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Ordförande om året som gått:
Hästen i vårt hjärta
Vi har förmånen att ha ett utvecklande intresse – hästen!
Vi utvecklas som hästmänniskor, ryttare och kamrater. Det gångna året känns härligt med gott
go bland medlemmarna.
Vi har breddat engagemanget och är nu många som kan glädjas åt en stark klubb med en
positiv utveckling som möjliggör vårt gemensamma intresse.
Vi är betydligt fler medlemmar nu men framför allt många fler mycket mer aktiva. Allt blir
roligare när vi hjälps åt och vi får mycket gjort. Vi skapar en plattform för en fin och
utvecklande verksamhet och en välskött anläggning. Samtidigt som vi själva får möjlighet att
bli bättre både som ryttare och människa. Det är fantastiskt att se glädjen hos medmänniskor
som inser vilken kapacitet som finns inneboende i oss och med en härlig självkänsla kan gå i
stark förvissning om att vi alla än väl duger och är riktigt bra!
Kör hårt, ta vara på er och alla kamrater och alla möjlighet som kommer din väg 2013!
Styrelsemöten
Under året har 12 protokollförda möten genomförts. Klubben var representerad på Distriktets
årsmöte.
Medlemmar
Medlemsantalet har totalt under 2012 varit 366 stycken. Under VT 2012 hade vi 193 stycken
ridande elever på ridskolan och under HT 2012 ökade vi till 273 stycken ridande elever på
ridskolan.
Personal
Verksamhetschef tom 30/9, Elisabeth Hultberg (50 %)
Tillförordnad verksamhetschef from 1/8, Yvonne Johansson (50 %, from 1/10 100 %)
Instruktör och häst, Erika Edholm (70 %)
Instruktör, Margareta Norgren (timanställning ca 70 %)
Vaktmästare och stall, Börje Eriksson (100 %)
Under vårterminen slutade Tina Lammheden och det blev ingen ridledarutbilning för henne.
Jennifer började hjälpa till som timanställd under vår och sommar. Elisabeth Hultberg
arbetade som verksamhetschef tom sista september därefter började Yvonne Johansson som
tillförordnad. Erika Edholm och Margareta Norgren har haft lektioner hela året. Under våren
hade vi också Ann-Charlotte Cadier till vår hjälp, dock valde vi att sluta det samarbetet och
Yvonne tog över en del lektioner. Börje Eriksson arbetar i stallet och på anläggningen och har
haft hjälp av Lisbet Andreasson genom projekt genom arbetsförmedlingen. Elisabeth rycker
in vid behov främst på lördagar.
Hästar
Tyvärr miste vi 3st Silver, Viska, Pierre av olika skäl och Rikki såldes under sommaren och
bor numer i privatstallet.

3 st nya hästar införskaffades under hösten Trubbel Gräns, Caleche och Djerba from GSI.
Vi ser med tillförsikt fram mot nästa år och fortsätter vårt arbete med att förbättra ridskolans
fina resultat. Vårt mål är att vi även fortsättningsvis kan erbjuda bra utbildning för våra elever
på bra välutbildade hästar.
Ridskola
Har en positiv trend och går stadigt framåt. Flera nya grupper har startat och vi har ständigt
folk som är intresserade att börja rida. Vi ligger konstant över 250 ridande. Även handikapp
ridningen har ökat med flera grupper genom bla idrottslyftet. Ridläger genomfördes på
sommarlovet både dag och övernattningsläger. Under hösten ökade vi extra ridningar och
genomförde flera extra hopp- och dressyrträningar. Vi genomförde 2 st pay&dressage och 1
pay&jump, både för ridskolans elever och privatryttare där US ordnade med cafeterian
Ridskolan var behjälplig vid julshowen
Under juluppehållet hade vi mycket aktiviteter både för unga som gamla och det kändes bra
då vi har fick så stort gensvar. Vår plan är att fortsätta att ordna ridaktiviteter
endagarsarrangemang och flerdagars kurser både i dressyr och hoppning växelvis mellan
instruktörerna. Vi har 20 st hästar i verksamheten, varav 16 st är HFK`s.
