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 Medlemmar 

Klubben har under året haft  95 medlemmar, varav  8  män.  11   av medlemmarna är under 18 
år. Medlemsavgiften har under året varit: Senior: 250 kr, Junior 150 kr (tom det år man fyller 18 
år). Familjemedlem 100 (i familj med en fullbetalande medlem). Miniormedlem  50 kr ( tom.12 år). 

 

 Styrelsearbetet 

Efter årsmötet fördelades arbetsuppgifterna i styrelsen enligt följande: 

• Ordförande: Douglas Gustafsson 
• Vice ordförande , tävlingsansvarig och ansvarig för facebook-sidan: Karin Gunnarsson 
• Sekreterare och ansvarig för hemsidan: Britta Gunnarsson 
• Kassör: Jessika Persson 
• Vice Kassör: Åsa Justad 
• Banskötselansvarig och Postansvarig: Ylva Glimfelt 
• Samordnare för kurser och bokning av banan : Rose-Marie Sandström 
• Ansvariga för kafeterian: Marie Nilsson och Marita Johansson. 
• Suppleanter: Marita Johansson, Malena Emeus och Rose-Marie Sandström 

 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft nio styrelsemöten, samtliga suppleanter har kallats 
till alla styrelsemöten.  Klubben har också haft ett extra medlemsmöte den 1 april då vi 
införde ett miniormedlemsskap. Avgiften för miniorer tom.12 år 50kr/år och ingen banavgift 
för miniorer. 

Arbetet i styrelsen har präglats av en positiv anda, delaktighet i styrelsearbetet och i 
verksamheten , alla har fått framföra sin åsikt. 

Medlemmarna har hållits informerade om kommande aktiviteter genom hemsidan och 
facebooksidan. 

En tävlingsgrupp har bildats. 

 
Aktiviteter  
 
Under året har det genomförts följande aktiviteter: 
 



Extra årsmöte den 1 april då vi röstade igenom miniormedlemsskap 50 kr (tom 12 år)  
 
Tävlingar 

• Träningstävling 
• Sommarkeppni 
• Vångas KM 

 
 
Föredrag 
Föreläsare som anlitats:  

• Petra Mazetti,  
• Michel Becker (2 tillfällen), 
•  Haflidi Gislasson 

 
Ridkurser 

• Michel Becker (3 tillfällen 2-dagarskurs),  
• Agneta Sjöberg (2 tillfällen 2-dagars kurs), 
• Hinrik Sigurdsson (6 tillfällen 2-dagarskurs),  
• Anna Wallen (2 tillfällen 2-dagars kurs), 
• Karin Gunnarsson. 
• Haflidi Gislasson 2-dagars kurs. 

 
Hovkurs 

• Michel Becker (3 tillfällen varav 1, 2-dagarskurs och 2 endagars) 
 
Tävlingskurs 

• Karin Gunnarsson 5 tillfällen. 
 
Övriga aktiviteter 

• Resa till Odense 
• Studiebesök hos Jan Brink 
• Hemma hos ridning hos Marie i Ekeshult 
• Rikke Schultz 2 tillfällen 
• Glögg och Putsarkväll hos Karin och Johan i Västraby. 
• Städdagar 4 tillfällen.  

 
Banan har varit uthyrd privat vid 6 tillfällen varav 1 till tävling och resterande till ridkurser. 
 
De här aktiviteterna blev tyvärr inställda av olika anledningar: 

• Hopp och dressyrträning för Mia Hallberg. Vi ville erbjuda något för våra medlemmar 
som är intresserade av hoppning och dressyr. 

• Studiebesök i lilla Hantverksboden. 
• Hemma hos ridning hos Britta i Källeboda . 

 
På städdagarna har det varit en bra uppslutning i år. 
Våra tävlingar har varit mycket uppskattade och har haft många deltagare. Arrangemangen 
har fungerat mycket bra tack vare att en tävlingsgrupp har bildats som planerar och genomför 
tävlingarna.  
 



Övriga händelser i klubben. 
 
En högtalaranläggning har köpts in.  
Vi har infört onsdagsridning för alla medlemmar oavsett om man har anläggningskort eller ej. 
Det har varit mycket uppskattat. 
 
 
Ett stort tack för att vi haft förtroendet att leda Vånga rid och körklubb under året! Tack till 
alla som deltagit i våra olika arrangemang! 
Förhoppningen är att vi ska fortsätta att locka nya medlemmar till vår förening! 
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