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Ordförande
Så har ännu ett år passerat. Ett mycket bra men ändå ganska speciellt år att vara ordförande under
och då tänker jag på det extremväder som varit åt alla håll.
Det började med ett ofantligt snöande som krävde mycket resurser av oss både i tid och pengar för
att klara all skottning av anläggningen, inte minst ridhustaket.
Därefter följde en fantastiskt fin sommar men också en väldigt torr sommar som gav dålig höskörd.
Våra vanliga leverantörer kunde inte leverera och det ledda till att vi fick köpa, ett för oss,
rekorddyrt hö. Det ställde andra planerade åtgärder på anläggningen på vänt för att klara detta
ekonomiskt.
Till allas vår glädje och lättnad har vi nu, efter hårt arbete av vår kassör Annabell blivit beviljade ett
rejält bidrag från kommunen för fördyrat hö. Detta möjliggör nu att vi äntligen kan gå vidare med
det vi hade tänkt fokusera på, att färdigställa vår efterlängtade cafeteria i ridhuset och tillhörande
toalett och utbildningslokal.
Vet ni vad, vi är snart i mål, Hurra!
Här får vi nu möjlighet att samlas och bygga vidare på det som jag alltid känt som det viktigaste i
föreningen, en bra sammanhållning och en familjär känsla. En naturlig mötesplats är en
förutsättning för att skapa denna gemenskap och det ”tillsammans” tänk som gör det roligare att
vara medlem i föreningen. Är det roligt går det också lätt.
Vi äger vår fantastiskt fina anläggning som alla besökare berömmer så ofta. Vi kan vara väldigt
stolta över det och det skall vi vårda. Ett annat sätt att vårda gemenskapen är den Ryttargala som för
första gången genomfördes i januari 2019. Initiativet kom från vår ungdomssektion och styrelsen
nappade på idén tidigt på året. Ryttargalan hoppas vi nu kan bli en tradition i föreningen och här vill
vi få stora som små att vara med.
Styrelsen har under året jobbat utefter den Mål och Visionsplan som tagits fram och för den som
inte tagit del av den tidigare uppmanar jag alla till att läsa den. Mål och Visionsplanen finns
utskriven i stallet, i ridhuset och även på vår hemsida. MRF är och skall vara den lilla ridklubben
med stort hjärta och plats för alla. Vi skall respektera varandras olikheter och jobba tillsammans.
Ingen kan göra allt men alla kan göra något.
Slutligen vill jag lyfta och tack för ett roligt år med fina framgångar på tävlingsbanorna av våra
duktiga ryttare och många fantastiska eldsjälar som gör så beundransvärda insatser för föreningen.
Tack till vår fina personal och till styrelsen. Ni är alla så viktiga.
Tack för mig
Ulrica Widmark Norberg
Stolt ordförande
Matfors Ryttarförening 2018
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Ekonomi
Inkomster
Ridskolan har som de senaste åren nått ett mycket bra resultat, årets intäkter blev sammanlagt
820 878 kr, alltså 80 000 kr mer än föregående år. Många nya elever har tillkommit, många läger,
satsningar och träningstillfällen har genomförts och dessutom tävlingar i ridskolans regi. detta har
bidragit till det fina resultatet.
Föreningen har under året haft fler boxplatser uthyrda som gett en hyresintäkt på 70 518 kr. 5 000 kr
mer än föregående år.
Tävling har under året haft aktiviteter som gett en inkomst på 89 201 kr, samma som föregående år.
Träning 21 020 kr också samma som tidigare.
Anläggningsabonnemangen har gett 47 625 kr ungefär samma som föregående år.
Föräldrasektionen har haft försäljning med inkomst 81 010 kr för de olika aktiviteterna. Något lägre
än föregående år men ändå ett bra resultat.
Bingoförsäljningen har, som tidigare år, gått mycket bra med 291 120 kr för sålda lotter.
Behållningen i år blev ca 90 000 kr viket gör det till en mycket viktig inkomstkälla för föreningen.
Vid de övriga försäljningsaktiviteterna har man sålt fryspåsar, saffran och klubbkläder för 140 234
kr. 40 000 kr mer än föregående år.
Sponsring gav en intäkt på 75 000 kr. Detta gäller i huvudsak inkomst från skyltarna i ridhuset.
Ansökan om LOK-stöd, till Riksidrottsförbundet gav 84 461 kr samma som tidigare år.