Ekonomisk rapport
Läs den i en separat bilaga.
Tävling
Då flertalet i Tävlingssektionen har flyttat har medlemsantalet både sjunkit och stigit under
2012. I slutet av 2012 är vi dock 12 ordinarie medlemmar och vi har rekryterat några nya
inför 2013. Utbildningssektionen har bestått av 3 medlemmar hela 2012.
Vårt varmaste tack går som vanligt till våra härliga funktionärer som gör det möjligt för oss
att bedriva tävlingsverksamhet. Roligast i år att vi har fått se många nya ansikten och hoppas
ni kommer tillbaka även nästa år!!
Ett stort tack till vår härliga sponsorgrupp och sponsorer som hjälpt och med priser och annat!
Särskilt tack till Swegrund AB som lånat oss en vibrovält som gjort att underlaget i ridhusen
varit bättre än någonsin, Harrys i Halmstad som delat ut presentkort till våra funktionärer,
Creny AB för utlåning av de fina vaserna, Hästshopen i Halmstad, Hööks, Bra Böcker,
Equipe Sadles, Agria, Slottsmöllan Företagscenter, JB Trailer, Gunnarlunda equine Spa och
Rehab, Granngården i Halmstad, Lynga Hästgård. Vi har utökat vårt samarbete med
Hoppcentrum i Glommen och det kommer vi fortsätta med även 2013.
Genomförda tävlingar
• Lokal dressyr häst.
• Allsvenskan div I ponny omg 2, där HFK:s lag kom 4:a!
• Eftermiddagshoppning: lokal hoppning häst
• Majtävling: Tredagars regional – nationell hoppning häst.
• Halmstadderbyt: Tredagars regional-nationell hoppning ponny, junior, Young Rider.
• Julitävlingen: Tredagars lokal-regional hoppning häst.
• Septemberhoppet – Tredagars regional – nationell hoppning häst. Vår populäraste
tävling, i år ännu bättre!

Klubbtävlingar
• Alla Hjärtans dag hoppet – laghoppning med minst en ridskoleryttare, minst en
privatryttare, minst en kille, minst en tjej och minst en över och en under 18 år.
• Halloweenhoppet – uppskattad maskeradhoppning i lag. I år med fler starter än
någonsin!
• Flertalet Pay n´ jumps och ”Öppen bana” både ute och inne.
Träningar
• Peter Eriksson har kommit ca 1 gång/månad under året och hållit hoppträning för
hästekipage, han kommer fortsätta komma under 2013.
• Amanda Ericsson har hållit hoppträningar för ponny och häst under hela året och
kommer fortsätta med detta under 2013.
• Elisabeth ”Bissan” Egnes har hållit dressyrträningar varannan vecka under året och
kommer fortsätta 2013.
Clinic och utbildning
• K-G Svensson har hållit uppskattad kurs i markarbete. Vi kommer utöka detta
samarbetet under 2013.
• Föreläsning om att vara idrottsförälder
• Föreläsning i mental träning
• Flertalet träningar för allsvenskelagen i hoppning respektive dressyr
• Allsvenskeavslutning för alla deltagare under året med brunch och femkamp.
Allsvenskan
Vi har haft fler duktiga lag i Allsvenskan under året. De har deltagit i Elit häst, div I hoppning
häst och ponny, div II hoppning häst, div II dressyr häst, div III dressyr ponny och häst, div
III hoppning ponny och häst. Tyvärr lyckades vi inte hålla oss kvar i Elitserien hoppning häst.
Övrigt
• Gemensam funktionärsmiddag under varje tävlingsmeeting Tack Anna Hultberg och
Annika Lundholm för ännu ett år med god mat!	
  
Cafeterian
Cafeterian är ju som alla vet en del av inkomstkällan för Halmstad fältrittklubb. Under året
har vi fått ett nytt kök i inne cafeterian, det har blivit mer lätt arbetat med fler kontakter och
mer arbetsyta och även lättare att hålla rent. Under de 4 större tävlingarna vi har haft på HFK
har cafeterian fått mycket beröm och det tackar vi framför allt de i cafeteria gruppen för.
