
Verksamhetsberättelse	  2015	  Compass	  Sportryttarklubb	  för	  
verksamhetsåret	  2015-‐01-‐01	  till	  2015-‐12-‐31	  

Styrelsen	  

Styrelsen	  har	  bestått	  av:	  
Ordförande	  Pia	  Walter	  (avgick	  oktober	  2015)	  
Vice	  ordförande	  Åsa	  Ragnar	  (tillförordnad	  sedan	  oktober	  2015)	  
Sekreterare	  Hanna	  Lindeblad	  
Kassör	  Maria	  Lagerkvist	  
Ledamot	  Lena	  Lundin	  
Ungdomsledamot	  utsedd	  av	  USEK	  Jonna	  Lundin	  

Samt	  suppleanter:	  
Sara	  Sjögren	  
Jan-‐Erik	  Szabo	  
Lotta	  Eldberg	  
	  
Styrelsen	  har	  sammanträtt	  11	  gånger	  under	  året.	  

Övriga	  förtroendeposter	  
Valberedningen	  har	  bestått	  av:	  
Ordförande	  Josefin	  Rejler	  
Erik	  Horneman	  
	  
Revisorer	  har	  varit:	  
Anna	  Lööf	  
Cecilia	  Kågemark	  
Catharina	  Kuylenstierna	  (suppleant)	  
	  

Vision	  
Sveriges	  bästa	  ridskola	  med	  fokus	  på	  ridutbildning	  och	  tävlingsverksamhet	  med	  ett	  starkt	  
engagemang	  för	  samhället,	  gruppen	  och	  individen.	  
	  

Tydlig	  värdegrund	  
Compass	  Sportryttarklubb	  ska	  aktivt	  verka	  för	  en	  god	  sammanhållning	  där	  en	  hjälpsam	  och	  
vänlig	  inställning	  är	  något	  vi	  sätter	  stort	  fokus	  på.	  Vi	  vill	  hjälpa	  ungdomarna	  att	  sätta	  mål	  och	  
förmedla	  en	  tydlig	  värdegrund,	  där	  nyckelbegreppen	  handlar	  om	  att	  skapa	  förtroende	  och	  
samverkan	  såväl	  mellan	  häst	  och	  ryttare	  som	  mellan	  människor.	  Att	  umgås	  med	  hästar	  ger	  
våra	  elever	  insikter	  och	  lärdomar	  som	  är	  värdefulla	  även	  utanför	  stallet.	  På	  det	  sättet	  har	  
också	  ridskolan	  en	  viktig	  social	  funktion.	  

CSRKs	  ledstjärnor	  
	  

• Jag	  är	  hjälpsam	  och	  stöttar	  andra.	  
• Jag	  tar	  ansvar	  för	  mig	  själv,	  min	  häst	  samt	  min	  och	  hästens	  utrustning.	  
• Jag	  tar	  mig	  an	  utmaningar	  med	  ett	  glatt	  humör	  och	  låter	  motgångar	  sporra	  mig.	  
• Jag	  visar	  respekt	  för	  människor,	  hästar	  och	  stallets	  miljö	  och	  sätter	  säkerheten	  först.	  



• Jag	  tänker	  alltid	  på	  att	  stallet	  är	  hästarnas	  hem	  och	  uppträder	  därefter.	  
	  

Målsättning	  
Utveckla	  och	  behålla	  barn	  och	  ungdomar	  i	  ridsporten	  och	  bidra	  till	  ett	  livslångt	  intresse	  för	  
hästar	  och	  ridning.	  
	  

