Verksamhetsberättelse för
Bogesundslandets Ryttare 2015
Styrelsen för BLR Bogesundslandets Ryttare får härmed avge sin verksamhetsberättelse för
verksamhetsåret 2015 (februari 2015 - januari 2016).

Styrelsens sammansättning
Styrelsen har under det gångna året bestått av följande ledamöter:
Helene Lindstrand - ordförande
Eva Bång Bernstone - vice ordförande
Tina Mellquist - sekreterare
Sophia Ivarsson - sekreterare
Stefan Odevall - kassör
Terese Norberg - systemansvarig, medlemsansvarig och SISU
Lena Jerkeman - suppleant, caféansvarig
Helena Åkersten - suppleant, caféansvarig
Ulrika Dolkow - suppleant
Adjungerade till styrelsen:
Kjell och Lena Haraldsson Bogesunds Gård och Ridskola
Josefin Haraldsson Laaksonen Bogesunds Gård och Ridskola och Tk

Möten
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 10 protokollförda ordinarie sammanträden och ett
konstituerande möte.

Medlemmar
Antalet betalande medlemmar för året uppgick till 353 st varav 335 var kvinnor/flickor och 18 män/
pojkar fördelat på följande åldersgrupper:
7—12 år: 140 st
13—20 år: 92 st
21—40 år: 28 st
41 år—uppåt: 93 st.

Utbildning
Grönt Kort-kurs genomfördes av Jackie Braconier en helg i februari 2015.
Ridutbildning för ridlärare
Klubben har bidragit ekonomiskt med en delkurs/C-tränarutbildning i WE för Jackie Braconier.
TGD-coachning
Jenny Hellström har under våren genomfört sitt projekt TGD-coachning med 8 stycken deltagare.
SISU-medel
Rapportering har skett av aktiviteter till SISU, vilket har gett oss ekonomiska medel att köpa
utbildning för, dock inte så mycket.

Ekonomi och administration
Datastöd: 2012 köpte klubben tillsammans med Bogesunds gård ett nytt datasystem, Xenophon,
bestående av såväl hård- som mjukvara, för att underlätta administrationen av medlemsavgifter,
fakturering, ridskolehästar och ridskolegrupper, LOK-rapportering mm. Vi jobbar med att utveckla
systemet hela tiden.
LOK-stöd: Rapportering har skett för alla aktiviteter för barn och ungdom upp till 25 år,
åldersgränsen ändrades fr.o.m. hösten 2014 från tidigare 20 år. Detta är vår viktigaste intäkt.
Kommunalt aktivitetsstöd
Klubben har ansökt om och fått bidrag från kommunen för sammankomster med barn och
ungdomar mellan 7-20 år.
Driftsbidrag
Klubben har under många år erhållit ett extra driftsbidrag från kommunen om 40 000 kr/år. På
grund av ny handläggning på kommunen måste vi ansöka om bidraget varje år. Driftbidraget
beviljades för 2015.

Aktiviteter
Ridutbildning
Av Bogesunds Gård och Ridskola har vi för våra medlemmars räkning köpt ridutbildning i grupp
samt sommarläger, kvällsläger och kurser.
Prylbyteriet
Prylbyteriet var vilande under våren men hölls öppet under hösten. Det administrerades av Ewa
Sturk. Tack Ewa för detta engagemang. Cafeterian hölls också öppet i samband med detta. Tack
också till alla er andra som hjälpt till.
SPÖÖK
Årets SPÖÖK arrangerades av BUS och BLR. Det genomfördes med förhöjd säkerhet med tanke
på förra årets händelse. Vakter i reflexväst och ficklampa patrullerade i slingan. Det var även en
vuxen placerad vid varje station. Årets SPÖÖK var mycket lyckat och välbesökt.

Luciashow
Den 13 december genomförde styrelsen tillsammans med BUS och Bogesunds Gård den årliga
Luciashowen. Ett luciatåg besökte vandrarhemmet vilket var väldigt uppskattat. Showen var
uppskattad och åskådarna bjöds på maskeradhoppning, en fin kadrilj genomförd av BUS
styrelserepresentanter och avslutningsvis ett luciatåg. Klubben bjöd också på sedvanlig varm korv,
glögg och pepparkakor. Styrelsen hade även i år hittat sponsorer vilka sponsrade vinstbord för det
traditionella och uppskattade lotteriet.
Stället
Stället är i år upprustat med fler skåp, några inköp har också gjorts för att göra Stället mer
funktionellt och trevligt. Det är en viktig plats för klubbens ungdomar där de samlas och byter om
inför ridning.
Idrottslyftet
Genom idrottslyftet har ett antal klasser i årskurs 4 fått möjlighet till stallvistelse och prova-påridning, vilket har varit mycket uppskattat.
VIP-dagen på Friends Arena: Klubben har bidragit ekonomiskt då ridlärarna deltog på VIP-dagen
på Friends Arena i samband med Sweden International Horse Show.
Nattvandring
Klubben har fått ersättning för deltagande i nattvandring.

Kommunikation
Hemsidan
Hemsidan har under året drivits av Jackie Braconier. Hon har även ansvarat även för klubbens
facebook-sida/grupp. Tack Jackie för ditt engagemang.
Bogbladet
Informationsbladet Bogbladet har lagts upp på hemsidan under vårterminen dock ej under
höstterminen.
Destination Vaxholm
BLR har lämnat in en medlemsansökan till Destination Vaxholm som är en ekonomisk förening där
företag och föreningar som vill bidra till en stark besöksnäring och ett levande Vaxholm kan vara
medlemmar.

Särskilt engagemang
Ekonomisk stöttning: Klubben har i år bidragit med licensavgifter för ryttare som tävlar för BLR
och som ansökt om detta enligt klubbens policy.
Klubbkläder. Klubben har tagit fram en ny klubbkollektion från profilkompaniet i Arninge. Klubben
har även köpt in en provkollektion som har varit tillgänglig för medlemmarna under ht -15. BLR's
medlemmar beställer och köper sina klubbkläder via profilkompaniets mailadress, se info på
hemsidan. Hittills så har 25 st klubbkläder sålts enligt profilkompaniet.

Ridhuset
Hela underlaget i ridhuset har bytts ut under året.
Tävlingar
Klubben har tillsammans med ridskolan anordnat ett antal tävlingar under året. Dels ett flertal
lovaktiviteter men även lokaltävlingar i dressyr för ponny 1 maj och KM i hoppning den 7 juni och
KM dressyr den 11 oktober.
Klubbmästare 2015: Nina Edenwind privathäst, Lisa Lindberg privatponny, Vanessa Ahlström
lektionsponny och Mikaela Lundberg lektionshäst.
Klubben har även haft lag som deltagit i Ponnycupen och Stockholmscupen.
Vi har även deltagit med lag i hoppallsvenskan/ponnyhoppning division 3 och i dressyrallsvenskan/
ponnydressyr division 3 samt hästdressyr division 3.

Utmärkta prestationer
Årets utmärkelse delades i år ut till Emelie Lööf. Hon tilldelades klubbens diplom, blommor och en
slant att köpa något till sig själv eller hästen.

Tack
Styrelsen vill även i år avslutningsvis, utöver de tack som redan nämnts, framföra ett stort tack till
alla som engagerat sig på ett ovärderligt sätt under året i klubbens verksamhet: Ett speciellt tack
riktar vi till familjen Haraldsson, men även till tävlingskommittén, lagledare, BUS, funktionärer,
tävlande och föräldrar.

Helene Lindstrand Ordförande
Vaxholm 2016-02-03

