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 Övergripande om föreningen 
 Torns  Ryttarförening  är  en  aktiv  förening  som  under  året  fortsatt  att  arbeta  för  att  främja 
 ridsporten,  både  som  ridskola  och  som  hem  för  tränings-  och  tävlingsryttare.  Styrelsen, 
 kommittéerna  och  ridskoleverksamheten  har  klubbens  devis  ”Från  ponny  till  häst,  från 
 amatör  till  elit…  och  hela  vägen  dit”  som  ledstjärna  i  verksamheten.  Torns  är  en  del  av 
 Svenska Ridsportförbundet och följer riktlinjerna kring föreningsstruktur och värdegrund. 

 Majoriteten  av  klubbens  verksamhet  riktar  sig  till  barn  och  ungdomars  utveckling,  men 
 glädjande  är  att  även  återvändande  ryttare  är  aktiva  inom  klubben.  Åldersspannet  på  de 
 aktivt  ridande  är  idag  5-70  år.  Medlemmarna  bär  föreningen  framåt  via  ett  stort  ideellt 
 engagemang  både  vad  gäller  skötsel  av  anläggning  och  stall  samt  genomförandet  av 
 aktiviteter  inom  tävling  och  träning.  Utan  personal  hade  vi  dock  inte  klarat  ridskolan,  vår 
 ekonomihantering, stallarbete och det dagliga underhållsarbetet. 

 Torns  Ryttarförening  äger  en  funktionell  anläggning  i  Vallkärra  utanför  Lund,  med  bland 
 annat  flera  stallbyggnader,  tre  ridhus,  utebana,  hagar,  förrådsutrymmen  och  kontor. 
 Kollektivstallet Axelgård arrenderas av kommunen mot underhåll. 

 Föreningen hade under 2022 cirka 467 aktiva medlemmar, varav 7 hedersmedlemmar. 

 Enbart  i  ridskolan  skedde  under  2022  cirka  150  uppsittningar  per  vecka  i 
 ridskolan/knatteridning  och  45  hästar  var  uppstallade  i  föreningens  två  stall. 
 Ridskola/knatteridning  bedrevs  4  dagar  i  veckan  med  sammanlagt  27  hästar,  både 
 föreningsägda  (10  stycken)  och  privatägda.  Ryttarutbildningen  har  även  skett  genom  träning 
 och  tävling  i  dressyr,  hoppning,  terrängritt  och  körning.  Den  populära  knatteridningen  för  våra 
 yngsta  medlemmar  har  dragit  cirka  70  barn.  Under  året  har  klubben  haft  lag  som  tävlat  i 
 hoppning och dressyr samt individuella tävlingsryttare i hoppning, dressyr och fälttävlan. 

 Torns  styrelse  har  haft  tolv  protokollförda  möten  och  därutöver  har  Torns  olika  kommittéer 
 haft  protokollförda  möten.  Torns  Ryttarförenings  Ungdomssektion,  TRU,  har  haft  egen 
 verksamhet  med  månadsmöten,  årsmöte  samt  egen  verksamhetsberättelse  och  ekonomisk 
 redovisning. 

 Målet  för  föreningen  är  ridning,  utbildning  och  tävling  på  olika  nivåer,  för  olika  åldrar  och 
 inom  olika  discipliner.  Under  2022  har  Torns  ryttare  utbildats  på  olika  nivåer,  från  5  år  till 
 närmare  70  år  i  hoppning,  dressyr  och  fälttävlan.  Föreningen  har  drivit  många  regelbundna 
 aktiviteter men också tillfälliga arrangemang för både träning och tävling. 

 Vi  har  haft  fortsatt  samarbete  med  Stävie  Ryttarförening  kring  träning  och  tävling,  där 
 medlemmar från respektive klubb är välkomna på varandras aktiviteter. 
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 Tack  vare  bidrag  från  Lunds  kommun,  Svenska  Ridsportförbundet,  Skånes  Ridsportförbund 
 och  Riksidrottsförbundet  samt  föreningens  sponsorer  har  klubben  kunnat  driva 
 verksamheten och sköta anläggningen på ett bra sätt. 