Föreningen har även ansökt och fått ett bidrag från förbundet på 43 733 kr som använts till extra
aktiviteter för eleverna.
Ansökan till kommunen avseende anläggningsbidrag och aktivitetsbidrag gav 155 868 kr, 15 000 kr
mer än föregående år.
Statligt bidrag har uppgått till 672 465 kr vilket avser lönebidrag.
Utgifter
Utgifterna har i stort legat nära föregående års kostnader och budgeterat belopp.
Elkostnaderna däremot fortsätter att stiga och blev 159 663 kr, en ökning med 33 000 kr mot
föregående år men då föreningen numera har ett ridhus får man räkna med en dyrare elkostnad i
framtiden.
Hökostnaden blev ca 100 0000 kr högre än tidigare p g a årets torka och höga höpriser.
Kommunen har beviljat bidrag som betalas ut 2019.
Föreningen köpte en ponny under våren för 25 000 kr.
Annabell
Kassör
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Ridskolan
2018 arbetade Katarina Isokivi som ridskolechef och instruktör på 75%
Kristina Höijertz arbetade 50% som instruktör tillsammans med timanställda Ida Engberg under
vårterminen.
Ungdomsledare under året har varit ungdomar från Ryttarsatsning och Ungdomssektionen.
Emma Hallberg och Maja Mårtensson påbörjade Ungdomsledarutbildningen ”ULK” och Katarina
och Kicki genomförde vidareutbildningar alla via Mittsvenskas regi.
Under året har ridskolan haft 138 uppsittningar i snitt per vecka.
Vi har anordnat ett par ridskoletävlingar i olika grenar, haft ett populärt ridläger på sommarlovet
och andra skollov, samt anordnat extra aktiviteter/träningar på helger och lov och genomfört
projektet.
Vi har sökt och fått bidrag beviljade genom Idrottslyftet, lokstödsbidrag och rapporterat till Sisu
Idrottsutbildningar.
Ridskolan har vidareutbildat och köpt en ny häst, Mangan Lad en valack, född 2013, D-ponny,
skäck. Vi har inga hästar som gått vidare från ridskolan under året.
Under 2018 har vi utvecklat Minisatsning, Lilla Ryttarsatsning och Ryttarsatsning på ridskolehäst
samt egen häst.
Alla ridskolehästar har tillsammans med våra duktiga ryttare varit ute på tävlingar i lag och
individuellt i både dressyr och hoppning i distriktet.
De har tillsammans representerat klubben på ett fantastiska fint viss både ridmässigt och
resultatmässigt. Vi är oerhört stolta över föreningens underbara hästar och ryttare.
Vi vill rikta ett stort TACK till alla vikarier, teoriledare, Usek och andra som frivilliga ställt upp och
hjälpt till med ridlektioner, hästar, tävlingar, stallskötsel och annat vi behövt hjälp med under året.
Extra stort TACK till alla som ställt upp för ridskolan och mig under året.
Nu rider vi vidare mot en framtid med fantastiska möjligheter.
Hopp och galopp hälsningar /
Katarina Isokivi
Ridskolechef
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Tävlingskommittén
Året har kantats av en rad framgångar på tävlingsbanorna. Hela två ekipage till SM, Maja
Mårtensson på Pegasus Pan som tog en guldmedalj i ungponny-SM och vår unga stjärna Emmy
Svanstedt på MDF Mermaid som kvalade sig till SM i Helsingborg. Som ansvarig för
tävlingsverksamheten känner jag mig otroligt stolt att lilla Matfors lyckas knipa så många
pallplatser, i både hoppning och dressyr.
Som vanligt anordnade vi Grönt kort-kurs med Carina Sjölinder i början på året. Det är ett bra
forum för oss att träffa ryttare och föräldrar som är på väg ut på tävlingsbanorna. Vi har också ett
möte för våra tävlingsekipage innan säsongen startar, för att kunna gå igenom TR-ändringar,
lagdeltagande och lite annat smått och gott.
En uppskattad dressyrclinic anordnades i februari, med flera ekipage från vår egen klubb.
Vi har arrangerat hopp- och dressyrträningar under 2018.
Ett flertal träningstillfällen i form av Pay & Jump/Pay & Ride har arrangerats under året, framför
allt på dressyrsidan. Det är ett bra sätt att få direkt feedback från domare på sin ridning och våra
träningstillfällen har varit välbesökta.
Våra tävlingar har som vanligt varit framgångsrika arrangemang under året, både inom dressyr och
hoppning. Tack till alla fantastiska funktionärer som gör detta möjligt!
Klubbmästare för 2018 är
Hoppning junior
Dressyr junior
Dressyr senior

