tidskrävande uppdrag inom fälttävlan, som banbyggare.
Inför 2021 är den stora förhoppningen att det blir ett friskare och mera normalt år för
Dagstorps Rf och alla dess medlemmar.
AVSLUTAR MED ETT TACK TILL VÅRA SPONSORER OCH ALLA FANTASTISKA MEDLEMMAR.
Styrelsen/ Kerstin Svensson ordf.

➢ Verksamhetsplan 2021
2021 planerar vi att anordna våra sedvanliga tävlingar igen. Vi planerar även fortsätta att
upprusta vår anläggning. Ridhusens ljusinsläpp har länge stått på ”att göralistan” och det står
kvar men underlagen kommer att prioriteras i år, främst utebanorna men även underlagen i
ridhusen.
Vi ska aktivt arbeta för att ytterligare förbättra den ekonomiska situationen.

➢ Planerade investeringar/planerad upprustning
Ljusinsläppet i båda ridhusen kan förbättras mycket genom att byta plasten på väggarna.
En handikappanpassad och säkrare ingång upp till läktaren i stora ridhuset.

➢ VERKSAMHETSBERÄTTELSER
•

Anläggningsgruppen 2020

Efter flera års vånda över skicket på vår stora grusbana, tog styrelsen beslut på att vi skulle
göra en ordentlig ombyggnad som skulle ge oss en bra bana. Bara någon vecka efter att
anläggningsgruppen startat projektet, kom Covid-19 och beslut från högre ort som kraftigt
begränsade våra möjligheter att arrangera vinstdrivande tävlingar 2020.
Föreningen stod plötsligt i ett läge där vi gått från en dålig grusbana till ingen alls. Styrelse
och anläggningsgrupp såg dock att med stora ideella arbetsinsatser, givmilda sponsorer och
hårt arbete så skulle vi kunna fullfölja vad vi påbörjat. Resultatet blev en ny bana som inte
påverkat föreningens ekonomi negativt
Vid halvårsskiftet valde Mikael Andersson att avluta sina skötseluppdrag på anläggningen.
Det osäkra ekonomiska läget gjorde att det togs beslut på att inte påbörja någon rekrytering
genast. De flesta av tävlingarna 2020 såg ut att ställas in, men tillgång till arbets/funktionärsdagar fanns. Anläggningsgruppen tillsammans med övriga medlemmar lyckades
sköta mycket av de arbetsuppgifter som tidigare sköts av inhyrd arbetskraft.
För att säkerställa skötsel av våra ridbanor har vi sedan hösten inlett ett samarbete med
John Pålsson. För att minska kostnadsmassan i föreningen kommer vi köpa in ungefär hälften
så mycket arbetskraft, jämfört med tidigare år. Minskningen av inhyrd arbetskraft kommer
dock innebära att vi måste fortsätta och förbättra organiseringen av arbetsinsatser från
medlemmar.
Anläggningsgruppen 2020

• Dressyrkommittén 2020
Under året har dressyrkommittén arrangerat 5 dressyrtävlingar, något färre än vanligtvis
vilket givetvis beror på pandemin i världen. Nivån på tävlingarna har varit från nationell till
klubbtävling och haft klasser för ungponnykval samt kvalklasser till SM. För storhäst hade vi
även Lagtävlan. Sammanlagt hade vi på 365 starter vid dessa tävlingar.
Sommarsäsongens stora vedermödor var att hålla dressyrbanorna ridbara. Banorna krävde
daglig bevattning och harvning vilket sköttes med hjälp av medlemsarbete. Ett arbete som vi
hoppas har gett ett nöjaktigt resultat så att vi även i år kan arrangera dressyrtävlingar.
Dressyrkommittén 2020
Maria Carlsson
Britt-Marie Ivarsson
•

Tina Hyllander
Anna Pålsson

Christina Lundmark

Fälttävlanskommittén 2020

2020 kommer vi alla att minnas som ett speciellt år. Som tävlingsryttare det sämsta.
Trots det lyckades Ebba Adnervik vinna SM i Segersjö med hästen Chippieh i 3*** klass!
Henrik Adnervik som vann ifjol startade i år i 2** klass.
Erika Sjöström är kvar i England, nu hos Christopher Burton, med sina 5 hästar. Dantino
utmärker sig och hoppar nu 145-150 i banhoppning.
Dagstorp har haft två pay n’ cross 2020. Den 12 april med 43 startande och den 9 maj med
69 startande.
Terrängbanan har använts för träning och det ger inkomster.