 Torns  unika  koncept  med  både  privata  hästar  och  föreningsägda  hästar  i  ridskolan  möjliggör 
 en  ryttares  utvecklingsresa  från  knatteridning,  via  ridskolegrupper  och  som  fodervärd  till 
 privatryttare  med  egen  häst  och  i  slutändan  en  rutinerad  tävlingsryttare.  Klubbens  egna 
 ponnyer  spelar  en  viktig  roll  i  knatteridningen  och  nybörjarverksamheten  och  kan  bli  den 
 första  hästen  att  ta  hand  om  mera  självständigt  som  fodervärd.  Våra  privata  hästar  i 
 ridskolan  ger  eleverna  välutbildade,  pigga  och  glada  hästar  att  rida  på.  Då  en  satsning  på 
 ridsport  ofta  innebär  träning  och  skötsel  av  hästen  alla  dagar  i  veckan,  möjliggör  konceptet 
 med  att  hästen  går  i  ridskolan  några  dagar  i  veckan  att  den  viktiga  balansen  mellan  fritid, 
 skola och återhämtning blir lättare att uppnå för många yngre medlemmar i skolåldern. 

 Många  har  under  sin  tid  som  ryttare  gjort  Torns  Ryttarförening  synligt  på  tävlingsbanor  för 
 hoppning,  dressyr  och  fälttävlan,  de  har  ofta  med  glädje  återkommit  till  föreningen  med  egna 
 barn.  Våra  stall,  ponnystallet  och  Axelgård,  möjliggör  bra  utbildning  för  hästägare,  både  som 
 nybliven  och  erfaren,  med  totalansvar  för  hästskötseln  där  alla  delar  med  sig  av  sin  kunskap 
 kring  hästen  och  dess  skötsel  och  träning.  Under  2022  har  föreningen  haft  tävlande  lag  i 
 flera olika serier. 
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 Styrelse 
 Under  verksamhetsåret  2022  har  Torns  Ryttarförening  haft  nedanstående  styrelse  med 
 suppleanter. 

 Ordinarie medlemmar 
 ●  Kristoffer Jälén, ordförande 
 ●  Helena Jacobson, vice ordförande, mellan 2022-02-28 och 2022-05-09 
 ●  Marie Lenhoff, vice ordförande, mellan 2022-05-09 och 2022-07-07 
 ●  Lisa Ander Olsson, vice ordförande, från 2022-07-07 
 ●  Ingela Eriksson, sekreterare 
 ●  Stefan Zamudio, kassör 
 ●  Mattias Olsson, ledamot 
 ●  Björn Jälén, ledamot 
 ●  Linda Palmenäs, ledamot 
 ●  Victor Ståhl, TRU 

 Suppleanter 
 ●  Ida Lindbladh 
 ●  Marie Lenhoff, mellan 2022-02-28 och 2022-05-08 
 ●  Lisa Ander Olsson, mellan 2022-02-28 och 2022-07-06 

 Revisorer 
 ●  Ordinarie: Peter Cederblad (KPMG), Camilla Hägglund 
 ●  Suppleanter: Andrea Åkesson (KPMG), Annika Widmark 

 Valberedning 
 ●  Eva Stigbrant Larsson, sammankallande 
 ●  Sofia Book 
 ●  Linnea Jonsson 
 ●  Karin Lindbom 
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 Här är ett sammandrag av det arbete som styrelsen har varit sysselsatt med under 2022. 

 Våra  personalutrymmen  har  under  lång  tid  varit  bristfälliga.  För  att  råda  bot  på  detta  och 
 samtidigt  ge  oss  bättre  förutsättningar  att  hålla  föreläsningar  och  möten  samt  bedriva 
 caféverksamhet  vid  tävlingar  på  anläggningen  har  styrelsen  fattat  beslut  om  att  köpa  en 
 behovsanpassad  modulbyggnad.  Modulbyggnaden  är  tänkt  att  inrymma  personalutrymmen 
 samt  cafeteria  och  föreläsningsrum.  Den  kommer  att  levereras  och  monteras  under  våren 
 2023. 

 För  att  säkerställa  verksamheten  i  ridskolan  och  se  till  att  sjuka  hästar  separeras  från  friska 
 har  styrelsen  beslutat  att  bygga  två  isoleringsboxar  med  mellanliggande  spolspilta. 
 Isoleringsboxarna  kommer  att  placeras  bakom  lilla  ridhuset  och  vara  helt  avskilda  från 
 resterande  delar  av  ponnystallet.  Spolspiltan  kommer  även  kunna  användas  för  skoning  och 
 tandvård för föreningens ponnyer. 

 Föreningen  har  stora  underhålls-  och  reparationskostnader  för  traktorn,  varför  styrelsen  har 
 fattat  beslut  om  att  hyra  en  ny  likvärdig  traktor  på  36  månader.  Omvärldsläget  har  gjort  att 
 leveransen  av  den  nya  traktorn  har  dröjt,  men  vi  hoppas  att  den  kommer  att  levereras  till  oss 
 inom  kort.  Vår  nuvarande  traktor  kommer  att  säljas  och  på  så  sätt  ge  en  intäkt  till 
 föreningen. 

