Matfors Ryttarförening
Verksamhetsberättelse 2020

Styrelsen för Matfors Ryttarförening avlämnar för verksamhetsåret 2020
följande verksamhetsberättelse

Summering av ett år vi aldrig hade tänkt oss!
Dags för den årliga summeringen. Ett år som tog en vändning vi aldrig kunnat ana när vi planerade
på förhand. Corona kom lite som en myt under våren och de flesta arrangemang ställdes in.
Osäkerhet byttes mot optimism framåt sommaren för att sedan under den senare delen av hösten
återigen ligga som en våt filt över alla planerade arrangemang.
Vi var detta år flera nya i styrelsen vilket gjort att vi bitvis trevat oss fram då både ordförande,
sekreterare och kassör varit nya i sina roller. På grund av covid-19 har inte heller överlämningarna
kunnat göras som ett vanligt år vilket gjort det hela ännu klurigare.
Under året har vi i styrelsen fokuserat på att bygga upp en bättre grund för styrelsearbetet genom att
samla ihop allt arbete/information som tidigare varit spridd på enskilda styrelsemedlemmar till en
Google-drive, digitaliserat ekonomihanteringen och påbörjat tydligare arbetsbeskrivningar, både för
personal och styrelsemedlemmar. Det är ett viktigt arbete som ni medlemmar inte ser utåt men som
vi hoppas ska göra skillnad för föreningen på sikt.
Föreningen har en fortsatt stabil ekonomi (även om budgeten hela tiden är begränsad), vilket vi är
väldigt tacksamma över utifrån dessa förutsättningar. Vi klämde in en extra försäljningsaktivitet på
grund av det osäkra läget. Vi är väl medvetna om att det inte alltid är kul att sälja saker men tyvärr
ett nödvändigt ont för att vi ska kunna köpa nya hästar och göra andra nödvändiga investeringar.
Trots detta begränsade år när det kommer till aktiviteter ska vi vara stolta över hur bra allt har
fungerat. Vi har i lite mindre skala på ett seriöst och säkert sätt genomfört flertalet tävlings- och
träningsarrangemang, tävlingsekipagen har gjort fina prestationer på tävlingsbanorna och
ridskoleverksamheten har kunnat hållas igång hela året. Det kräver en hel del och många har dragit
sitt strå till stacken för att det ska fungera.
Har du tips på sponsorer, andra sätt att dra in pengar till föreningen, nya aktiviteter eller vill du själv
vara med och bidra på något sätt? Kontakta gärna någon av oss i styrelsen, kontaktuppgifter finns
både på hemsidan och i stallet. Vi ser gärna att vi blir fler aktiva som hjälps åt och tar gärna emot
nya förslag på ideella krafter!
Ta hand om varandra och fortsätt håll avstånd och tvätta händerna. Hoppas att vi kan genomföra en
del av de jubileumsaktiviteter som har planerats för 2021.
/Marie Thelberg
Ordförande Matfors Ryttarförening
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Styrelsearbetet
Styrelsen har under verksamhetsåret 2020 haft tio ordinarie styrelsemöten samt ett konstituerande
möte. Ungdomssektionen har under året haft en representant med på flertalet av dessa möten.
Antalet medlemmar som rapporterades till ridsportförbundet under 2020 var 223 stycken.
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Marie Thelberg
Ordförande
Annika Welander

Vice ordförande

Ulrika Scherman

Sekreterare

Elisabeth Lundgren

Kassör

Marcus Löfqvist
Ulf Nilsson Böös
Carina Hallberg
Nicklas Granlund

Webbansvarig

Anna Bengtsson
Emma Hallberg

Ungdomssektionens representant

Ansvariga för respektive verksamhetsområde har varit:
Ulrika Scherman
Tävlingskommittén
Josefin Karlsson

