
 FRILLESÅS RID- OCH KÖRKLUBB
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021

År 2021 var FRK:s 38:e verksamhetsår.
Klubben hade vid årets slut 321 medlemmar, varav 178 ridande elever i Ridskolan.
      Årsmötet hölls den 27 februari 2021 och Eva Börjesson valdes som ordförande till kommande
verksamhetsår 2021.

Detta år blev åter något som var utöver det vanliga i pandemins spår, men vi lyckades ändå
genomföra en hel av de saker som vi planerat. Och vi har fortsatt att utveckla föreningen och
förbättrat anläggningen i den mån som varit genomförbart.



RIDSKOLAN

Ridskolan drivs sedan länge av Frillesås Ridskola HB som är en privat verksamhet och drivs av
Inger Lindberg.  Föreningen Frillesås Rid- och Körklubb köper tjänsten av Frillesås Ridskola HB för
att driva ridskola i föreningens regi. Vi har under året påbörjat tätare samverkan med ridskolans
verksamhetsansvarige, Inger Lindberg, och vi har gemensamma möten en gång i månaden med
start under senare delen av hösten 2021. Detta med anledning av de allt större krav som ställs på
säkerhet och utveckling av ridskola från Svenska Ridsportförbundet.

 En ny ponny kom i januari, den svarta skönheten Alberta Boy, men han kallas för Abbe
 Ytterligare en ponny kom i höstas, Ahar Larimar, och han kallas Larry.
 Voltigetjejerna, med hjälp av deras föräldrar, anordnade en voltigetävling i samarbete med

Östergårds Voltige och Billdals Ridklubb på Billdals anläggning.
 En av de ponnyer som finns i verksamheten, Lilla Du, som hon kallas, är en fantastisk

ponny. Hon var med, tillsammans med sin ridskoleryttare Ammie Karlsson, och tävlade lag-
SM i Fälttävlan. I laget var även Mimmi Mo Nordling på Dennis med, tillsammans med två
ryttare från Fjärås Hoppryttare. Ammie blev även uttagen till Utmanartruppen i Fälttävlan!

 Under året har många av både ridhästarna och ponnyerna varit ute på tävlingsbanorna,
och de har verkligen satt FRK på kartan som en klubb att räkna med!

 Under året har det även arrangerats Minihoppningar i ridskolans regi, ridläger och
jullovsaktiviteter.

TÄVLINGSKOMMITTÉN (TK)

TK Har under året fortsatt arbetet att utveckla tävlingar på anläggningen.  TK har haft flera
planeringsmöten under året som verkat för att planera och genomföra tävlingar på anläggningen.
TK hade som planering att:

 Fortsätta utveckla en fungerande och drivande Tävlingskommitté
 Skapa förutsättningar för att utbilda funktionärer
 Vi vill verka för en god utveckling av våra tävlingsryttare genom att anordna clinics/utbildning

inom resp. gren gemensamt med medlemmar, Cavallo samt TK
 Fortsatt inventering och förnya tävlingsmaterial samt förvaring av dessa.



LICENSIERADE MEDLEMMAR 2021:

Licens Barn Upp till 12 år 10
Licens Junior Mellan 13 och 18 år 13
Licens Senior Från 19 år 6
Lektionslicens Barn upp till 12 år 5
Lektionslicens Junior Mellan 13 och 18 år 9
Lektionslicens Senior Från 19 år 3
Meetinglicens Oberoende ålder 18
Meetinglicens - lektionsryttare Oberoende ålder 4
Linförar- och groominglicens Oberoende ålder 1

Vi har även under detta år ställt ut 69 licenser till ryttare, oberoende ålder.
Alla medlemmar som har löst licens har även haft möjlighet att teckna ryttaravtal.

TÄVLINGAR

Föreningen har arrangerat fem tävlingar under året. Bland annat ett väldigt omtyckt 2-
dagarsmeeting i samarbete med vår sponsor Maria Åkerberg, ett hoppmeeting för både ponny
och ridhäst. Utöver den tävlingen anordnade vi under hösten två hopptävlingar och två
dressyrtävlingar, både för ponny och ridhäst. Sammanlagt på dessa tävlingar hade vi 578 starter!