 Under  2022  blev  personalomsättningen  i  föreningen  större  än  vad  vi  hade  räknat  med. 
 Rekrytering av personal har genomförts enligt följande: 

 ●  verksamhetschef med instruktörstimmar 
 ●  stallansvarig med instruktörstimmar 
 ●  fastighetsskötare 
 ●  stallpersonal 

 Vi  är  väldigt  glada  över  att  ha  kunnat  rekrytera  kompetent  och  kunnig  personal  som  med 
 energi,  samarbetsvilja  och  gott  humör  hjälper  oss  att  driva  föreningen  och  dess  verksamhet 
 framåt. 

 Ett  nytt  kontrakt  för  sommarstallplatser  har  antagits  och  tillämpades  första  gången  under 
 sommaren  2022.  Syftet  med  kontraktet  är  att  underlätta  planering  och  hantering  av 
 sommarstallplatserna. 

 Styrelsen har antagit ett ramprogram för perioden 2022-2032. 

 Under  året  har  Skånes  Ridsportförbund  varit  på  besök  och  samtalat  om  verksamhetsplan, 
 projektbidrag,  ungdomsverksamhet,  tävlingslogistik,  organisation  och  annat  intressant  och 
 nyttigt.  Samarbetet  med  förbundet  är  mycket  viktigt  för  föreningen.  Delar  av  styrelsen  har 
 även varit på styrelseutbildning anordnad av Skånes Ridsportförbund. 
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 Styrelsen  har  under  året  som  gått  även  varit  i  löpande  kontakt  med  våra  grannar,  Vallkärra 
 Byalag och Scouterna. 

 En  medlemsundersökning  skickades  ut  och  som  ett  resultat  av  denna  genomfördes  en 
 kommunikationsworkshop.  Deltagare  var  styrelse,  personal  och  sammankallande  från 
 samtliga  kommittéer  med  syfte  att  förbättra,  förenkla  och  rättrikta  föreningens 
 kommunikation i våra olika kanaler. 

 Styrelsen  har  inrättat  ett  hagutskott  med  uppdrag  att  i  samråd  med  personalen  ansvara  för 
 underhållet av ponnystallets hagar. 

 I  slutet  av  2022  tvingades  styrelsen  på  grund  av  kraftigt  ökade  el-  och  bränslepriser  att  införa 
 ett  tillfälligt  el-  och  bränsletillägg  om  100  kr  per  boxplats  både  i  ponnystallet  och  på 
 Axelgård.  Vår  förhoppning  är  att  el-  och  bränslepriserna  ska  sjunka  under  2023,  så  att 
 tillägget kan tas bort. 
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 Vår personal och organisation 
 Under  2022  har  föreningen  haft  stora  personalförändringar,  då  både  verksamhetschef, 
 stallchef och flertalet instruktörer har bytts ut. 

 Torns  fast  anställda  personal  har  alla  gjort  ett  mycket  uppskattat  arbete:  Vanessa  Bernekorn 
 (verksamhetschef),  som  efterträddes  av  Linn  Albertsson,  Rebecka  Zaar  och  Sofia 
 Gustavsson  (häst-  och  stallskötsel  i  ponnystallet),  Veronica  Andersson  och  Matilda  Roslund 
 (stallskötsel),  Kajsa  Malmström  och  Julia  Wärnerup  (samordnande  för  ridskolan  och 
 kombinerar  instruktörsrollen  med  häst-  och  stallskötsel),  Miia  Gunn  (ekonomiadministratör), 
 Peter Tallner och Rickard Centervall (fastighetsskötare). 

 Ridskolans  duktiga  instruktörer  Anna  Oscander,  Elin  Lund  samt  under  våren  även  Amanda 
 Birgestrand  och  Liv  Hansson  har  lett  ridskoleelevernas  utveckling.  Knatteridningen  har  letts 
 av Anna Eriksson, Bianca Alm, Ida Sjöstedt och Ida Jacobson. 

 Anläggningen 
 Under  2022  har  Anläggningskommittén  haft  tio  möten  där  man  har  planerat  och  följt  upp 
 kommitténs arbete. 

 Kommittén  har  anordnat  två  arbetsdagar  för  fodervärdar  och  stallgäster  på  Axelgård  och  i 
 ponnystallet,  en  i  maj  och  en  i  september.  På  arbetsdagen  i  maj  gjordes  det  bland  mycket 
 annat en insats med att gräva ut underlaget i lilla ridhuset. 

