Verksamhetsberättelse 2021 Ryttargruppen Stormur
org.nr: 802401-5268
Bästa medlemmar,
föreningen ställde tidigt under året om till digital kurs- och föreläsningsverksamhet. Det
har varit mycket framgångsrikt och av genomförda 8 kurser/föreläsningar har 7 varit
digitala, därtill har klubben arrangerat 3 tävlingar och en clinic IRL.
Aktiviteter under 2021
Uppskattade föreläsare/kurshållare under året har varit:
•

Åsa Nevander (Ridteori 3 tillfällen, Grönt kort 3 tillfällen)

•

Johan Häggberg (Hästens grundträning)

•

Peter Häggberg (Gångarter pass och tölt)

•

Malin Schön (Positiv förstärkning)

•

Katrin Lindroth (Foderlära och hullbedömning)

•

Susanne Adehed (Akutsjukvård där kursen hölls på Gillmyra gård i Åkersberga
tillsammans med fältrittklubben).

•

Christina Aaström hade en clinic med teori och ekipage i Natural Horsemanship.

Tävlingar
Äntligen kunde vi genomföra tävlingar igen. Extra Light, Höstlätta och
Stormurmästerskapen alla tre på Marmatorps fina anläggning. Uppskattat och roligt.
Ungdomssatsning
Inga speciella ungdomsarrangeman, men Stormur sponsrade som vanligt både ungdomar
och vuxna som deltog på SM.
Socialt och media
Vi hoppas att alla går in och följer Stormurs sida på Facebook, som är vår officiella
nyhetskanal. Stormur finns även på Instagram.
Styrelsen och tävlingsgruppen
Styrelsen haft digitala möten ca 1 gång/månad och ett fåtal fysiska möten.
Tävlingsgruppen var under första halvåret i princip vilande men i mitten av juli kom
gruppen igång och lyckades genomföra tre tävlingar på två månader.
Medlemmar och register
Stormur har sedan 2017 sitt medlemsregister i ”IdrottOnline” (IOL). Stort tack till
medlemsansvariga Anna Pettersson. Aviseringen av medlemsavgiften kommer från IOL
och är ett meddelande om att betala till Stormurs bankgiro. Den enskilda medlemmen är
medlem i en lokalklubb, t.ex. Stormur, och det är lokalklubben som i sin tur är medlem i

SIF (Svenska Islandshästförbundet). Via sitt medlemskap i en lokalklubb så åtnjuter
medlemmen fördelar som t.ex. 10% rabatt på Agria hästförsäkring.
Vi är nu vid årets slut 353 medlemmar i Stormur.
Flerårsöversikt
2021

2020

2019

2018

2017

Resultat efter
finansiella poster

75.294 kr

19.117 kr

-38.729 jr

27.442 kr

-37.489 kr

Antal medlemmar

391

434

458

446

393

