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Medlemmar
Antalet medlemmar i föreningen har varit 114 (90) stycken fördelat på följande
kategorier:
senior 48 (43), junior 0 (0), familj 16 (15), introduktionsmedlem 6 (3),
stödmedlem 8 (1) och Oddurvän 17 (10).

Ekonomi
Ekonomin för Oddur är fortsatt mycket god tack vare alla aktiviteter, stora som
små, som rapporterats in.
Vill uppmana alla som rider minst 3 stycken tillsammans att rapportera in det
till mig, det genererar pengar till klubben och alla timmar är värdefulla.
Och alla som rider med behöver inte vara medlemmar!
Bidraget från Smålandsidrotten 2018: 18 068:-.

Informationssektionen
Informationssektionen, som nu har funnits i fem år, har under 2018 bestått av
Ylva Jonasson Armfelt, ledamot och Natalia Johansson, suppleant. Vi har haft
trevliga stunder framför datorn tillsammans och även arbetat var för sig samt
haft bistånd av andra medlemmar.
Under det gångna året har sektionen tillsammans med Yvonne Ahlström
producerat totalt två medlemsblad som distribuerats till medlemmarna.
Formerna för vad som ska ingå i medlemsbladet och hur det ska presenteras är
under ständig förändring. Respons från medlemmar om innehållet, för att få
fortsatt inspiration vore utvecklande.
Klubbens facebooksida har kontinuerligt uppdaterats, mestadels av Ylva, men
sidan får också inlägg från andra medlemmar och externa personer som delar
bilder och länkar. Intresset för att följa Oddurs fb-sida har stadigt ökat och
antalet ”gillare” är nu uppe i 325 personer. På fb-sidan presenteras information,
kommande aktiviteter, andra klubbrelaterade nyheter och vissa bilder från
aktiviteter. Vi har under året testat att göra Oddurs evenemang i just
evenemangsform för att synliggöra mer.
Att följare/läsare inte bara ser utan också ger någon form av feedback – det är
faktiskt bara ett litet klick som behövs – ger oss uppmuntran att framställa och
sprida ord och bilder även framöver. Här finns ju möjligheter att ”träffas” och

fylla på klubbgemenskapen mellan de fysiska mötena, så ta gärna vara på den!
Cissi Hansson har skött om Oddurs sida på Instagram under året, adressen är
oddur_islandshastforening, tagga och följ oss gärna där.
Oddurs hemsida, www.oddur.se, har Ylva hanterat, periodvis med bistånd av
kassör Siv Jaensson. Tiden har ännu inte räckt till att byta plattform, men Siv
planerar att gå kurs under 2019 inför byte.
I framtiden skulle det vara bra om någon/några fler medlemmar ville vara med
och göra hemsidan mer aktiv igen. Material från mer än tio år tillbaka och ett
antal tidigare hemsidesversioner finns tillvarataget och kan återuppstå i endera
formen. Fokus på aktuella och framtida företeelser och aktiviteter är förstås
fortfarande det allra viktigaste.

Aktivitetssektionen
2018 har varit ett mycket aktivt år. Oddur har bjudit in till ett stort antal
aktiviteter i varierande form.
Vi har haft några gemensamma uteritter under året.
Det började med den årliga glöggritten på trettondagsafton, som detta år var på
Lenstad gård. Ridturen leddes av Helena Ervenius och det var ett glatt gäng på 7
personer som red över blöta mossar, genom vattensamlingar och på en
galoppvänlig järnvägsbank. Sopp-lunch och givetvis glögg serverades efter
ridturen i Helenas kök.
Malin Alvkäll hade en uteritt hos sig i Degerhamn, med ett par ryttare.
Mest antal deltagare hade vi på Morsdagsritten, som Arna och Viktoria ordnat.
Ridturen utgick från Örtagården i Stora frö och där serverades efter ridturen god
mat och morsdags-tårta. Hela 13 ryttare var med på denna ridtur.
Den 1 juli var det uteritt i solskenet i Stora Hult, hos Natalia Johansson, med 8
ryttare.
Utöver dessa uteritter med inbjudan, så har ryttarna på Lenstad gård, som är ett
stort gäng Oddur-medlemmar ridit ut på många gemensamma uteritter, mellan
2-4 gemensamma ridturer i veckan.
Länsstyrelsen med Karin Näslund som föreläsare, hade bjudits in och hon
pratade om betesplanering, hästens foderbehov/betesbehov, åker/äng/bete förr
och nu inför 13 Oddur-medlemmar i Formpress lokaler i Färjestaden.
En mycket uppskattad aktivitet var den anpassade ”Ryttar-Yogan” den 22 maj
på Kollberggårdens Yoga-studio som Oddur bjudit in till. Det var 19 personer
som kommit för att träna smidighet, andningsteknik, kroppskontroll, ökad