 I  början  av  året  införskaffades  en  fyrhjuling  som  har  blivit  ett  bra  komplement  till  traktorn. 
 Under  sommaren  erbjöds  flera  utbildningstillfällen  med  fyrhjulingen  för  medlemmar  som  är 
 intresserade av att använda den för exempelvis gräsklippning och harvning. 

 Det  har  också  köpts  in  flera  nya  lådor  för  förvaring  av  sand  och  skyltar  som  varnar  för 
 vinterväglag i allén. 

 Under  våren  satte  Djurgårdens  Stängselmontage  upp  nya  staketet  längs  Västratornsvägen 
 med  syfte  att  dels  öka  säkerheten  för  ekipagen  på  galoppspåret,  dels  möjliggöra  för 
 hästarna kan beta gräsytor runt spåret som då inte behöver maskinklippas. 

 I  juli  fick  ett  15-tal  av  föreningens  ungdomar  möjlighet  till  sommarjobb  när  de  under  Anna 
 Erikssons  ledning  bl.a.  tvättade  och  målade  sargen  och  läktaren  i  mellanridhuset  och  sargen 
 i lilla ridhuset. 
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 Mikael  Nord  (MiNo  Ridbanor  &  Stängsel)  har  liksom  tidigare  år  gått  igenom  underlagen  i  våra 
 ridhus  och  på  utebanan.  Han  har  också  hållit  en  utbildningsdag  för  den  grupp  som  vid  sidan 
 av personalen ansvarar för att harva underlagen. 

 Axelgård 
 På  vårens  arbetsdag  i  april  utfördes  arbete  i  hagarna.  Nya  sommarhagar  uppfördes  av 
 stallgästerna  för  att  på  bästa  sätt  utnyttja  all  yta  i  hagarna.  Tidigt  på  morgonen  slogs  den 
 första  hagstolpen  ner  och  när  dagen  var  slut  var  60  stolpar,  5  hagöppningar,  över  100 
 ringisolatorer  och  elrep  på  plats.  Dagen  avslutades  med  korvgrillning  på  Scouternas 
 grillplats. 

 Scouterna  och  Axelgård  delar  innergård  och  parkering.  Axelgårdskommittén  (AxK)  har  möten 
 och  regelbunden  kontakt  med  scouterna  där  målet  är  att  vara  ”goda  grannar”,  vilket  har 
 fungerat  mycket  bra.  Tillsammans  har  vi  stora  hästar  och  en  hel  del  lekande  barn  som  ska 
 samsas bredvid varandra så det är viktigt att vi tar hänsyn till varandra. 

 Utöver  arbetsdagen  hade  Axelgård  en  arbetshelg  på  våren,  där  fokus  var  underlaget  i 
 vinterhagarna.  150  ton  grus  lades  ut  för  att  underhålla  underlaget  och  en  gång  anlades 
 mellan två hagar där underlaget inte var bra. 

 Under  maj-juni  delades  ogräsbekämpning  upp  mellan  stallgästerna.  Istället  för  att  ta  bort 
 ogräs  vid  en  arbetsdag  så  infördes  löpande  ogräsbekämpning  av  främst  skräppor, 
 brännässlor  och  stånds.  Tanken  var  att  växterna  inte  skulle  få  tillfälle  att  utveckla  större 
 bladmassa.  På  så  sätt  dör  rotsystemet  ut  så  småningom.  Skräpporna  skulle  inte  heller  hinna 
 få blomställning/frö. 

 Axelgård  hade  stor  omsättning  av  stallgäster  under  året  och  stort  arbete  lades  på  att  hitta 
 nya  stallgäster.  AxK  har  intervjuat,  visat  runt  i  stallet  och  berättat  vad  det  innebär  att  stå  på 
 Axelgård  (stallpass,  arbetsuppgifter  etc)  innan  kontrakt  skrivits.  I  slutet  av  2022  var  alla  15 
 boxar  uthyrda  och  alla  nya  stallgäster  har  kommit  mycket  bra  in  i  stallpass,  stalluppgifter  och 
 kommittèer. 

 Ytterligare  en  arbetsdag  genomfördes  på  hösten  där  fokus  var  att  rensa  upp  i  Bäckahagarna 
 och dess bäck som lätt växer igen. 

 Under  de  sommarveckor  då  Axelgård  är  stängt  utfördes  traditionella  sommaruppgifter  som 
 storstädning av stallet och övriga utrymmen samt underhållsarbeten. 

