Verksamhetsberättelse 2019
Dyltabruks Ryttarförening avger härmed sin verksamhetsberättelse för 2019.
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Sammanträden:
Styrelsen har haft 8 stycken styrelsesammanträden och en verksamhetsdag under
året.
Medlemsmöten:
Föreningen har haft ett årsmöte och grenspecifika träffar.
Medlemmar
Föreningen har haft 54 medlemmar vilket är en minskning med 25 stycken.
Medlemmarna är fördelade i åldersgrupper: 26 år och äldre 41 stycken, 21-25 år 1
stycken, 19-20 år 1 stycken, 13-18 år 6 stycken samt 7-12 år 5 stycken.

Antal licenserade ryttare har totalt varit 16 stycken varav 3 stycken med
endagslicenser. Vi har haft 2 licenserade domare.
Ekonomi
Ekonomi- och revisionsberättelse finns i särskild bilaga.
Utbildningsverksamhet.
All avsutten verksamhet har genomförts i samarbete med SISU idrottsutbildare. Vi
genomförde 13 utbildningstimmar. Våra dressyrdomare har varit på fortbildning.
Idrottslyftet.
Vi har haft ett ryttarprojekt under 2019 där 19 medlemmar deltog. Projektets syfte
var att stärka sammanhållningen i föreningen samt ge ryttarna och kuskarna verktyg
att prestera på tävling. Projektet har varit uppdelat i 3 grenar under 2019, dressyr,
hoppning och sportkörning.
Träningsverksamhet.
Cissi Brage har haft träningar i Lyttebäck.
A-tränare Per Sandgaard har haft dressyrträningar på vår anläggning i Ervalla. Ida
Eriksson har haft träningar på vår anläggning för våra medlemmar. B-tränare Anna
Skog har haft hoppträningar på vår anläggning. C-tränare Karin Söderqvist har haft
sportkörträningar, främst dressyr på vår anläggning och i Lyttebäck. Emely
Lönnberg har haft inkörning och brukskurser på vår anläggning och i Lyttebäck.
Tävlingsverksamhet.
Vi arrangerade 3 pay and jump och 2 pay and drive precision samt 2 pay and drive
dressyr som tillsammans lockade ett flertal deltagare.
Dyltamästerskap i precision- och dressyrkörning har genomförts. Juniormästare
dressyr blev Louise Tapper och seniormästare dressyr Cathrine Bragner samt
precisionsmästare Ann-Louise Stolt.
Vi hade också fem tävlingsdagar i dressyr med klasser från LB till S:t GeorgeLagtävling – dressyr
Klubben representerades av Ann-Louise Stolt som ar utlånad till Axbergs
Ryttarteam. För övrigt har klubbens ryttare haft många placeringar på tävlingar i
distriktet och runt om i landet. Sammanfattningsvis blev det en framgångsrik
tävlingssäsong igen!
Framgångsrikaste ryttare:
Dressyr häst:
Susanne Gustavsson
Hoppning ponny:
Maja Vuotari

Annan verksamhet.
Medlemsinsatsen är nu ett naturligt inslag i verksamheten och innebär att alla
medlemmar gemensamt hjälps åt med anläggningen och klubbverksamheten.
Under året har upprustning av staketen på alla banor startatVi har hyrt Glasverandan på Ervalla gård som klubblokal med tillhörande
klubbkansli.
DRF Örebro kuskarna
Styrelsen har beslutat att föreningens körsektion antar namnet DRF Örebro
kuskarna.
Miljö
Vi fortsätter vårt miljöarbete bland annat genom att vi källsorterar allt avfall i
klubblokalen och även i samband med tävlingar. Vi försöker i möjligaste mån att inte
använda engångsmaterial. Vi använder miljövänliga förbrukningsprodukter så som
diskmedel och liknande.
Vi har även i år haft en skrotcontainer uppställd för insamling av järnskrot mm för
materialåtervinning. Allmänheten hjälpte oss att fylla den och den gav oss ett litet
tillskott till klubbkassan.
Rökfri anläggning
Vi är anslutna till förbundets satsning på rökfria anläggningar. Alla inomhuslokaler
och cafeterian vid banan är rökfria och vi försöker även att hålla den yttre miljön runt
banan rökfri.
Sociala medier
Hemsidan är under ombyggnad.
Slutord
Styrelsen vill tacka medlemmar för det gångna verksamhetsåret. Vår målsättning
och förhoppning är att under 2020 fortsätta att utveckla den verksamhet som vi
bedrivit under tidigare år samt arbeta för en anläggning som kräver minder
underhåll.
Dessutom vill vi tacka Åke Nilsson för det goda samarbetet rörande Ervalla gård och
familjen Cajdert för att vi får hyra Glasverandan. Vi vill också tacka alla våra
medlemmar som genomfört sina medlemsinsatser och jobbat som funktionärer på
våra tävlingar.
Ervalla december 2019
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