Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019
Linköpings akademiska ridklubb har under 2019 haft 72 antal medlemmar. Styrelsen har
under 2019 haft 32 stycken protokollförda möten.
Under hela året har LARK fortsatt sitt samarbete med Smedstad Ridsportscenter och har
under året haft två ridlektioner för LARKs medlemmar förlagda en på tisdagar
och en på fredagar.
Under februari jobbade vi med att bekanta oss med den nya styrelsen samt påbörjade en
planering inför våren. Eftersom vi bara var 4 personer från början så jobbade vi med att
rekrytera fler styrelsemedlemmar. I mars genomfördes uttagningarna till SM på Smedstad
Ridsportcenter, där instruktörerna Lina och Malin tog ut lagen. Uttagningarna resulterade i
två lag bestående av Johanna Hellström, Erika Lundqvist och Åse Frennberg i
hoppning och Johanna Hedegård, Louise Hansson och Jet Verheij i dressyr. Vi hade även en
pubkväll i mars som var välbesökt.
I april låg ett extrainsatt medlemsmöte för att välja in styrelsemedlemmar och revisorer. Här
blev styrelsen påfylld med ytterligare tre personer och resten av april gick ut på att
introducera dessa till styrelsen. I maj gick SM av stapeln i Lund, och förutom lagen så hade vi
en individuell ryttare som tävlade samt 2 supporters som åkte med. Resultatet var väl inget
att hänga i granen men kul var det! Förutom SM så hade vi även Ovvemästerskapen i maj.
Denna tävling som anordnades för andra året i rad var mycket uppskattad och totalt var det
10 personer som var med och tävlade, alltså 5 lag. Här bjöd vi även på vegetarisk
hamburgare efter tävlingen var slut. Vårterminen avslutades i början av juni då styrelsen
bjöd in medlemmarna till en grillkväll i Ryd. Mycket uppskattat!
Efter ett härligt och avkopplande sommarlov så kick-startade LARK igång hösten med
Kalasmottagningen där många nya studenter valde att bli medlemmar. Vi tävlade ut
presentkort på Hööks bland de som blev medlemmar och hade även ett specialerbjudande
för de som gick på mässan då de fick bli medlemmar för bara 50 kronor.
I september anordnade vi ännu en pubkväll där flera nya medlemmar var med. Oktober
avslutades med LARKs årliga hästquiz på Kårhuset Kollektivet. Som vanligt väldigt
populärt med många som deltog.
Under november korades våra nya klubbmästare i hoppning, dressyr och kombi ute på
Smedstad Ridsportcenter. Dessa blev Daniel Westerling, Jet Verheij och Johanna Hellström.
På kvällen bjöd vi in till sittning på HG. Ett väldigt roligt och uppskattat event.
December bjöd på traditionsenlig luciafika.
Vi i LARKstyrelsen 2019 vill tacka för det gångna året och alla medlemmar som gjort det så
fantastiskt! Nu önskar vi styrelsen 2020 lycka till och hoppas på ännu ett härligt LARK-år
ihop!
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