 Under  hösten  tömdes  hela  det  s.k.  mellanförrådet  och  15  nya  garderober  monterades,  så  att 
 alla stallgäster kunde få varsin garderob att förvara saker i. 
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 Stallgästerna  har  inledningsvis  utfört  alla  stallpass  själva  enligt  ett  schema  (morgonfodring, 
 morgonutsläpp,  lunchfordring,  insläpp  och  kvällsfodring).  Från  den  1  okt  2022  och  året  ut 
 utfördes  morgonutsläpp  och  lunchfodring  på  vardagarna  av  personalen  istället,  vilket  blev 
 mycket uppskattat. 

 Axelgård  har  haft  stallmöten  ungefär  var  åttonde  vecka  där  frågor/kommentarer/funderingar 
 tas  upp.  Även  ett  årshjul  har  tagits  fram  med  datum  för  arbetsdagar  (Torns  och  Axelgård), 
 stallmöten,  tävlingar,  ogräsbekämpning,  träckprov,  sommaruppehåll  etc  för  att  få  en  bra 
 översikt och att inget glöms bort. 

 I  december  anordnades  en  julpyntardag  i  stallet.  En  uppskattad  kväll  med  glitter,  julkulor, 
 julmust och pepparkakor. 

 Ponnystallets hagar 
 Under  2022  bildades  ett  hagutskott  bestående  av  två  personer  med  det  övergripande 
 ansvaret  för  ponnystallets  hagar.  Hagutskottet  har  upprättat  ritningar  över  befintliga  hagar 
 runt  ponnystallet  samt  organiserat  en  arbetshelg  då  160  kubikmeter  stenmjöl  fördelades  ut  i 
 ponnystallets  vinterhagar.  Över  vintermånaderna  har  det  skett  utvärdering  av  insatsen  samt 
 planering för fortsatta förbättringar av ponnystallets hagar. 

 Ponnystallet 
 Stallkommittén  (SK)  har  under  året  fortsatt  det  löpande  arbetet  med  administration  av 
 stallarbetsschema  och  LOK-stöd.  SK  har  informerat  om  stallets  rutiner  till  familjer  som 
 uttryckt  intresse  för  stallplats  och  till  nya  fodervärdar  samt  utsett  fadderfamiljer  åt  de  som 
 kommit  nya  till  ponnystallet.  Under  året  har  SK  jobbat  vidare  med  att  alla  ska  behandlas  lika  i 
 stallet  och  har  därför  sett  till  att  det  numera  finns  skåp,  loftplatser  och  täckeshängare  till  alla 
 boxar/hästar/fodervärdar/hästägare. 

 SK  har  påbörjat  ett  samarbete  med  den  nya  personalgruppen  och  ser  fram  emot  ett  fortsatt 
 samarbete.  Ett  exempel  på  detta  är  att  stallarbetsschemat  och  rutinerna  har  setts  över 
 tillsammans med personalen och vissa förändringar har skett. 

 Utöver det löpande arbetet har kommittén genomfört bl.a. följande enskilda arbetsinsatser: 

 -  Röjt  upp  och  i  samarbete  med  personalen  gjort  i  ordning  ett  nytt  täckesloft  (ovanför 
 tvätt/pannrummet)  med  numrerade  platser  till  varje  häst  samt  gemensamma 
 täckeshängare. 

 -  Administrerat storstädningen av stallet under sommaren. 
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 -  I  slutet  av  året  anordnat  “Julmys”  då  vi  pysslade,  pyntade  julfint  i  stallet  och  fikade 
 tillsammans. 

 Café och sponsring 
 Café-  och  sponsorkommittén  är  ansvarig  för  försäljning  i  caféet  Hyllan,  sponsring  och 
 bidragsansökningar. 

 Cafeterian  har  äntligen  kunnat  användas  mer  efter  att  restriktionerna  under 
 covid-19-pandemin  har  släppt.  Det  gjordes  en  välbehövlig  uppfräschning  under  våren  då  hela 
 caféet  och  köket  städades  och  nya  vitvaror  köptes  in.  Caféet  har  sedan  använts  flitigt  både 
 av ridskolan och under våra tävlingar och arrangemang under året. 

 Vi  är  väldigt  glada  över  samarbeten  med  våra  sponsorer.  Tillsammans  med  LKF  ordnades 
 ponnyridning  på  Stångbydagarna  i  våras.  Tyvärr  blev  det  årliga  luciatåget  med  våra  ponnyer 
 inställt på grund av halka. 

 Vi  fick  flera  nya  sponsorer  av  priser  till  våra  tävlingar  under  hösten,  Urtekram  och  Svenskt 
 Foder.  Tillsammans  med  Bodyshop,  Hööks  och  Granngården  blev  det  fina  utdelningar  på 
 prispallen.  JM  var  som  tidigare  huvudsponsor  av  Luciatävlingarna.  Vi  vill  även  nämna 
 Innecta och ICA Jägaren som vi har förnyat våra avtal med. 

