
Járnhesturs årsberättelse för 2021 

 

Vi hade 106 medlemmar vid årets slut plus ett antal stödmedlemmar.  

 

Styrelsen:  

Har hållit tio möten sedan förra årsmötet varav nio digitalt. Vi kommunicerar med medlemmar och 

allmänhet via vår hemsida samt den öppna facebooksidan och vårt instagramkonto. Styrelsen har haft 

Styrelseutbildning med SISU Idrottsutbildarna i november. Det årliga medlemsmötet hölls i 

Karbenning samma månad. 

 

Klubben har, tack vare några medlemmars idoga arbete med projektansökningar, erhållit drygt 50 000 

kr i bidrag från fyra olika organisationer. Styrelsen vill rikta ett särskilt tack till er som därmed 

möjliggör både verksamhet och satsningar på vår anläggning.  

 

Avelssektionen:  

- Föreläsning med Thorvaldur Arnason i Karbenning den 9 dec 

 

Bansektionen:  

- Taket på sekretariatet är klart, panel återstår av sekretariatet 

- Material har inköpts till taket, Johnny har hämtat material och satt upp taket 

- Panelen är påspikat på klubbhuset och nästan helt klart utvändigt 

- Medlemmar har tillsammans spikat, sågat och jobbat under arbetsdagar vid klubbhuset 

- Löpande skötsel av banan med sladdning har gjorts under året 

- Städdagar med röjning och städning har genomförts 

 

Barn- och ungdomssektionen:  

- Ridskola för Vilma Sivars har genomförts 3 gånger under våren för de minsta barnen. Det har 

varit mycket uppskattat.  

- En barn- och ungdomssektion har startats med tre engagerade föräldrar som hjälper till att 

planera och genomföra aktiviteter.  

- På höstens KM arrangerades en barntävling där alla barn kunde delta oavsett tidigare 

erfarenhet och alla fick ett pris.  

Gällande äldre ungdomar så försöker vi fortfarande hitta några som vill delta aktivt i sektionen.  

 

Tävlingssektionen:  

Vi planerade att genomföra den årliga vårtävlingen i maj men på grund av Covidrestriktioner ställdes 

den in.  

De tävlingar vi genomfört är: 

- Programridning 19 augusti för medlemmar och stödmedlemmar, valfri gångartsgren eller 

töltgren, 20 ekipage deltog 

- Höst KM  

- Två kvällstävlingar i form av individuella bedömningar av en domare på banan  

- Luciatölt där man även blev bedömd för bästa utstyrsel 

Vi har utökat vår tävlingssektion i år med två personer. Tävlingssektionen har delats upp i 

undergrupper för att få mer struktur och effektivitet i planering och genomförande av tävlingar. 

 

Fritidssektionen:  

- Årets första aktivitet var en Påskutmaning: vi riggade en miljöträningsbana i paddocken vid 

Jarnhesturbanan som fick stå till förfogande i 2 veckor. Banan gick ut på att frakta ett påskägg 

genom olika hinder. 

- På islandshästensdag den 1/5 ordnade vi en gemensam uteritt i Kärrgruvan 

- Vi har haft många klubbkvällar på banan. Onsdagskvällar mellan maj och september öppnade 

vi till banan när det inte spöregnade. Vissa gånger bjöds det på fika av de som var där. 



- För att uppmärksamma klubbens värdegrund om välkomnande och allas lika värde anordnade 

vi en Prideride på uppmaning av Växjö Pride. Ett färgglatt gäng red ner till byn från 

Kärrgruvan. 

- Vi deltog i SIFs Ridutmaning 2021; att tillsammans rida ihop 2021 km mellan maj-september. 

Många härliga turer blev det och vi var en av fyra föreningar som nådde målet. Vinsten blev 

vattenflaskor till alla som deltog och en foderföreläsning. 

- I oktober samlades vi vid Jarnhesturbanan för en gemensam Rosabandet-ritt, där vi även 

utlyste en insamling i Jarnhesturs namn. 1 800 kr samlades in till bröstcancerföreningen. 

- 25/11 hade vi medlemsmöte i Karbennings bygdegård 

 

Kurs- och utbildningssektionen:  

Sektionen bildades på årsmötet och har under året bestått av tre personer. Vi började med att göra en 

enkät på fb-sidan om vilken typ av kurser som medlemmarna helst vill ha. Resultat: Ridlektion för 

utbildad tränare (35 st), Tappskokurs (21 st), Teori om hästens anatomi o foderlära (18 st), 

Tömkörning (14 st), Teori tävlingsarrangemang (13 st), Avel (4 st). Förslag från medlem: Ryttarens 

fysik, balans, koordination. Utifrån detta planerade vi årets kurser och utbildningar. 

 

Vi har arrangerat följande: 

- Lektioner för Vilma Sivars på/vid banan för vuxna och ungdomar 

- Tre lektionstillfällen för Emma Barigård på/vid banan under våren, 6-8 ekipage per gång 

- Tre lektionstillfällen för Emma Barigård på/vid banan under hösten, 8 ekipage per gång 

- Tappskokurs med Johannes Sandsten-Atlason 21 aug, teori på förmiddagen och praktik på 

eftermiddagen. Totalt 13 deltagare 

- Tömkörningsclinic med Isabell Karlsson vid banan i september, 10 deltagare 

- Digital föreläsning Ryttarens egen träning med Patrick Rapp i september, kostnadsfritt tack 

vare samarbete med SISU. 15 medlemmar deltog 

- Lektioner, bedömning och prova på-tävling med Rebecca Ivarsson på banan under våren 

- Digital föreläsning med Peter Häggberg den 24 maj, ca 25 deltagare 

 

Dessutom har en grupp om nio personer skapats i slutet av året för aktiviteter för våra något äldre 

medlemmar ”Idrott för äldre, 65+”. Många aktiviteter planeras.  

 

 

Styrelsen upplever ett stort engagemang från många medlemmar och en nyfikenhet att lära sig mera 

om god hästhållning, rida tillsammans och tävla på olika nivåer. Vi känner oss stolta över det gångna 

året och vill framföra ett varmt tack till alla som på olika sätt har bidragit till klubbens olika 

verksamheter.  

 

 

//Styrelsen 