Grenledare hoppning

Carina Sjölinder

Grenledare dressyr

Ulf Nilsson Böös
Carina Hallberg
Marcus Löfqvist

Anläggningskommittén

Annika Welander

Föräldrakommittén

Emma Hallberg

Ungdomssektionen

Katarina Isokivi

Ridskolan

Katarina Isokivi

Utbildning

Ulrica Widmark Norberg

Sponsring
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Ekonomi 2020
Under verksamhetsåret 2020 så har vi arbetat med att digitalisera all hantering kring ekonomin i
föreningen. Det första som hände var att vi bytte bank till Hälsinglands sparbank i Lucksta
(Swedbank) där vi även tecknade upp oss på 5 st swish-nr till våra olika kommittéer. Därefter
tecknade vi Fortnox för all fakturering och bokföring där vi även kopplade ihop vår nya bank. Det
har inneburit en mycket stor effektivisering av själva kassörsuppdraget men även det administrativa
arbetet för ridskolechef. Vi har under året arbetat nära Redovisningsbyrån kring denna process och
det har varit ett mycket givande arbete. Den nya hanteringen innebär att det är lättare att både betala
leverantörsfakturor men även att skicka ut fakturor till alla medlemmar och följa inbetalningarna
digitalt. Det har även blivit lättare att betala för olika aktiviteter via våra swish-nummer och då
framförallt vid Bingolotto-försäljningen. Samarbetet med banken har varit mycket givande och de
har varit mycket tillmötesgående i sponsring och bidrag.
Målsättningen för året var att skapa en effektiv och enkel hantering av ekonomin så att det blir
lättare att få en överskådlig blid av ekonomin och att göra den transparent. Den nya styrelsen får nu
fortsätta att förvalta detta och skapa ännu bättre och effektivare lösningar.
De aktiviteter som brukar inbringa stora inkomster såsom Valborgsfirande och julmarknad har
tyvärr ställts in på grund av rådande pandemi men trots detta så har vi fått ett mycket gott resultat.
Inkomster
Ridskolan har likt de senaste åren nått ett mycket bra resultat och årets intäkter blev sammanlagt
969 411 kr vilket är en ökning med 196 556 kr från föregående år. Många nya elever har tillkommit,
många läger, satsningar och träningstillfällen har genomförts i ridskolans regi. Allt detta har
bidragit till det fina resultatet.
Tävlingskommittén har under året haft aktiviteter så som Pay & Ride och Pay & Jump men även
några tävlingar som gett ett bra resultat med en inkomst på 138 205 kr som är en höjning kontra
förra året med ca 38 000 kr trots restriktioner för corona. Vi kan konstatera att det är mycket
lönsamt att ha P&R och P&J för föreningen.
Anläggningsabonnemangen har gett 61 491 kr som är en ökning från föregående år med ca 14 000
kr vilket känns mycket positivt.
Föräldrakommittén har bland annat haft en inkomst på 48 633 kr vilket är en minskning med 27 502
kr från förra året men med tanke på att vi inte har haft någon servering vid våra aktiviteter i någon
större utsträckning så är det trots allt ett mycket bra resultat.
Bingolotta-försäljningen har, som tidigare år, gått mycket bra med 408 440 kr för sålda lotter vilket
är en ökning med 27 452 kr. Vi kan konstatera att detta är en mycket viktig inkomstkälla för
föreningen.
Vid övriga försäljningsaktiviteter har sålts saffran, kryddor, plastpåsar för 182 499 kr vilket också är
en ökning med 3 321 kr från i fjol.
Sponsring gav en intäkt på 71 500 kr som är en ökning med drygt 17 000 kr. Vi har fått mer
sponsring från vår nya bank i år men även från skyltarna i ridhuset.
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Vi har fått ett extra bidrag från banken på 40 000 kr som var för ny el-dragning som vi såg var ett
måste att åtgärda.
Föreningen har under året haft box-platser uthyrda som gett en hyresintäkt på 145 767 kr vilket är
en ökning med 21 850 kr.
Ansökan om LOK-stöd gav 175 574 kr vilket är 79 766 kr mer än i fjol. Det innefattar även det
kompensationsstöd som vi har sökt i år på grund av Corona. Ansökan till kommunen avseende
anläggningsbidrag och aktivitetsbidrag gav 237 032 kr vilket är 174 307 kr mer än i fjol. Statligt
bidrag har uppgått till 732 423 kr vilket avser lönebidrag.
Utgifter
Utgifterna har i stort legat nära föregående års kostnader och budgeterade belopp. Vi har haft lite
högre personalkostnader för året då vi har haft två personer som varit tjänstlediga och vi har därför
anlitat två extra instruktörer. Kostnaden för personal resulterade i en total på 1 457 684 kr kontra
förra året som var 1 387 996 kr. Detta har dock även bidragit till att vi har ökat intäkterna på
ridskolan där vi har haft möjlighet att hålla flera lektioner i veckan. Dock har vi fått statliga
bidrag/lönebidrag enligt ovan.
El-kostnaderna däremot fortsätter att stiga och uppgick till 209 206 kr, vilket är en ökning med
14 000 kr mot föregående år. Vi ser att det är den äldre belysningen som finns kvar på anläggningen
samt luftavfuktaren i ridhuset som drar mycket ström. Styrelsen för diskussioner om hur föreningen
kan åtgärda det och det får bli en fortsatt diskussion om det i nya styrelsen.
Årets resultat är därmed 393 183 kr vilket är en rejäl ökning från förgående år som var 31 603 kr.

