
FRILLESÅS RID- OCH KÖRKLUBB

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018

År 2018 var FRK:s 35:e verksamhetsår. Klubben hade vid årets slut 304 medlemmar, varav 184 ridande elever i

Ridskolan. Årsmötet hölls den 21 januari och Eva Börjesson valdes som ordförande fram till kommande

verksamhetsår 2019. Vi har under året 2018 fortsatt vårt arbete med att utveckla anläggningen, en god

ekonomi samt fokusera på kommunikation med såväl medlemmar som Kungsbacka Kommun.

RIDSKOLAN

Frillesås ridskola drivs av Inger Lindberg. Ridskolan har under året haft ca 184 ridande elever.

Lektioner hålls 5 dagar i veckan och förutom ordinarie lektionsverksamhet har det anordnats:

- Knatteridning på lördagar

- Teorilektioner

- Dag- och kvällsridläger under sommaren, även ett hoppridläger som var mycket omtyckt

- Lektionsmästerskap i hoppning och dressyr

- Minihoppningar under loven för elever som vill prova på att tävla, men de har också varit öppna för

utomstående ryttare

- Ett flertal roliga och uppskattade jullovsaktiviteter

Instruktörer under året har varit Inger Lindberg och Elin Johansson. Funktionshindrade har

haft möjligheter att rida en gång/vecka. Ridskolan har sammanlagt 17 hästar och ponnyer. Årets ridskolehäst

2018 blev Charlie och ridskoleponny blev Miza.

Ridskolan har även haft både hästar, ponnyer och ryttare som deltagit i lag-SM i fälttävlan, div. 2 och 3 i

hoppning för ponny, div. 2 dressyr för ponny och div. 3 dressyr för häst, och detta med flertalet placeringar!



EGNA ARRANGERADE TÄVLINGAR

3 juni - På Billdals RK

Regional tävling – Voltige. I ett gott samarbete med Billdals Ridklubb

10 juni

Lokal tävling – Hoppning ponny och ridhäst Ca. 201 starter

23 september

Div II

Lokal tävling – Hoppning ponny och ridhäst. Ca. 122 starter

7 oktober

Div II

Lokal tävling – Dressyr ponny och ridhäst Ca. 92 starter

Allsvenskan:

Vi anmälde två lag till Div III hoppning ponny och ett ridhäst Div III, där ett av ponnylagen gick vidare till final.

Ett lag Div III dressyr Häst. Vi anmälde ett Div II ponny hoppning och ett dressyr. Tyvärr blev det ingen

placering av något lag under 2018, men roligt hade de!

Vi har under året tillsatt en tävlingssektion (TS) som har haft ett flertal planeringsmöten under året som verkat

för att planera och genomföra tävlingar på anläggningen. TS har även sett över material och inkommit till

styrelsen med förslag på åtgärder kring inköp/utbyte av material och komplettering. Vi har köpt in eget

hindermaterial och även fått ett jättefint sponsorhinder från Konsum. Vi har haft två tävlingsmöten med

tävlande/licensierade medlemmar. Gemensamt med Cavallo har vi arrangerat en träningshelg med Pontus

Hugosson som var mycket uppskattad.

Alla medlemmar har haft möjlighet att teckna ryttaravtal. Vi har haft 68 licensierade ryttare under 2018, då är

inte endagslicenser medräknade



Licensierade medlemmar 2018:

Licens Barn Upp till 12 år 8
Licens Junior Mellan 13 och 18 år 11
Licens Senior Från 19 år 11
Lektionslicens Barn Upp till 12 år 3
Lektionslicens Junior Mellan 13 och 18 år 14
Lektionslicens Senior Från 19 år 2
Endagslicens Oberoende ålder 12
Endagslicens/Lektionsryttare Oberoende ålder 2
Körgroom & linförarlicens Oberoende ålder 1

MEDLEMSTALLET

Under året 2018 har vi haft 10 uppstallade hästar. Alla boxar har varit uthyrda löpande under hela året.

ANLÄGGNINGEN

Vi hade som plan inför 2018 att iordningställa den nedre delen av den stora utepaddocken, vi sökte bidrag från

länsstyrelsen och Idrottslyftet och blev beviljade detta. Jord o Berg gjorde jobbet att skrapa bort den gamla

gräsbevuxna svålen och tillförde nytt underlag.

