Verksamhetsberättelse 2021
Enköpings Fältrittklubb
Verksamhetsåret 2021-01-01 - 2021-12-31
Styrelsen
Styrelsen har bestått av:
Anna Cornéer, ordförande
Jenny Söderberg, vice ordförande
Christina Fredriksson, kassör
Marianne Sundström, sekreterare
Mathilda Eriksson, ledamot
Frida Carlsson, adjungerad
Styrelsen har haft 6 sammanträden under året. Pgr a pandemin har en del möten
varit digitala.
Övriga förtroendeposter:
Valberedning
Jens Arosenius
Cathrine Berglind
Revisorer
Elisabeth Illés
Herman Arosenius
Revisorssuppleant
Cathrine Berglind

Händelser under året
⁃ Klubben hade 57 betalande medlemmar under året.
⁃ En arbetsdag har genomförts under våren.
- Klubben har gjort ett förslag till kommunen till ny ridled i Storskogen, eftersom BMX
banan inte ska användas av oss av säkerhetsskäl. Vi har haft möte med kommunen
och de ska röja och märka upp ridleden. Invigning kommer ske när allt är klart.
- En sommarfest anordnades i juni. 25 personer deltog.
⁃ Vi hade vår årliga kräftskiva i ridhuset samt några grillkvällar under sommaren.
. En Pay & Jump anordnades 2:a advent. Startavgifterna gick oavkortat till insamling
till Musikhjälpen, vilket gav 900 kr. Medlemmarna samlade in ytterligare 700 kr till
Musikhjälpen.
⁃ Klubben har panelat och målat caféteriavagnen och gjort den brukbar till våra
tävlingar.
- Klubben har sålt NewBody under hösten och lyckades med det få in 9.784 kr.
US
Ordförande: Wilma Fredriksson
US har varit vilande på grund av för få aktiva medlemmar.

Tävlingar
Tävlingssektionen har bestått av samtliga styrelsemedlemmar.
Under 2021 har följande tävlingar genomförts:
Två st Pay & Ride, 6 och 13 juni
4 och 5 juli fälttävlan för häst och ponny i samarbete med Stora Väsby Fältrittklubb
Klubbmästerskap i hopp och terräng genomfördes. Viveca Räim blev klubbmästare
2021.
Övrigt tävlingar:
En enkät om önskemål vilka tävlingar klubbens medlemmar vill ha 2022
genomfördes.
En kickoff för allsvenskorna ordnades i november.

Väl mött kommande verksamhetsår 2022!
_______________________
Ordförande Anna Cornéer
Vice ordförande Jenny Söderberg
Kassör Christina Fredriksson
Sekr Marianne Sundström
Ledamot Mathilda Eriksson
Adjungerad Frida Carlsson

