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Styrelsen 2021

Ordförande:
Johanna Jönsson (tävlings- och ungdomsansvarig, firmatecknare)

Vice ordförande:
Pia Luusua

Sekreterare:
Matilda Luusua (samordnare av kurser, ansvarig för hemsida)

Kassör:
Elin Persson (postansvarig, firmatecknare)
Utom styrelsen: Unn Hansson (postansvarig, firmatecknare)

Ledamöter:
Caisa Tornberg Rydsten (ungdomsansvarig)
Ulrika Magnusson (tävlingsansvarig)
Tanja Zabel (cafeteria- och fritidsansvarig)

Ungdomsrepresentant:
Wida Tornberg

Suppleanter:
Ingri Mattsson
Karin Gunnarsson

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 7 styrelsemöten, samtliga suppleanter har kallats
till alla mötena. Styrelsens arbete har präglats av en positiv anda med delaktighet och
engagemang från alla.



Medlemmar

Klubben har under året haft 198 medlemmar.
Medlemsavgiften för 2021:

Senior: 550 kr
Introduktionsmedlem: 400 kr
Junior: 300 kr
Familj: 800 kr
Familjemedlem: 150 kr
Stödmedlem: 150 kr

Aktiviteter
På grund av den rådande Covid-19 pandemin, har klubben haft begränsade aktiviteter.
Det har informerats om de aktiviteter som anordnats i vår Facebook-grupp “Viggur
Islandshästförening”, Instagramkonto “viggurislandshastforening”  samt hemsida
“http://www.viggur.net/”.

Anläggningen har under hösten och vintern preparerats inför våren. Det har lagts nytt grus
på ovalbanan samt grävts ned el till speakerboden. Även staketet till ovalbanan kommer
bytas ut till våren.

Kurser
Det har anordnats kurser öppna för alla medlemmar, för flera olika tränare:

● Pia Sohl
● Hanna Nilsson
● Karin Gunnarsson
● Mette Lund Lindberg
● Eyvindur Mandal Hreggvidsson
● Susanna Sand Olafsdottir

Övriga aktiviteter

● Vårutmaning
● Programridning Gaedingakeppni
● Hemma-hos ritt
● Städdag
● Ovalbaneträning med musik
● Långritt med övernattning
● Digital föreläsning om hästjuridik
● Höstlovsläger för barn
● Halloweenhoppet



Tävlingar

Tävlingarna under året har genomförts enligt god sportslighet där alla har varit välkomna.
Stort tack till alla sponsorer och funktionärer som gjort våra tävlingar möjliga!

Tävlingarna som utförts under 2021:

● SM-kval i Gaedingakeppni
● Kvällstävling
● Klubbmästerskap
● Välgörenhetskeppni (Rosa Bandet)

Ungdomsverksamheten

Ungdomarna har under året tränat för och genomfört en Lag-SM satsning, men tävlingen
blev tyvärr inställd även i år pga Covid-19. De har trots detta fortsatt att träffas och träna
tillsammans, för att bygga och behålla en god gemenskap.

Det har anordnats kurser öppna för klubbens alla ungdomar (Sofia Österholm, Malin
Bonnevier, Karin Gunnarsson) samt ridläger och övriga träffar.

Tack för det gångna året

Styrelsen vill tacka alla medlemmar för förtroendet att leda Viggur Islandshästförening under
året. Nu ser vi fram emot 2022 och hoppas på att kunna anordna fler aktiviteter och
tävlingar!