Suger Cup har även 2020 haft en av sina tävlingar i Dagstorp och i år regionfinalen den 12
juli.
Sammanfattat av Ylva Mårtensson.
Fälttävlanskomittén:
Kerstin Svensson
Torsten Brönnmark
Anja Persson
Helene Emond

Ylva Mårtensson
Mikael Andersson
Malin Jönsson

• Hoppkommittén 2020
Stort tack alla fantastiska funktionärer, utan er hade vi inte kunnat ha några tävlingar. Trots
att Corona genomsyrade större delen av 2020 kunde vi ändå genomföra ett antal lyckade
tävlingar med Dagstorp Sommar Grand Prix och Dagstorps sommartävling som höjdpunkter.
Två mycket lyckade och uppskattade tävlingar. Våra egna ryttare fortsatte leverera
toppenresultat med bland annat en seger i kvalklassen på Senior SM.
Dagstorp 2021-03-03
Lina Svensson
Mats Ljungberg
Moa Lundberg

Lena Rosenkvist
Nina Lundberg

• Ponnyhoppkommittén 2020
Vi vill börja med att tacka för allas engagemang och gedigna arbete under året som gått.
Kommittén har fått stöttning under året av både nya och gamla ponnyföräldrar i klubben att
driva kommitténs arbete framåt. Ett tack även till er för ert stöd. Under 2020 hölls få
tävlingar pga den pågående pandemin.
Hoppning: Vi arrangerade Midsommarhoppet i juni. Vi deltog med 1 lag i både div 1 och 2.
Dressyr: I dressyr har Dagstorp haft ett, div 1 lag som deltagit i allsvenskan. Ett ridläger hölls
för alla våra ponnyryttare i början av juni, vilket var uppskattat av både barn, ponnyer och
föräldrar. Under året så har bland annat hoppträningar för Eva Sunnanväder hållits
kontinuerlig. Tack till Michaela Godenhielm för ett gott och grundligt arbete med logistiken
runt dessa träningar. Ponnykommittén vill rikta ett stort tack till alla funktionärer, föräldrar,
eldsjälar samt våra sponsorer.
Ponnykommittén 2020
Serena Svensson, Petra Karlsson, Maria Nilsson, Pernilla Bjelkengren,
Anna Droben, Theresa Gunnersand, Carina Plato

• Ungdomssektionen 2020
Pga coronapandemin har US tyvärr inte kunnat ordna så många aktiviteter för barn och unga
i klubben under det gångna året. Några har det dock blivit:
- Vi startade året med att sälja Delikatesskungens produkter för att bidra med de 5000 kr
styrelsen önskade till staketet runt den nya utebanan.

- Till påsk ordnade vi en uppskattad uteritt med fika vid sjöarna i Saxtorp. En mycket uppskattad aktivitet i fantastiskt vårväder.
- I samarbete med Ponnykommittén ordnades ett två- resp tredagars läger för klubbens
ponnyryttare i mitten på juni där US stod för lekar och pausaktiviteter.
- Den 20 september arrangerades en uteritt till förmån för barncancerfonden då 950 kr
samlades in.
Moltas Carlsson
Ordförande för Dagstorpsortens Ryttarförenings Ungdomssektion

• Cafeteriakommittén 2020
2020 – ett år då Coronan slog till i Sverige – med påföljd att vår verksamhet inte har haft ett
år som liknar tidigare år.
Vi hann att arrangera lite tävlingar på våren innan Coronan slog till och även på sommaren
och hösten – under lite annorlunda former.
Trots allt har vi 2020 haft 9 tävlingar i olika discipliner och med drygt 1500 starter på dessa.
Vår största tävling tidigare år har varit vårt Svenskt Ponnyderby – men redan innan Coronans
intåg hade vi bestämt oss för att ta ett nytt grepp då vi inte tyckte att en tävling som vi haft ett
stort antal år med ”rundor” – cuper med tävlingsdeltagande i 3 dagar kändes förlegat och med
dom restriktioner vi har fått förhålla oss till var det ett bra beslut.
Vi har även passat på att arrangera lite storhästtävlingar på sommaren på vår gräsbana – som
ett genrep för dom som ska till Falsterbo – vilket gav ett ganska OK antal starter.
Vi har följt gällande restriktioner och detta har inneburit mycket förpackad mat och att all mat
som har serverats har fått läggas upp av cafeteriapersonal – vi har försökt ha vår matservering
utomhus – för att undvika folksamlingar.
Vi har kunnat erbjuda varm mat på en del av våra tävlingar – vilket har uppskattats mycket av
ryttare med familjer.
Vi har i största möjligaste mån använt oss av ICA Maxi i Löddeköpinge som matleverantör –
dock har vi fått kompletteringshandla lite engångsmaterial och storköp av dryck hos Axfood
som har lite större och mer praktiska förpackningar att erbjuda.
Varje kommitté tar ett stort egenansvar såsom tidigare år och tar hand om sina "egna"
tävlingar vilket har fungerat mycket bra.
Vi har hjälpt till och ställt upp för varandra, inventerat och lämnat över vilket har gjort det
möjligt för oss att genomföra fina tävlingar, med en bra cafeteria.
Hofterup 2020-12-31
Cafeteriagruppen:
Agneta Pålsson

Ulrika Johansson

Tina Hyllander