 I  december  tog  kommittén  fram  nya  snygga  Tornsmössor  och  en  uppskattad  almanacka 
 med ridskolans hästar som har sålts till föräldrar och Torns medlemmar. 

 Tävling 
 Under  2022  släppte  äntligen  restriktionerna  som  följt  av  Covid-19  och  Tävlingkommittén  (TK) 
 kunde  genomföra  ett  antal  tävlingar  och  träningstävlingar.  Den  senaste  tävlingen  var 
 luciatävlingarna  i  både  dressyr  och  hoppning  där  ekipagen  kunde  tävla  i  en  kombinationscup 
 som  omfattade  båda  disciplinerna.  Det  var  ett  stort  engagemang  från  alla  funktionärer  och  vi 
 har  fått  väldigt  fin  respons  från  tävlingsekipage,  domare  och  överdomare.  Utöver 
 luciatävlingarna  har  vi  samordnat  sex  serietävlingar  (varav  en  omgång  arrangerad  av  TRU) 
 samt anordnat två pay and ride, en pay and jump och tre öppna banor. 

 Under  året  har  vi  haft  ekipage  som  representerat  Torns  RF  i  Ponnyallsvenskan  och 
 Ridsportallsvenskan.  Vi  har  haft  lag  i  ponnyallsvenskan  division  2  och  division  3  i  hoppning.  I 
 dressyren  har  vi  haft  lag  i  ponnyallsvenskan  division  1,  2  och  3  samt  ridsportallsvenskan 
 division  3.  Vi  är  stolta  över  våra  fina  ekipage  som  är  ute  och  representerar  vår  klubb  runt  om 
 på tävlingar, både lagtävlande och individuella! 
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 Under  2022  ökade  antalet  aktiva  tävlingsekipage  till  50  st  med  tävlingslicens  (jämfört  med 
 42  st  under  2021).  Utöver  dessa  har  ett  stort  antal  ekipage  gjort  sina  första  tävlingar  på  våra 
 klubbtävlingar och Pay & Jump/Ride. 

 TK  har  värvat  flera  nya  medlemmar  under  året  och  har  fått  ihop  en  stabil  bas  som  är  redo  att 
 ta  sig  an  nästa  tävlingsår.  Våra  medlemmar  har  bestått  av  stallgäster  i  ponnystallet,  i 
 Axelgård  och  från  satellitstall.  För  att  öka  vår  kompetens  inom  kommittén  har  flera 
 medlemmar  deltagit  i  en  kurs  hos  Svenska  Ridsportförbundet  och  är  numera  godkända 
 tävlingsledare.  Vi  har  även  haft  en  intern  teknikutbildning  samt  ökat  kompetensen  inom  våra 
 system  Equipe  och  TDB.  Vi  har  uppdaterat  vår  säkerhetsplanering  genom  krisplaner, 
 sjukvårdsutrustning  och  extra  sjukvårdspersonal.  Under  året  har  vi  även  börjat  uppdatera  vår 
 teknik. 

 Torns Ryttarförenings Ungdomssektion (TRU) 
 Under  året  som  gått  har  TRU  ordnat  aktiviteter  för  medlemmarna  med  målet  att  få  bättre 
 sammanhållning  och  att  låta  oerfarna  ryttare  våga  testa  nya  saker.  I  samband  med 
 våffeldagen  i  mars  anordnades  ett  våffeltriathlon  för  ridskoleryttarna.  Under  höstterminen 
 anordnade TRU det årliga klubb- och minimästerskapet. 

 Resultatet för  klubb- och minimästerskapet 2022: 
 Dressyr 
 MM ponny: Matilda Heijl Kahn - Eklyckans Bonita 
 MM häst: Eva Stigbrant Larsson - Rex 
 KM ponny: Malva Sellers - Lakeside Ted 
 KM häst: Josefine Löfstedt - Mazarin 

 Hoppning 
 MM ponny:Matilda Heijl Kahn - Eklyckans Bonita 
 MM häst: Annie Gustavsson - Ceim Le Cheile 
 KM ponny: Inka Friberg - Alderon 
 KM häst: Caroline Heijl - TM Belladonna 

 Sammanslagning: 
 MM ponny: Matilda Heijl Kahn - Eklyckans Bonita 
 MM häst: Zara Hielscher - Chiquitita 
 KM ponny: Inka Friberg - Alderon 
 KM häst: Ingen vinnare 2022 
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 Utbildning 
 Torns  Utbilningskommitté  (UK)  har  under  2022  fortsatt  traditionen  av  att  anordna 
 hoppträningar  på  torsdagar.  Tränarna  har  varit  Chanette  Bellander  och  hennes  dotter  Ellinor 
 Bellander  samt  Caroline  Bore.  Vi  har  dessvärre  sett  en  minskning  i  antalet  deltagare  och 
 under 2023 kommer en utvärdering göras i form av enkätundersökning. 

