Sigurs Verksamhetsberättelse 2020
Lite siffror om Sigur
Styrelsen har under 2019 bestått av 11 personer och har haft 10 styrelsemöten under
verksamhetsåret. Sigurs medlemsantal under 2020 uppgick till 125 personer varav ca 75% är
kvinnor och 25% män. Ca 30 % av medlemmarna är under 21år.

Hur vi arbetar i styrelsen
Styrelsen har under 2020 fördelat arbetet på aktivitetsutskott, tävlingsutskott, ungdomsutskott
och kommunikations-ansvarig utöver, kassör och ordförande. Sekreterarposten var vid årets
början vakant men en sekreterare tog sig an uppgiften efter årsmötet. Styrelsen har i arbetet
fokuserat på medlemsnytta och diskuterat hur föreningen kan vara tillgänglig och intressant
för såväl hästägare som övriga islandshästintresserade.

Ett annorlunda år i skuggan av pandemin
Året har starkt präglats av Covid19-pandemin och alla de restriktioner som följer av den.
Många aktiviteter har ändå kunnat genomföras på ett smittsäkert sätt utomhus. Detta särskilt
under sommarmånaderna.

Sigur i distrikt och förbund
Sigur har varit representerad vid SIF:s båda årsmöten och vid SIF:s höstkonferens alla
genomförda digitalt. Vidare har styrelsen varit representerade vid extra möte med SIF:s
tävlingsutskott i diskussion kring Sigurs motioner till riksårsmötet. Sigur är representerad i
Distrikt Västsvenska Halland - Vesturs styrelse och har även deltagit i Vesturs årsmöte och
höstmöte.

Medlemsförmåner
Sigurs poängsystem som tagits fram för att ge en extra uppmuntran till särskilt aktiva
medlemmar har varit i bruk under året och många medlemmar har aktivt deltagit i
föreningsarbetet såväl lokalt som i distriktet.
Sigurshopen finns etablerad med föreningens utvalda profilkläder som medlemmarna kan
beställa.
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Ungdomsutskottet 2020
Påskäggsritt
Fredagen den 10 april samlades det 12st godissugna medlemmar för den årliga äggjakten. Vi
red en tur i det natursköna Tofta innan vi red vidare till Äggdal för starta den stora
påskäggsjakten. När vi väl kom fram till Äggdal stod påskharen och höll ett litet tal. Efter en
stunds letande fick alla hittats sina påskägg. Sen red vi tillbaka till stallet för att grilla
hamburgare och korv. Dagen bjöd på soligt väder och glatt humör.

Juniorritt
Söndagen den 7 juni var vi 5 medlemmar som red en super mysig tur längs havet. När vi hade
ridit halvvägs så tog vi oss ner till vattnet där ryttarna med sina hästar fick prova att gå ner i
vattnet och det klarade dom utan problem och tyckte det var jätteroligt. Sen red vidare för
letade upp ett bra ställe i solen där vi fikade. Dagen var väldigt uppskattad.

Mini-Hubertus
Söndagen den 1 november red 9 glada ryttare till Äggdal där dom skulle leta efter den
försvunna draken. Efter ett tags ledande hittades draken tillslut av Ida Sandberg på hästen
Skrud. När vi väl kom tillbaka till stallet så bjöds det på hamburgare och godis. Dagens väder
började väldigt molnigt men slutade med sol.

Tävlingsverksamhet 2020
Tävlingsåret har på grund av pågående pandemi sett något annorlunda ut, men tack vare
viljestarka funktionärer och tävlingssugna medlemmar har vi gjort det bästa av situaionen och
lyckats arrangera två tävlingar och varit medarrangör i två stycken.
Tävlingar genomförda av Sigur
Sigur Kick off 22 mars
Sigur GK 26 juli
Tävlingar där Sigur varit medarrangörer
Mini VSM 1-2 augusti
Vestur GK 5 juli
Trots viljestyrka och ett fantastiskt engagemang från våra medlemmar räckte det inte hela
vägen och coronaviruset gjorde att två tävlingar fick ställas in.
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Planerade tävlingar som ställdes in
Sigur Vår 25-26 april
Sigur KM 3 oktober

Aktivitetsutskottet 2020
Från styrelsen har det varit två medlemmar som ansvarat för aktivitetsutskottet, i
genomförandet av aktiviteter har övriga styrelsemedlemmar hjälpt till. Under året har följande
aktiviteter genomförts:
Långritt på Överön
Den soliga lördagen 13 juni red 15 medlemmar med på långritten på Överön. Efter att ha
klättrat uppför fick alla bra betalt av den strålande utsikten över kusten, väl nere igen blev det
egen medhavd fika. De som sedan var sugna på mer ridning tog ytterligare en tur. Både
ryttare och hästar verkade njuta av en härlig dag tillsammans.

Midnattsritt
På midsommardagens natt trotsade 11 ekipage regnet och gav sig ut på en nattlig tur runt
Tofta och Lycke. På grund av vädret fick de goda smörgåsarna ätas inomhus på Stall Tofta
efter turen. Även om vädret inte var det bästa tyckte ryttarna att det var en mycket trevlig och
lyckad natt.

Spontangrillning
På kvällen den 26 juni träffades några medlemmar för en gemensam grillkväll på Tofta. Den
varma kvällen bjöd på god mat och många glada skratt.

Galoppträning på Säve
Den 12 september genomförde Sigur en träning för medlemmarna på Göteborgs galoppbana.
Fem modiga ekipage trotsade regnet och ryttarna fick träna balans, sits och kontroll på
träningsbanan. Man startade med sitsträning i skritt på volt innan det var dags för den 1300 m
långa sandbanan, först i tölt eller trav och sedan i galopp. Det gick undan! Tre ryttare prövade
att rida med galoppsadel, vilket gick fint. En lyckad dag - såväl tränare som ryttare var nöjda
och vi ser fram emot att anordna fler träningstillfällen.
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Hubertusritten
Den årliga Hubertusritten gick av stapeln den 31 oktober, med 20 glada ryttare som träffades
på Stall Tofta. Efter hästens skål blev det en ridtur som avslutades med godis och rävjakt på
Äggdals äng. Årets ryttare som hittade räven och kunde ropa Tallihoo! var Anna Bartler med
hästen hunter-Ask. Åter på Stall Tofta blev det grillning av hamburgare. Som vanligt blev
Hubertusritten en uppskattad dag.

Hubertusmiddag på Tofta Herrgård
Den festliga trerättersmiddagen på Tofta Herrgård hade 20 anmälningar, men blev inställd på
grund av restriktionerna under pandemin.

Våffelvecka på Stall Tofta
Kvällstid under vecka 46 fixade medlemmar i styrelsen våfflor på altanen under tiden det var
ridskola. Många besökte altanen och pratade häst, vilket gav intrycket av att våffelveckan var
mycket uppskattad av medlemmarna.
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