Verksamhetsberättelse för Distrikt VästsvenskaHalland inom Svenska Islandshästförbundet 2017
Styrelsen har under året bestått av:










Elisabeth Andreasson
Helga Haraldsdottir
Gisela Vanhanen
Sven Bjerén
Tanya Gyllberg
Suzanne Adamsson
Åsa Wängdahl
Annelie Silvander
Vakant

Ordförande
Kassör
Tävlingsansvarig
Anläggningsansvarig
Ungdomsledamot
Suppleant
Suppleant
Suppleant - har avgått under året
Ungdomsledamot

Verksamhet
Styrelsen har haft 8 styrelsemöten och arrangerat ett höstmöte för alla medlemmar

Anläggning
Arbetet med belysningen av området har påbörjats. Belysningsarbetet runt paddocken är klart
och stolpfundament och slang vid ovalbanan och passbanan har lagts ner. Det som kvarstår är
dragning av elen och uppsättning av belysningsstolpar. Detta arbete kommer att slutföras i
början av 2018 vid tjänligt väder.
GHSK har lagt nytt underlag i och satt upp nytt staket runt hoppaddocken. Det gamla staketet
kommer att användas till avspärrningar för att göra området säkrare.
Två städdagar har genomförts.
På ridvägen runt området har det inte lagts på något ytmaterial som det var tänkt. Körningen
har ansökt om bidrag så att de kan bygga en körbana uppe på vallarna som de använt tidigare.
I detta projekt ingår också förbättring av ridvägen.
Tack till alla frivilliga som ställt upp men det behöver vara fler om vi skall kunna hålla
anläggningen på en acceptabel nivå.

Utbildning
Utbildningsansvarig har anordnat en baskurs i hästkännedom med Anna Rudbäck i mars 2017
Till höstmötet arrangerades ett föredrag med Vignir Jonasson på temat ”Från unghäst till
ridhäst”
Utbildningsansvarig har bevakat utbildningsfrågor mm på SIF:s höstmöte.
Representanter från Vesturs anläggningsgrupp har varit på kurs om underlag och anläggning
av tävlingsbanor.

Tävling
Ett VSM som fylldes med drygt 120 deltagare på några timmar anordnades med hjälp många
funktionärer från distriktets föreningar.
Kvällskval anordnades också då många vill ta en sista chans att kvala till SM
Passtävlingen och den regionala tävlingen på hösten ställdes in pga för få anmälningar.

Ungdom
Vestur höll 21-23 juli ett ungdomsläger med ryttare i ålder 12-21 år. Totalt 16 ungdomar som
tillsammans hade aktiviteter med och utan häst. Tränare för lägret var Louise Löfgren, Vigdis
Mathiasdottir och Illugi G Pálsson där Louise och Vigdis hade parallella lektioner på lördagen
och Illugi hade lektioner inom Gaedingakeppni på söndagen med upplägget två och två på
förmiddagen och programridning på eftermiddagen. Lägret var väldigt uppskattat av våra
ungdomar och gav många bra träning inför GK-SM som många deltog på med fina resultat.

Kommunikation och webb
En ny webbsida har tagits fram och lanserats. Sidan uppdateras snabbt så att transparensen i
styrelsens arbete har ökat.
Facebook används också för snabb kommunikation med medlemmar och inom styrelsen.
Webbansvarig har också skapat digitala brevlådor samt en lathund för styrelsen.

GHP – Göteborgs Horse Park
Ordförande har under året ingått i GHP:s styrelse och anläggningsansvarig har varit
adjungerad samt även bistått med stöd i kassörens arbete i bolaget.