 Vi har även tagit in en gästtränare i hoppning, Ann Langaard. 

 Under  året  har  UK  anordnat  miljöträning  för  Linn  Albertsson.  Vi  ser  att  en  ökning  användning 
 av  verksamhetens  kompetens  hade  gagnat  föreningen  i  stort  och  UK  vill  öka  samarbetet 
 under det kommande året. 

 Gröntkortkursen under vintern hölls i år av Linn Albertsson. 

 Utöver  det  har  UK  anordnat  kurser  i  tömkörning  för  Pernilla  Johansson  och  kurser  i 
 terrängridning  för  Ted  Velander.  Terrängbanan  har  underhållits  vid  arbetsdag  och  nya 
 konstruktioner  av  hinder  kan  eventuellt  komma  att  ske  2023.  Målet  är  att  banan  ska  va  en 
 bra nybörjarbana som även ger möjlighet att avancera. 

 Individuell  dressyrträning  som  samordnas  av  föreningen/föreningsmedlemmar  har  hållits 
 regelbundet  på  anläggningen  av  bland  andra  Jessica  Ahlgren,  Caroline  Bore,  Christina  Eghall, 
 Cecilia Persson Ståhl och Lotta Strand. 

 Valberedning 
 Arbetet  med  att  utse  en  ny  styrelse  startade  i  september  och  blev  sedan  mer  intensivt 
 närmare årsskiftet. 

 Valberedelsens  arbete  är  styrt  av  stadgarna  och  vi  har  försökt  att  rekrytera  representanter 
 från olika delar av föreningen med olika kompetenser. 

 Webb och kommunikation 
 Vi  har  under  året  ökat  vår  kommunikation  i  sociala  medier,  vilket  vi  tror  har  bidragit  till  stort 
 antal deltagare i våra tävlingar och våra lag. 

 Under  året  har  vi  publicerat  ett  sommarbrev  och  ett  höstbrev  med  information  från 
 kommittéer, styrelse och verksamhet om vad som händer och är på gång i föreningen. 
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 Ekonomi 
 Föreningens  ekonomi  är  god,  dock  har  vi  under  senaste  året  haft  en  del  ökade  kostnader 
 bland  annat  på  grund  av  omstrukturering  med  nyanställning  av  personal.  Under  2022 
 budgeterade  vi  för  ökade  el-,  foder-  och  bränslekostnader,  vilket  medförde  en  ökad 
 medvetenhet  och  återhållsamhet  i  användandet  hos  både  personal  och 
 föreningsmedlemmar.  Trots  detta  påverkades  ekonomin  dessvärre  i  en  högre  omfattning  än 
 kalkylerat. 

 Föreningen  fick  även  en  del  oförutsedda  kostnader  då  harven  och  traktorn  behövde 
 genomgå oväntade reparationer och renoveringar. 

 Underhållsarbetet  med  förbättringsåtgärder  på  både  Axelgård  och  i  ponnystallet,  hagarna 
 inkluderade,  är  ständigt  pågående  och  har  under  året  till  stora  delar  blivit  genomfört. 
 Återstoden  av  det,  utifrån  budgeten,  tänkta  arbetet  kommer  att  utföras  under  kommande 
 budgetår. 

 Tävlingsverksamheten  som  är  en  stor  intäktspost  för  föreningen  gav,  sedan  restriktionerna 
 orsakade  av  Covid-19  hävts,  återigen  en  ökad  inkomst  till  föreningen.  Ridskolan  gick  fortsatt 
 bra  och  bidragen  från  kommunen  har  medfört  att  resultatet  för  verksamhetsåret  har  blivit 
 som väntat,  trots oförutsedda kostnader. 

 Inför  kommande  budgetår  har  vi  prioriterat  nya  personalutrymme  samt  karantänboxar  med 
 spolspilta,  i  anslutning  till  ponnystallet,  vilket  föranlett  en  minskad  budget  för  kommittéerna  i 
 förhållande till äskandet och medfört ett budgeterat nollresultat. 

 Föreningen  balanserar  ideellt  arbete  med  personalkostnader  med  strävan  att  avgifterna  ska 
 hållas  låga  för  att  så  många  som  möjligt  ska  kunna  medverka  i  klubbens  arrangemang  och 
 gemenskap. 