Vill även tacka alla medlemmar som har hjälpt till på olika sätt med bak, matlagning och
timmar i cafeterian.
Visionen för cafeterian under 2013 är givetvis att öka vår försäljning under året. Vi kommer
även i år att ha öppet alla större evenemang och tränings tävlingar.
Har även som mål att få ett ännu större engagemang för att stå i cafeterian under de olika
tävlingarna. Har även som mål att US skall bli mer involverade i cafeterian, US skall ha
ansvar i cafeterian på alla de mindre tävlingarna som clearrounder och Clinics.
Anläggning
Ridskolestallet och entrén målades om, dock kvarstår taket i den grå delen som skall
genomföras vår 2013. Även trädetaljer på glasridhuset oljades.

Vägen ner mot hoppbana/hagar breddades och på det sättet blev säkrare för alla. Ett nytt
staket blev också uppsatt där.
Sanering av träd/sly runt om hus/stallar genomfördes och grönområdena hölls rena.
Ny parkeringsyta att användas vid tävlingar fick vi av kommunen, vid sidan av vår egen.
Det stora dräneringsarbetet står tyvärr stilla pga att Länsstyrelsen har överklagat, men
kommer förhoppningsvis igång under året.
Ungdomssektionen
Under året har följande personer ingått i styrelsen:
Ordf:
Lisa Ahlbäck (fram till aug, därefter tog vice över),
Vice ordf: Lisa Eliasson,
Sekreterare: Malin Söderlund,
Vice sekret: Cissi Nordbeck,
Kassör:
Carolina Larsen,
Ledamöter: Hannah Gustafsson,
Julia Anderberg,
Moa Byrsell,
Cornelia Swerre,
Emelie Lindqvist,
Kajsa Andersson,
Olivia Myrén
Under året har styrelsen fokuserat på aktiviteter för barn & ungdomar, exempelvis har vi
anordnat några av våra övernattningar med bra resultat och glad stämning, en clear-round med
gott om starter, mycket uppskattat tårt-rally med ca 20 barn & ungdomar medverkande,
ponnyridning, 2012 års Julshow etc.
Cornelia Swerre hoppade av Ungdomsstyrelsen efter flytt till Norge i december. Julia
Anderberg och Malin Söderlund har varit aktiva i DUS, distriktets ungdomssektion under hela
året och ingen ny planeras att väljas in. Under 2012 har vi haft regelbundna möten i varje
månad samt två kick-offer då vi bara umgåtts och ätit god mat, en på våren och en på hösten.
Styrelsen har också gett oss möjligheter att genomföra ungdomsledarutbildningar så som HIC,
horse-inspired-camp som ägde rum i slutet av sommaren där en från Halmstad utöver de
aktiva i DUS medverkade. Fem medlemmar i ungdomssektionen påbörjade en ULK,
ungdomsledarkurs som avslutades nu i början av 2013. Två US-medlemmar åkte även på en
ungdomskonferens i maj månad med mycket nyttigt erfarenhetsutbyte från andra klubbar runt
om i Halland och Bohuslän.
Ungdomssektionens ekonomi har sett stabil ut under 2012 och stigit något mot slutet efter
lyckade aktiviteter. Totalt har ungdomssektionen en kassa på ca 5000 kr över till 2013 vilket
vi tycker är en stabil kassa. US har även börjat hålla försäljning i cafeterian under
småtillställningar för att få ha en så självständig ekonomi som möjligt.
Slutord
Styrelsen vill tacka alla ryttare som så framgångsrikt visar att Halmstads FK är en klubb att
räkna med på hög nivå, vi vill också tacka alla fantastiska funktionärer som hjälpt oss att visa
vilken fin tävlingsplats vår anläggning är.
Till Er alla – vårt varma tack för verksamhetsåret 2012!!