medvetenhet mm denna kväll. Yoga-instruktör var Malin Kollberg.
På familjefesten som var på Aledals ridcenter i maj, med Team Equus for hope
som arrangör var Oddur med och visade upp sig med 6 ryttare på sina vackra
islandshästar. Helena Ervenius var speaker för Oddurs ryttare och berättade bl.a.
om de olika gångarterna. Team Equus for hope samlade på detta sätt in pengar
till cancerfonden och barncancerfonden.
Den traditionella grillkvällen med baklucke-loppis var i år på Klevabadet den 5
juli. I den otroliga värme som sommaren bjöd på så var det många som njöt av
ett härligt bad i sjön. Vi hade tur, för det var sista dagen innan grillförbudet
trädde i kraft, så alla kunde avnjuta sina medhavda köttbitar och korvar från
grillen. Besök av ”någon” som bjöd på uppträde i form av sång/sketch och
”ryttarkaka”, var ett inslag som ingen hade förväntat sig. 20 personer i alla
åldrar var med denna kväll.
En föreläsning i maj och en ridkurs i november för islandshäst-tränaren Haffi
Gíslason har varit under Oddurs regi.
Det var en mycket omtyckt föreläsning, med temat ”ridning och självkänsla”
som gick av stapeln på Kollberggårdens Kursgård. Hela 45 deltagare var det på
denna föreläsningskväll.
Ridkursen var fördelad på 3 dagar. Fredagen teori och lördag/söndag
ridlektioner och vi höll denna gång till på ridhuset i Tryggestad.
Ytterligare en Islandshästtränare har vi haft i år. Benedikt ”Benni” Lindal var
inbjuden och hade en två-dagars kurs på Kollberggården i september. ” Benni”
läste snabbt av både ryttare och häst. Uppskattade och lärorika dagar.
Benedikt ”Benni” höll även en uppskattad föreläsning på Kollberggården, med
ca 30 deltagare.
En bussresa till GK-SM i Norrköping blev en uppskattad aktivitet i september
och lockade 20 deltagare. En trevlig resa och händelserik dag.
Oddurs islandshästförening firade 20 års och detta firades i Färjestaden i lokalen
”Ladan” i november, med hela 51 deltagare.
Linedans, lotterier, föreläsning med Stina Helmersson, mat och tårta var något
som bjöds på under kvällen. Helena Ervenius som varit med och startat klubben,
berättade lite om Oddurs historia.

Aktivitetssektionen har under 2018 bestått av Sara Johansson, Chatrin Hübinette
Jenssen, Cissi Hansson och Emma Blomqvist

Styrelsemöten och övriga möten
År 2018 hade vi totalt 7st styrelsemöten. 21:a Mars, 26:e April, 11:e Juni, 8:e
Augusti, 19:e September, 26:e November samt 6:e Februari 2019.

Budget 2019
3110
3900
3902
3904
3906
3910
3989
4120
6110
6150
6230
6250
6310
6370
6380
6570
7330

Intäkter Kurser/aktiviteter
22 600
Medlemsavgift Senior
5 000
Medlemsavgift Ungdom
200
Medlemsavgift Familj
1 500
Medlemsavgift Stöd
600
Oddurvän
1 560
Övriga erhållna bidrag
10 000
Kostnad kurser/aktiviteter
-27 000
Kontorsmateriel
-1 000
Trycksaker
-810
Hemsida/Datakommunikation
-500
Porto
-1 800
Företagsförsäkringar
-950
Styrelsemöten
-2 500
Årsmöte
-5 000
Bankkostnader
-900
Bilersättningar
-1 000
0