Alva Axelsson
Maja Mårtensson
Anneli Berlin

Ulrika Scherman
Tävlingskommittén
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Anläggningskommittén
Under året som gått har en hel del hänt på vår anläggning. Vi har fått en ny kompis i gruppen,
Marcus Löfqvist, heter han. Vilket tillskott det har varit.
Anläggningssektionen har jobbat på efter bästa förmåga. Det började med en helt otrolig härlig
vinter med mycket snö. Vi samlade ihop ett gäng ivriga takskottare vid ett par tillfällen och skottade
taken på anläggningens hus och en heldag gick åt till ridhustaket. Vid några tillfällen fick vi kalla in
extra hjälp i form av traktorer för att få till parkering och stora ridbanan. Annars så klarade vi det
med hjälp av vår egen traktor och ideella krafter. Snön hann precis tina bort innan första städdagen i
april, då vi hjälptes åt att bygga upp vår fantastiska majbrasa.
Vi har som vanligt lagt mycket tid och arbete före, under och efter tävlingar.
Under sommaren så har vi jobbat med att åtgärda en hel del brister inne i stallarna, efter att vi fått
en del påpekande av länsstyrelsen. Dessa brister är nu åtgärdade och godkända.
Även i år så bad vi personalen om en lista över saker som bör lagas, byggas om eller byggas nytt,
för att lättare kunna planera arbetet. Vi fick en lång lista med både stora och små saker som på nått
vis skulle fixas till. Vi har bockat av så gott som allt, men tyvärr inte hunnit med den till fullo. Men
vi fortsätter att jobba av den under 2019 men stor hjälp av er alla härliga medlemmar och inte att
förglömma vår alldeles egen, Yngve Lindström.
Utöver ovanstående så kan också nämnas följande:
- lagat golvet i ponnystallet
- svetsat stag på alla galler i boxarna
- fixat ventilation i ”Langestallet”
- lagat strålkastarna på övre volten
- satt upp mer lyse runt om stallarna
- Bytt dörr in till stallet ”vattenhuset”
- lagat fläkt i stallet ”vattenhuset”
- sladdat anläggningens ridbanor
- klippt gräs i diken/brinkar
- Deltagit i 3 städdagar
- Årlig majbrasa.
Ulf, Marcus och jag vill verkligen framföra ett stort tack till alla medlemmar som ställer upp med en
hjälpande hand på vår förening. Det är ju trots allt våra barns största intresse vi underhåller.
Ett särskilt TACK till Folke Widmark, Peter Eriksson och Magnus Hallberg som ställt upp med sina
maskiner, när det gäller hölossning, vedkörning, grus/skrotkörning, skottning och gräsklippning.
Ulf Nilsson-Böös, Marcus Löfqvist och Carina Hallberg

6

Verksamhetsberättelse 2018

Ridhuset
Då var 2018 slut. Ett händelserikt år som började med takskottning på vårt enorma ridhustak. Totalt
blev vi 14 st som kämpade med snön, men till slut så vann vi över de enorma snömassorna. Den
gångna vintern var helt fantastisk.
Inne i ridhuset så har det hänt en hel del. Vi har fixat ventilationen så nu är det mycket bättre luft
inne i ridhuset. Staketet på övre plan ut mot ridbanan är snart klart och vi har fått inlagt matta på
alla golv. Cafeterian är snart klar när det gäller byggnation. Det vi väntar på nu är elinstallation.
Vårt mål är att vi ska vara klar med cafeterian, utbildningslokalen och toaletterna så vi kan
slutbesiktiga innan sommaren
Reklamskyltar från olika företag pryder vår ena långsida av ridhuset, men fler får plats. Så finns det
någon därute som vill ha en plats eller känner någon som vill ha en plats, så är det bara att höra av
sig till styrelsen.
Vi vill tacka alla som har hjälpt till med byggnationen av att färdigställa vårt ridhus, ingen nämnd
och ingen glömd. Vill man hjälpa till att färdigställa den invändiga byggnationen och måla så är alla
hjärtligt välkomna att höra av sig till Carina Hallberg eller Ulf Nilsson-Böös, så informerar vi när
det ska snickras. Alla hjälpande händer är välkomna.
Carina Hallberg