Ridskolan
Under verksamhetsåret 2020 arbetade Katarina Isokivi som ridskolechef och instruktör på 75%.
Kristina Höijertz arbetade 50% som instruktör, var tjänstledig del av höstterminen för att plugga på
Strömsholm. Stefan Edström och Sandra Lundahl arbetade som vikarier när Kicki pluggade.
Katarina och Kicki genomförde vidareutbildningar via Mittsvenska och SISU.
Ungdomsledare under året har varit ungdomar från Ryttarsatsningen och Ungdomssektionen.
Under året har ridskolan haft 145 uppsittningar i snitt per vecka. Vi har som många andra varit
begränsade i och med pandemin, trots det har ridskolan gjort ett fantastiskt ekonomiskt år. Vi har
kunnat genomföra ett par ridskoletävlingar i olika grenar, haft populära ridläger på sommarlovet
samt anordnat extra aktiviteter/träningar på helger och lov, genomfört mindre projekt samt hyrt ut
ridskolehästarna till våra elever under fyra perioder. Vi har sökt och fått bidrag beviljade genom
Idrottslyftet, LOK-stödsbidrag och rapporterat till SISU Idrottsutbildningar.
Ridskolan har köpt en D-ponny och en storhäst under året.
Carrownurlaur Grace ”Grace” - ett sto, född 2011, D-ponny, Connemara, skimmel från Irland.
Taurmore Jewels ”Elsa” - ett sto, född 2015, ca 166cm, skäck från Irland.
Vi har en ponny som gått vidare från ridskolan under året, Bellmount Pride, som såldes till en
privatperson då han inte trivdes på ridskolan.
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Under 2020 har vi fortsatt utveckla Minisatsning och
Ryttarsatsning på ridskolehäst samt egen häst.
Ridskolehästar har tillsammans med våra duktiga
ryttare varit ute på lite tävlingar i dressyr och
hoppning på hemmaplan och ute i distriktet.
De har tillsammans representerat klubben både
ridmässigt och resultatmässigt. Vi är oerhört stolta
över föreningens fina hästar och ryttare.
Vi vill rikta ett stort TACK till personal, styrelsen,
vikarier, teoriledare, Ungdomssektionen, kommittéer
och alla andra som frivilliga ställt upp och hjälpt till
med ridlektioner, hästar, tävlingar, stallskötsel,
aktiviteter och allt 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 ännu mera fantastiska möjligheter.
Hopp och galopp hälsningar
/Katarina Isokivi
Ridskolechef

Tävlingskommittén
Vilket år vi lägger bakom oss! Aldrig har vi skådat något liknande, och luften gick lite ur oss när
alla tävlingar blev inställda fram till 30 juni. Vi hade dock tur och ”hann med” att genomföra den
årliga Grönt kort-kursen för nya tävlingsryttare samt de som fyllt 13 år.
På grund av rådande omständigheter och tuffa krav på arrangörerna hade vi tyvärr inte möjlighet att
genomföra några hopptävlingar under 2020. Dressyrtävlingar däremot kunde vi arrangera. Det blev
till slut två tävlingar fördelat över totalt fyra dagar. Vi är glada och stolta över att med gemensamma
krafter kunnat arrangera dessa dressyrtävlingar. Dessutom blev det nationella tävlingar för första
gången i föreningens historia, som under rådande omständigheter med restriktioner gör de mest
rutinerade tävlingsledarna utmattade. Men som sagt, med gemensamma krafter går det!

6

Ett flertal pay & rides har arrangerats under året, samt en banträning i april.
Ett uppskattat klubbmästerskap kunde genomföras i oktober. Vi hade två härliga dagar med många
fina ritter. Vi gratulerar 2020 års klubbmästare:
Hoppning junior: Nelly Edlund - Pernambuco
Hoppning senior: Lina Wikberg - Munsboro Marwel
Dressyr junior: Alva Axelsson - Black Million
Dressyr senior: Linda Mårtensson - Favory Epona
Under 2020 hade vi nöjet att välkomna en ny dressyrtränare till Norrland och Matfors. Hon heter
Emelie Änges och blev genast en mycket populär gästtränare, där vi nu har kö på att få komma till
Matfors och träna för Emelie. Jätteroligt, och vi ser fram emot att få boka in Emelie under flera
tillfällen kommande år. På hoppsidan har vi Jenny Östberg Hjort som guidar våra hoppekipage på
träningarna, och ett antal mycket populära blåbärsträningar med flera dressyrekipage har
arrangerats.
En tävling med vårt elitlag i hoppning hann vi med, och det var
i mars i Högbo. Tyvärr hade vi inget lag med i andra omgången
på Kungsnäs, och vi får se inför kommande år om vi kan
medverka med ett lag. Pga inställda serier under 2020 är vi
direktkvalade till 2021.
Vår mesta mästare, Emma Hallberg, tog sig hela vägen till
dressyr-SM i Helsingborg i höstas, och kom på en fin femte
plats. Vi fick också äran att dela ut ett fint stipendium till
Emma från vår samarbetspartner Helsinglands sparbank i
somras.
Med hopp om ett roligt jubileumsår på tävlingsbanorna, både
på hemmaplan och borta.
/Tävlingskommittén genom Ulrika Scherman

