Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2018
Linköpings akademiska ridklubb har under 2017 haft 78 antal medlemmar. Styrelsen har
under 2018 haft 30 stycken protokollförda möten.
Under hela våren och hösten har LARK fortsatt sitt samarbete med Smedstad Ridsportscenter
och har under våren haft två ridlektioner för LARK’s medlemmar förlagda en på måndagar
och en på fredagar.. Under hösten flyttades måndagslektionen till tisdagar.
I februari så hade LARK kick-off för Student - SM i Ridsport 2018 där det pratades om
tävlingarna, hur de gick till med uttagningarna samt hur upplägget med funktionärer såg ut.
I mitten av mars genomfördes SMuttagningarna på Smedstad Ridsportcenter. Uttagningarna
resulterade i två lag bestående av Linnéa Granlund, Josefine Ahlgren och Åse Frennberg i
hoppning och Maria Lillberg, Tove Frennberg och Tove Stattin i dressyr.
Den 9 april 2018 låg ett extrainsatt årsmöte för att gå igenom ekonomin samt ge styrelsen
2017 ansvarsfrihet vilket de beviljades.
Utöver det bjöd april på pysseldag då många medlemmar samlades för att tillsammans med
SMkommittén tillverka dekorationer till SMsittningen. LARK kollade också på
världscupsfinalen tillsammans, hade filmkväll och böjd in alla medlemmar till ett
funktionärsmöte inför SM-helgen under april.
Första helgen i maj arrangerade LARK Student-SM i Ridsport för andra året i rad. SM blev en
jättesuccé och slog rekord i största Student-SM i Ridsport som arrangerats någonsin. LARKs
ryttare gjorde succé och försvarade sina titlar med bravur. Förutom hopplag och dressyrlag
hade LARK med 10 individuella ryttare fördelade på hoppning och dressyr. LARK tog hem
hela 9 stycken individuella placeringar utöver hopplagets första plats, dressyrlagets andra
plats och försvarandet av vinsten i den kombinerade klassen.
Efter lite återhämtning från SM så avslutades maj månad med Off the horse då medlemmarna
tillsammans fick träna på Campushallen. Träningarna var speciellt anpassade för att stärka
ryttare och blev väldigt populära. Off the horse finansierades dessutom med stöd från
idrottslyftet för att göra träningarna så billiga som möjligt för medlemmarna.
Vårterminen avslutades i början av juni då styrelsen bjöd in medlemmarna till en grillkväll i
Vallamassivet. Det grillades hamburgare och spelades kubb.
Efter ett härligt och väldigt varmt sommarlov så kick-startade LARK igång hösten med en
drop-in ridning på Smedstad Ridsportcenter. Veckan efter drog LARKlektionerna på
Smedstad igång. LARK deltog också på Kalasmottagningen där många nya studenter valde att
bli medlemmar.

I september presenterade LARKstyrelsen ett nytt koncept på tävling och bjöd in alla
medlemmar till Ovvemästerskapen. Ovvemästerskapen utfördes genom att man först fick rida
ett dressyrprogram där 4 hinder var inlagda. Därefter skulle man snabbt lämna ifrån sig
hästen, ta på sig ovven och sedan så snabbt som möjligt ta sig igenom en hinderbana.
Tävlingarna var väldigt populära och uppskattade. Efter tävlingarna så bjöd styrelsen med sig
deltagarna till 68:ans pizzeria för lite lunch och umgänge.
September avslutades med att LARK tillsammans kollade på VMfinalen i hoppning.
Oktober inleddes med LARKs årliga hästquiz på Kårhuset Kollektivet. Som vanligt väldigt
populärt med många som deltog.
Styrelsen planerade även in en resa till Elmia Scandinavian Horse Show i oktober men denna
fick tyvärr ställas in på grund av för få anmälda.
Under hösten hade vi även en pubbkväll på Villervalla. Denna låg i november och flera
medlemmar dök upp för att ta en öl och umgås i höstrusket.
Off the horse 2.0 blev också av under verksamhetsåret 2018. Denna gång med färre deltagare
men med fler träningstillfällen. Träningarna låg under en 10 veckorsperiod med start i oktober
och avslut i december.
Utöver Off the horse bjöd december på en kombinerad spelkväll och luciafika. Inför detta
samlades hela styrelsen hemma hos ordförande och bakade julgodis som sedan bjöds på under
fikat.
Verksamhetsåret avslutades den 26e januari med både LARKmästerskap ute på Smedstad
Ridsportcenter och LARKsitsen på Flamman. Vi fick tre nya mästare i hoppning, dressyr och
kombinerat. Dessa blev Johanna Hellström, Felicia Barkrot och Josefine Ahlgren.
Vi i LARKstyrelsen 2018 vill tacka för det gångna året och alla medlemmar som gjort det så
fantastikst! Nu önskar vi styrelsen 2019 lycka till och hoppas på ännu ett härligt LARKår
ihop!
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