Webbansvarig
Under verksamhetsåret 2018 har arbetet fortgått med att uppdatera hemsidan och skapa mallar för
olika arrangemang som ridläger och tävlingar för att underlätta och inte göra arbetet så tidskrävande
nästkommande år.
Styrelsens mål är att föreningens facebooksida ska vara vår snabbaste kanal ut till medlemmarna.
På hemsida ska utökad information från samtliga sektioner/kommittéer publiceras. Fortsatt arbete
behövs för att presentera kommittéernas arbete och få bättre flöde i kommunikationen mellan
kommittéerna och medlemmarna.
Jag vill återigen att tacka alla som hjälper till att publicera och sprida nyheter och information på
vår facebooksida, My, Katarina, Åsa, Ulrika S och Ulrika W N.
Cajsa Helin
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Föräldrakommittén
Som vanligt har kommittén samarbetat med föreningens övriga kommittéer under året, i samband
med föreningsaktiviteter, tävlingar, ridskoleaktiviteter, läger mm
Under 2018 har Föräldrakommittén varit med och bidragit med servering av mat och dryck vid:
• Årsmötet i februari
• Valborgsfirande
• Ett antal Pay & Jump och Pay & Ride
• Dressyrtävlingar för ponny och häst i juni
• Kvällstävling hoppning för ponny och häst + klubbmästerskap i juni
• Kvällstävling dressyr för ponny och häst i juli
• Hoppning ponny och häst i september
• Fika vid ridskole- och klubbaktiviteter och mat på ridläger
• Fika vid städdagar
Med hjälp av alla medlemmar som ställer upp som funktionärer och några trogna klubbmedlemmar
som ”alltid ställer upp”, har vi bemannat serveringen till ovanstående aktiviteter under året.
Det mesta har flutit på, men vid vissa tillfällen har bemanning varit ett problem. Ett varmt tack till
alla som ställt upp i såväl sol, regn, rök, snö och ridhusdamm!
Att vi fortfarande inte fått tillgång till vår nya cafeteria i ridhuset, samtidigt som den gamla
serveringen är ”stängd”, har begränsat föräldrakommitténs möjligheter att leva upp till önskad
”servicenivå” under det gångna året. Men nu ser vi snart en färdig cafeteria och kan se fram emot
kommande säsong med bättre förutsättningar.
Att ha en väl fungerande Föräldrakommitté är en viktig del i föreningsverksamheten. Vår ambition
är att vi ska vara många som hjälps åt i stället för att det är några få som gör mycket.
Tillsammans gör vi alla en viktig insats och föräldrakommitténs insatser bidrar till allmän trivsel
och välmående i vår förening.
Vid pennan,
Annica Welander
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Ungdomssektionen
Under 2018 har ungdomssektionen utfört aktiviteter både på hemmaplan och bortaplan
tillsammans. Vi har haft regelbunden barnridning, hjälpt till på våra hemmatävlingar och
såklart på MRF:s årliga julmarknad och valborgsfirande. Vi har även provat på några nya
aktiviteter så som käpphästhoppning och jultåg runt byn dagen före julafton, vilket har varit
lyckat.
Våran årliga halloweenkväll som brukar vara årets populäraste aktivitet blev i år tyvärr
inställd, men vi tar nya tag inför 2019!
Vi har haft ett bra år men med mindre aktiviteter, vilket
nu har gjort att vi är taggade på att göra 2019 ännu bättre. Vi fortsätter jobba för en god
gemenskap i klubben och fortsatt god stämning.
Vår egna ponny Bella har fortsatt gått med på både ridskolans lektioner och våra
söndagsbarnridningar, vilket har funkat bra!
Vi i ungdomssektionens styrelse tackar för detta år!
Maja Mårtensson, Fanny Sandström, Sabine Ädel & Emma Hallberg

9

Verksamhetsberättelse 2018

Styrelsearbetet
Styrelsen har under verksamhetsåret 2018 haft tio ordinarie styrelsemöten samt ett konstituerande
möte. Ungdomssektionen har under året haft en representant med på alla av dessa möten.
Antalet medlemmar uppgick 2018-12-31 till 229 inkluderat 3 stödmedlemmar.
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Ulrica Widmark Nordberg

Ordförande

Annika Welander

Vice ordförande

Cajsa Helin

Sekreterare

Annabell Andersson

Kassör

Marcus Löfqvist
Ulf Nilsson Böös
Carina Hallberg
Catarina Sjöbom
Linda Mårtensson
Maja Mårtensson

Ungdomssektionens representant

Ansvariga för respektive verksamhetsområde har varit:
Ulrika Scherman

Tävlingskommittén

Cajsa Helin

Tävlingskommitténs kontakt samt webbansvarig

Åsa Mårtensson

Grenledare Hoppning

My Lindqvist Jeppsson

Grenledare Dressyr

Ulf Nilsson Böös
Carina Hallberg
Marcus Löfqvist

Anläggningskommittén

Catarina Sjöbom
Annika Welander

Föräldrakommittén

Maja Mårtensson

Ungdomssektionen

Katarina Isokivi

Ridskolan

Linda Mårtensson

Ridskolans kontakt

Katarina Isokivi

Utbildning

Ulrica Widmark Norberg

Sponsring samt anställda
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Slutligen
Styrelsen vill avslutningsvis framföra sitt tack till alla medlemmar för detta verksamhetsår, med
förhoppning att ni även i fortsättningen ska stötta oss med ert engagemang.
Era ovärderliga insatser är en förutsättning för vår förening skall kunna fortsätta leva och
utveckla sin verksamhet.
Matfors Februari 2019

Ulrica Widmark Nordberg

Annika Welander

Annabell Andersson

Cajsa Helin

Catarina Sjöbom

Marcus Löfqvist

Carina Hallberg

Ulf Nilsson Böös

Linda Mårtensson
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