Anläggningskommittén
Då är det märkliga året 2020 till ända. Under året som gått har anläggningen pysslat med lite allt
möjligt. Under våren var alla tävlingar inställda, men anläggningen ska ju skötas ändå.
Anläggningssektionen har jobbat på efter bästa förmåga. Det började med en helt otrolig gräslig
vinter med halka och åter halka. Så en hel del sandning fick det bli. Vi hann med en städdag under
våren då vi rensade bort mycket på anläggningen och byggde en liten majbrasa som vi eldade upp
under passning av oss i anläggningsgruppen.
Under sommaren har vi jobbat med att bygga en sadelkammare i ”Langestallet” och byggt en ny
yttervägg på nämnda stall. Vi har även i år haft två sommarjobbare som var helt otroligt duktiga. De
målade i stallen, runt ridbanor, inne i ridhuset, sekretariatet och bänkar. Allt detta gjorde dom
mellan regnskurarna! Under hösten så fick vi till en städdag där vi plockade undan allt inför vinter.
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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 Peter Eriksson och Magnus Hallberg som
ställt upp med sina maskiner när det gäller gruskörning, hjälp med
”skitcontainern”, skottning/sandning och gräsklippning.
Nu har det kommit till det stadiet att vi i anläggningsgruppen tackar
för oss och lämnar över till nästa gäng. Men vi lär ju ses ändå på vår
fina anläggning.
/Ulf Nilsson-Böös, Marcus Löfqvist och Carina Hallberg

Föräldrakommittén
År 2020 blev ett mycket annorlunda år för oss alla i föreningen på grund av pandemin. För
föräldrakommittén resulterade det i en mycket begränsad och Coronaanpassad cafeteriaverksamhet
med förhållningsregler om avstånd, spritande av ytor, handtvätt och handsprit... Vi har fortsatt haft
cafeterian öppen under ridlektionskvällarna för självservering efter givna rekommendationer.
Som vanligt har kommittén samarbetat med föreningens övriga sektioner under året i samband med
de föreningsaktiviteter, tävlingar, ridskoleaktiviteter, läger mm som har genomförts.
Föräldrakommittén har varit med och bidragit med att ha Eivors Café öppet och bemannat för
servering av fika och mat och dryck vid:






Uthyrning till Matfors Brukshundklubb i februari
Ridskoleclinic i mars
Dressyrtävlingar för ponny och häst i juni
Mat och fika på ridläger
Fika vid två städdagar

En väl fungerande föräldrakommitté är en viktig del i föreningsverksamheten. Vår förhoppning är
att fler ska vilja ansluta sig till vårt glada gäng och bidra till allmän trivsel och välmående för stora
och små i vår förening.
Föräldrakommittén har under året 2020 bestått av Catarina Sjöbom, Tove Nilsson, Lena
Westerlund, Cecilia Lidenmark, Anna Bengtsson och Annica Welander.
/F-sek genom Annica Welander
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Ungdomssektionen
Året 2020 har varit ett speciellt år. Vi i ungdomssektionen har inte haft så många aktiviteter på
grund av Corona. Under våren hade vi i alla fall en Pay & Jump. Vi har haft regelbunden
barnridning, hjälpt till på våra hemmatävlingar och vi har också arrangerat två käpphästhoppningar,
som vanligt väldigt populära.
Vi hade även vår årliga Halloweenkväll som blev väldigt lyckad med
tacomiddag och många spöken på besök. Trots restriktioner på våra få
aktiviteter så har vi haft ett bra år. Tyvärr så ser det inte ut som om
2021 blir så mycket bättre med att anordna aktiviteter, i alla fall inte nu
under våren. Vi fortsätter jobba för en god gemenskap i klubben och
fortsatt god stämning.
Vår egen 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!
/Emma Hallberg, Fanny Sandström, Alva Axelsson, Cajsa Eriksson

Sist men inte minst vill vi i styrelsen rikta ett stort tack till alla
medlemmar för ett, trots omständigheterna, fint år!
Ni är många som ställt upp i olika sammanhang under året. Som
utvecklingen ser ut i samhället över lag så blir det svårare att få personer
ta på sig ideella uppdrag. Vi vill därför uppmana er att våga engagera er
och höra av er om ni vill bidra på något särskilt sätt. Ju fler vi är som
hjälps åt desto mindre behöver varje person göra – och det blir dessutom
roligare!
Matfors februari 2021

Marie Thelberg

Annica Welander

Elisabeth Lundgren

Anna Bengtsson

Ulrika Scherman

Marcus Löfqvist

Carina Hallberg

Ulf Nilsson Böös

Nicklas Granlund
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