Det bedömdes då att någon dränering borde inte behövas göras då det upplevdes som att den gamla botten

var tillräckligt bra. Nu i efterhand så vet vi att den inte höll och vi kommer behöva se över den under även

2018. Det är dock bättre ridbarhet i den nu utan gräs och rötter, och vi kan tacka den varma torra sommaren

så vi kunde använda den som parkering.

Vi har även bytt ut ljuskällorna i ridhuset under hösten.

KLUBBAKTIVITETER

Vi har under året bjudit in till en funktionärsfest under sommaren, denna kunde inte genomföras tyvärr då det

vart för få anmälda. Vi hade 1 Grönt Kort-kurs.

Under året har vi även haft möjlighet att ha West Coast Western Riders på vår anläggning

http://www.wcwr.se/ . Detta har resulterat i ett gott samarbete och de har haft olika arrangemang på vår

anläggning såsom tävlingar mm. Vi kommer att fortsatt samarbete med dem under kommande år då vi ser att

en bredd av verksamheter inom ridsporten är till en fördel för våra medlemmar. Vi har ungefär en gång i

månaden haft de mycket populära Programridningarna för Britt Hammar. Vi har gemensamt med Cavallo

anordnat Julfest, Klubb- och Lektionsmästerskap i både dressyr och hoppning.



Pristagarna i Dressyr KM och LM
2018

Pristagarna i Hoppning KM och LM
2018



FÄLTTÄVLAN

Amanda Schyman tog hem en placering i DM fälttävlan i 14-20 år ponny med Count on Courageous (Dennis).

Vi startade även med ett lag under SM för ponny. Frillesås representerades av Sandra Johansson på Lilla Du

(ridskoleponny och ridskoleelev) och Amanda Schyman på Dennis . De red båda i P 90 klassen. Vi lånade även

in 2 tjejer från östra Sverige, Kajsa Prins och Ingrid Gren som rider i P 80. Tyvärr blev det ingen placering för

tjejerna denna gång.

VOLTIGE

Vårt duktiga juniorlag fick med sig ett SM-brons på ridskolans fina Chévere (Osten).

Amalia knep både SM silver individuellt i miniorklassen och en 3:e plats på NM på lånad häst från en annan

klubb. Övriga individuella gjorde även de fina insatser på Dijon och Charlie (som gjorde debut i svår klass). Tack

till Alice som åkte med och var en superstar som hästskötare.

Amanda Schyman och Amalia Glimmerhav var också nere i Krumke, Tyskland, och tävlade mot internationellt

motstånd, Amalia i Children klass och Amanda i 2* juniorklass, även detta på den fantastiska Osten!



14-åriga Amalia Glimmerhav tävlade även i FRK's färger under Flyinge - Internationell voltige med FEI Nations

Cup, internationell voltige för junior och children, och fick fina resultat med sig hem! Under CVI1*Ch damer

(Children klass) kom Amalia på en fin 4:e plats och under CVI2*Ch damer så knep hon en riktigt bra 2:a plats!

Denna gång var det inte FRK's egna stjärna Chevré som stod för galoppen, utan en helt ny häst från en annan

klubb, Trezor. Men det gick ju bra ändå!

I DM vann Sandra Johansson ett guld i DM och Elsa Leifsell ett Silver, även detta på Osten!



DRESSYR

Britt Blomdahl med hennes fina Brandon deltog i Hallands cupen 40+ och tog där en fin

2:a placering.

HOPPNING

Under DM i hoppning ponny så tog Amanda Schyman Ängvaktarns Power Peoni hem guldet i kat C och Sofia

Börjesson på Grantstown Golden Melody kat D tog hem tredje platsen.

CAVALLO

Cavallo har haft olika arrangemang under året:

- 3-4 mars – Träningshelg med Pontus Hugosson

- 17-18 juli – Resa till Ästad Gård med Fångarna på gården och övernattning

- 28 oktober – Halloweenfest med spökrunda

- 9 december – Julfest på FRK med uppvisningar i ridhuset

STYRELSEN

Styrelsens har under året haft 10 protokollförda möten.