Viktiga	  händelser	  under	  året	  
Klubben	  har	  en	  aktiv	  ungdomssektionen	  (USEK)	  som	  året	  genomförde	  flera	  uppskattade	  
aktiviteter	  för	  barn,	  ungdomar	  och	  vuxna.	  Klubbens	  engagemang	  och	  stöd	  till	  den	  ideella	  
organisationen	  Ung	  cancer	  har	  fortsatt	  under	  2015.	  Exempel	  på	  USEK:s	  genomförda	  
aktiviteter:	  
	  

• Arbetat	  för	  och	  erhållit	  kvalitetsstämpeln	  ”Utmärkt	  Förening”	  
• Hästis	  för	  vuxna	  
• Fysträning	  för	  ridskoleeleverna	  under	  ledning	  av	  erfaren	  personliga	  tränare	  
• USEK	  har	  anordnat	  flera	  aktiviteter	  i	  samband	  med	  klubbens	  inbjudningstävlingar	  och	  

utöver	  detta	  grillkväll,	  Halloweenfest	  och	  käpphästhoppning	  
	  
Compass	  Sportryttarklubb	  erbjuder	  ridträning	  för	  barn	  och	  ungdomar	  inom	  ramen	  för	  
lektionsridning	  samt	  TUK	  (talangutvecklingskoncept).	  Lektionsridning	  bedrivs	  i	  grupper	  om	  
6-‐8	  ryttare.	  TUK	  erbjuder	  ryttare	  ridträning	  på	  en	  och	  samma	  ponny/häst	  i	  grupper	  om	  6	  
ryttare,	  2-‐4	  gånger	  per	  vecka.	  Båda	  träningsformerna	  syftar	  till	  att	  skapa	  och	  behålla	  rid-‐	  och	  
hästintresset	  hos	  våra	  barn	  och	  ungdomar	  så	  de	  stannar	  kvar	  inom	  ridsporten.	  	  
	  
En	  viktig	  del	  förutom	  träning	  är	  tävling,	  vilket	  klubbens	  tävlingssektion	  ansvarar	  för.	  Under	  
2015	  arrangerades	  flera	  tävlingar	  på	  olika	  nivåer:	  
	  

• 8	  st	  klubbtävlingar	  inom	  ramen	  för	  Compass	  Trophy	  med	  drygt	  40	  deltagare	  per	  
deltävling,	  både	  från	  klubben	  samt	  ungdomar	  från	  Drevinge	  Ryttarsällskaps	  (DRS)	  

• 4	  st	  inbjudningstävlingar	  på	  lokal	  nivå	  för	  ponny	  (18/4,	  9/5,	  12/9,	  3/10)	  
• 1	  st	  inbjudningstävling	  på	  regional	  nivå	  för	  häst	  (10/5)	  
• 1	  st	  KM	  i	  hoppning	  tillsammans	  med	  DRS	  (november)	  
• 1	  st	  KM	  i	  dressyr	  tillsammans	  med	  DRS	  (december)	  

	  
Klubben	  har	  ett	  lag	  i	  Ponnycupen	  i	  hoppning.	  Laget	  tävlar	  vid	  6	  tillfällen	  (3	  gånger	  hos	  oss/3	  
gånger	  hos	  en	  annan	  ridklubb	  i	  Stockholmsområdet)	  vilket	  ger	  möjlighet	  för	  att	  låta	  många	  
ryttare	  delta.	  Vidare	  har	  klubbens	  ryttare	  möjligheten	  att	  ta	  med	  sig	  ponny/häst	  för	  att	  tävla	  
sk	  pay&jumps,	  pay&rides	  och	  inbjudningstävlingar	  på	  andra	  anläggningar.	  
	  
Klubben	  har	  sedan	  starten	  ett	  avtal	  med	  Fam	  Sundin	  Holding	  AB	  för	  driften	  av	  ridskolan.	  
Avtalet	  bygger	  på	  ett	  bra	  och	  utvecklande	  samarbete	  och	  under	  året	  har	  vi	  genomfört	  två	  
gemensamma	  och	  utvecklingsmöten	  i	  syfte	  att	  höja	  kvaliteten	  på	  verksamheten	  och	  det	  
gemensamma	  arbetet.	  
	  
Compass	  Sportryttarklubb	  har	  ett	  bra	  och	  nära	  samarbete	  med	  Nacka	  kommun	  och	  strävar	  
efter	  att	  vara	  en	  positiv	  kraft	  i	  utvecklingen	  av	  ridsporten	  i	  kommunen.	  
	  
Under	  hösten	  avgick	  ordförande	  Pia	  Walter	  och	  som	  tillförordnad	  tillsattes	  vice	  ordförande	  
Åsa	  Ragnar.	  
	  



	  