 För  att  ha  en  ekonomi  i  balans  är  det  av  stor  vikt  att  få  in  extra  medel  som  LOK-stöd, 
 anläggningsstöd  samt  sökta  bidrag  från  fonder  och  stiftelser.  Torns  RF  tackar  för  alla  bidrag, 
 LOK-stöd  samt  stöd  från  Lunds  kommun  och  Skånes  Ridsportförbund  som  har  gett  stort 
 positivt  tillskott  till  föreningen.  Klubben  tackar  även  våra  sponsorer  för  välkommen 
 sponsring av föreningens aktiviteter. 

 Ridskolan 
 Ridskolan  har  varit  igång  20  veckor  under  våren  och  19  veckor  under  hösten,  med  nio 
 grupper  på  måndagar  och  onsdagar,  fyra  grupper  på  fredagar  och  två  knattegrupper  på 
 lördagar.  Totalt  har  det  skett  cirka  148  uppsittningar  per  vecka  i  den  ordinarie  verksamheten. 
 Alla grupper är fulla och ridskolan har cirka 300 personer i kö. 
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 Lektionerna  leds  av  instruktörer  med  relevant  utbildning;  hippologer,  diplomerade  ridlärare 
 eller  personer  med  annan  pedagogisk  utbildning.  Alla  instruktörer  har  gått  någon  form  av 
 utbildning  eller  fortbildning  under  året.  Ridskolan  har  precis  som  tidigare  främst  barn-  och 
 ungdomsgrupper  med  åldersspann  från  sju  till  16  år,  dessutom  två  vuxengrupper. 
 Knatteridning  är  öppen  för  barn  mellan  tre  och  sju  år.  Gruppstorleken  är  oförändrad,  i  lilla 
 ridhuset fem elever, undantag knatte med sex elever, i mellanridhuset sju elever. 

 Utöver  ordinarie  verksamhet  har  ridskolan  haft  fyra  sommarridläger  i  juni  och  juli  samt 
 träningsläger  för  fodervärdar  och  privata  stallgäster  i  ponnystallet  (totalt  55  deltagare). 
 Lägerverksamheten  är  mycket  uppskattad  och  vi  har  utökat  platserna  i  ett  försök  att  möta 
 den stora efterfrågan. Tyvärr var det många som ändå inte fick plats. 

 På  loven  har  ridskolan  också  anordnat  bland  annat  uteritter,  märkestagning,  programridning, 
 hopptävling,  prova  på  ridning  och  stalldagar,  för  att  nämna  några  aktiviteter.  Även  aktiviteter 
 för  stallgäster  och  fodervärdar  har  anordnats,  så  som  lastträning,  träningsläger  och 
 löshoppning. 

 Några  aktiviteter  har  fått  justeras  eller  utgå  på  grund  av  den  smitta  som  ponnystallet 
 drabbades  av  under  hösten,  men  den  absoluta  majoriteten  har  kunnat  genomföras  på  ett 
 säkert sätt och som tänkt. 

 Under  året  har  ridskolan  disponerat  27  ridskolehästar  per  vecka.  Av  dessa  var  ca  17 
 privatägda  och  resterande  8-10  ägda  av  föreningen.  Föreningen  har  haft  full  beläggning  på 
 stallplatser  under  våren  och  någon  fåtal  plats  ledig  under  hösten.  Det  har  funnits  tre  typer  av 
 kontrakt  för  ponny/häst  i  ridskola;  ett  där  hästen  deltar  tre  dagar  per  vecka  (måndag,  onsdag, 
 fredag),  ett  där  hästen  deltar  två  dagar  per  vecka  (måndag,  onsdag)  och  ett  där  hästen  deltar 
 en dag per vecka (måndag eller onsdag). 

 Efter  sommaren  köpte  föreningen  in  tre  nya  ponnyer,  10-åriga  C-ponnyn  Cheva,  13-åriga 
 B-ponnyn  Diddi  och  7-åriga  B-ponnyn  Pärlan.  Trotjänaren  Femi  fick  gå  i  pension  efter  många 
 år som uppskattad ponny på ridskolan. 

 Föreningsägda  hästar  fått  en  årlig  tandkontroll  av  hästtandläkare.  Hovslagaren  som  anlitas 
 är utbildad och godkänd av Jordbruksverket. 

 Tack 
 Slutligen  vill  styrelsen  tacka  alla  medlemmar  för  ett  fint  år  på  Torns  och  allas  vårt  bidrag  till 
 vår härliga klubbgemenskap. 
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