2021-07-17 Maria Åkerbergshoppet
2* och 1* tävling i Hoppning - ridhäst 171 starter

2021-07-18 Maria Åkerbergshoppet
2* och 1* tävling i Hoppning - ponny 121 starter

2021-09-12 1* tävling i Hoppning - ridhäst 69 starter
2021-09-26 1* tävling i Hoppning - ponny 141 starter
2021-10-10 1* tävling i Dressyr - ridhäst 44 starter
2021-10-24 1* tävling i Dressyr - ponny 32 starter + KM

ALLSVENSKAN

Vi hade många lag med i år, bästa lagdeltagandet på länge faktiskt, vilket är oerhört roligt och
spännande! I både hoppning och dressyr, ridhäst och ponny, blev det fina resultat där bl a
ponnylaget i div. 3 vann sin division på Hylte Ryttarförening i mitten på augusti.

DM i hoppning

Nellie Bernhardt och hennes fina B-ponny Ace of Diamonds tog en fin bronsplacering under DM i
hoppning på Harplinge Ridklubb.



MEDLEMSTALLET

Under året 2021 har vi haft 10 uppstallade hästar, det är precis så många som får plats.
Några har flyttat ut, men vi har samtidigt fått in nya medlemmar i stallet, så det har alltid varit
full beläggning i stallet.

ANLÄGGNINGEN

Verksamhetsplan 2021

 Se över dräneringsbehov och renovering i övriga av våra paddockar
 Få klart bygglov och påbörja flytt av containrar samt iordningställa nytt domartorn
 Se över planering för nytt ridhus i anslutning till det gamla gemensamt med Kommunen
 Se över förråden vid övre delen av anläggningen och påbörja en ev. renovering.
 Anlägga en rasthage i anslutning till de andra för medlemstallets hästar
 Få till en renovering av ridhustaket eller ev. se över ekonomiska möjligheter att byta ut det.
 Lägga och förbättra nytt underlag i ridhuset.

Och vad har vi gjort?

 Vi har under året totalrenoverat den lilla paddocken med nytt underlag och samtidigt
gjort ny dränering runt om för att underlätta avrinning från banan.

 Bygglovet är klart och fortsatt planering med renovering av domartorn samt ev. flytt av
containrar.

 Nytt ridhus är en ständig pågående planering och ett stort behov för föreningens
utveckling och överlevnad över tid.

 Ridhustaket är ett pågående projekt även under kommande år.
 Det befintliga ridhusunderlaget har jämnats ut och nytt underlag har lagts in.

Dessutom:
Kommunen gick efter många års dialog äntligen med på att bekosta asfalteringen på infartsvägen
till anläggningen, vilket vi alla är väldigt glada för. Inga mer hålor i vägen, djupa som avgrunder,
som var en fara för både bil, hästtransporter och övriga fordon.

KLUBBAKTIVITETER

Vi har haft få klubbaktiviteter under året i pandemins spår, men några har vi ändå kunnat ha.
Tyvärr fick vi ställa in både KM/LM i hoppning och Cavallos Nyårsshow pga pandemins
restriktioner. Vi kunde dock genomföra KM dressyr då detta lades i samband med vår
dressyrtävling för ponny 24 oktober.

 En Grönt kort kurs.
  Vi har arrangerat flertalet Programridningar och Morotsdressyr
 Hyrt ut anläggningen till WCWR 1 gång





CAVALLO – FRK:s Ungdomssektion

Cavallos verksamhetsberättelse och årsmötesprotokoll finns att se på hemsidan under ”Cavallo”.

 De genomförde bland annat en Pay and Jump i september
 7 av Cavallos medlemmar började under senare delen av 2021 en utbildning

(ULK steg I-III – Ungdomsledarkurs) som görs i regi av Hallands Ridsportsförbund.
Kursen riktar sig till ungdomar som vill stödja och arbeta med barn- och
ungdomsverksamhet i vår förening, vilket vi självklart är väldigt positiva till!

Styrelsen och Cavallo har under året försökt att få till gemensamma möten för att kunna planera
olika arrangemang men vi har mycket mer att strukturera kring just detta då vi inte har lyckats
komma i mål med det som var vår plan från början.

ÖVRIGT

Efter många års frånvaro så har klubben äntligen fått klubbkläder till salu igen! Dessa finns att
beställa på hemsidan under ”Klubbkläder”.

STYRELSEN

Styrelsen har haft 9 protokollförda möten under året.


