Verksamhetsberättelse för distrikt Västsvenska - Halland, Vestur för år 2020
Lite siffror om Vestur
Styrelsen har under 2020 bestått av 13 personer. Vår ungdomsledamot hade inte möjlighet
att fortsätta sitt uppdrag året ut och avgick under sommaren. Vestur har haft 11
styrelsemöten under verksamhetsåret. Vestur har även genomfört ett höstmöte med
tävlignsplanering på Säve, GHP den 25/10-20.
Våra medlemmar i distriktet är ca 1000 medlemmar i lokalföreningarna
 Fálki
 Gauti
 Hrafna-Flóki
 Kappi
 Landi
 Sigur
 Vákur
 Vinir
Hur styrelsen arbetar
Styrelsen har under 2020 fördelat arbetet på tävlingsutskott, ungdomsutskott,
utbildningsutskott, anläggningsutskott, sekreterare och kommunikationsansvarig samt
ordförande, vice ordförande och kassör med ekonomistöd.
Kassören har även en styrelsepost i GHP, det bolag som Vestur äger tillsammans med
Göteborgs Hästsportklubb (GHSK), som driver vår tävlings- och träningsanläggning på Säve.
Kassör och ordförande deltar också regelbundet i möten med Idrott och Förening i
Göteborgs Stad inom ramen för ”Plan för Ridsporten i Göteborg” Där ingår man även in en
undergrupp kring markfrågor för ridsporten och då främst för Säveområdet.
Mycket av styrelsen arbete rör sig kring tävling och även vår gemensamma anläggning och
allt arbete som den kräver med medverkan från föreningarnas medlemmar.
Ett annorlunda år i skuggan av pandemin
Året har starkt präglats av Covid19-pandemin och alla de restriktioner som följer av den.
Vestur har ändå flyttat fram, anpassat och kunnat genomföra vissa tävlignar och aktiviteter
på ett smittsäkert sätt.
Antalet tävlande och tävlingstillfällen har dock varit betydligt färre 2020 jämför med året
innan. Antal startande ekipage på Säve 2020: 440st (2019: 690st).
Antal tävlingstillfällen var 2020: 5 och (2019: 11)
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Utbildning
Vestur genomförde 17-18 oktober en mycket uppskattad Hippologikurs med Rebecka Frey
som lärare på Säve. Med anpassning till smittskydd kunde kursen genomföras och för de
medlemmar som stod på reservlistan hoppas vi kunna anordna en kurs under 2021.
Den aviserade föreläsningen på höstmötet fick av Corona-skäl ställas in.
Anläggning
Under året har det främst gjorts arbeten med att bygga nya domarbås och klippning av
gräsytor. Under 7 tillfällen mellan februari och april genomfördes arbeten av bygget med
domarbåsen. Båsen blev i stort helt klara, men en del kompletteringar återstår att göra
under 2021. Kvarstår: färdigställa båsen helt och installera el till varje bås.
Tillsammans med GHSK har det genomförts två arbetsdagar under i september och oktober.
Tack till alla frivilliga som ställt upp och vi behöver fortsätta arbetet med anläggningen under
2021. Vestur har även fått sponsors-stöd för domarbåsen, vilket kan ses på hemsidan.
Tävling
Under året har Vestur arrangerat ett VSM samt ett GK SM-kval. Det var länge oklart om det
skulle bli några tävlingar detta år med tanke på de restriktioner som införts. Efter mycket
funderande och diskussion kring regelverket kom vi dock fram till att vi hade en möjlighet att
genomföra våra tävlingar om varje ryttare hade med sig max 1 medhjälpare samt att
tävlingarna också genomfördes utan publik eller café.
Söndagen den 5 juli genomförde vi ett GK SM-kval som går till historien. Vädrets makter
visade sig från sin sämsta sida och var om inte det värsta, så åtminstone bland det värsta, vi
haft på Säve någonsin. Funktionärerna samt domarna hade förbrukat alla torra kläder före
lunch. De manuella noteringarna med domar-poäng var oläsbara när de kom in. Domarna
fick till slut ställa upp bilarna på passbanan och döma därifrån. Det var i alla fall en dag då
publik inte var något problem. Vi hade 41 starter under förmiddagen samt finaler under
eftermiddagen. Incheckningen gjordes i förväg genom SMS med sedvanlig information samt
namn på medhjälpare. Detta visade sig vara mycket effektivt och något vi sannolikt tar med
oss till kommande tävlingar.
VSM var från början planerad till våren, men fick planeras om på grund av restriktioner samt
krock med avelsvisning. Den 1-2 Augusti genomfördes ett Mini-VSM. Dessa dagar hade vi
vädergudarna med oss. Det var ett fantastiskt väder och en tävling med mycket glädje från
både deltagare och funktionärer. Tävlingen genomfördes med ett minimalt antal funktioner.
Vi körde LH Kappi för första gången vilket är mycket effektivare för registrering av
domarpoäng. Nackdelen är dock att domar-kommentarer uteblir vilket vi fick några
synpunkter på. Vi hade 88 starter samt finaler dessa dagar. Många uppskattade att vi hade
finaler trots lågt deltagarantal i vissa grupper. Incheckningen gjordes i förväg även för denna
tävling.
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