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Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 
2016 

 

Styrelsen för WRAS avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2016 

 

Styrelsen WRAS under verksamhetsåret 
 
 

Funktion Namn Mandattid utgår 

Ordförande Björn Nilsson 2018 

Vice ordförande, Utbildning Pernilla Karlsson 2017 

Kassör Siv Melkersson 2017 

Sekreterare Carina Stridh 2018 

Ledamot, Tävling Ann-Sofie Östberg 2017 

Ledamot, inriktning ekonomi Lars Hallberg  2018 

Ledamot, Marknad Sponsring Joakim Erlandsson 2018 

 

Revisorer 
 

Namn Mandattid utgår 

Eva Gisslander 2017 

Pia Fresk 2017 

 

 

Revisorsupleant 
 

Namn Mandattid utgår 

Ulla Fridh 2017 

Lina Lindvall 2017 
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Valberedningen 

Namn Funktion Distrikt  Mandattid utgår 

Marika Franzen 
Valberedningen 
sammankallande Öst  2018 

Sven Fritz Valberedning Syd  2018 

Jenny Karlsson Valberedning Nord  2017 

Susanne Hall 
Fredholm Valberedning Mitt  2017 

Karina Svensson Valberedning Väst  2017 

Margaretha 
Bäcklund 

Valberedning 
suppleant Syd  2018 

 

 

Disciplinnämnd 

Namn Mandattid utgår  

Stina Gatel 2018 

Lotta Bunsow 2018 

Lars Jonsson 2018 

Mats Åkesson 2017 

Elisabeth Brandin 2017 

 

Tävlingsledarutbildargruppen (TLU) 2016 

Namn Distrikt 

Lotta Bunsow Distrikt Öst 

Anita Kufeldt Distrikt Väst 

Per Dynemar Distrikt Nord 

Lars Lindvall Distrikt Nord 

Mike Norberg Distrikt Syd 
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Styrelsens redovisning av arbetsuppgifter, delegerade av årsstämman 
2015. 
 

Vid 2016 års förbundsmöte bifölls två propositioner av två inlämnade från 
förbundsstyrelsen. 
 
Åtta (8) motioner behandlades under förbundsstämman.  
 

Viktiga händelser under året 
 
Styrelsens arbete har under året har bestått av verksamhetsarbete och 
tävlingsverksamhet samt arbete med tävlingssystemet. 
 
Några större verksamhetsarbeten som förbundsstyrelsen har arbetat med är: 
 

- Avtal och faktureringen med Nethorse 
 

- Fått bifall från HUS projektet. Fortsätta projektet ”Unga western ryttare i ridskolan”. ¨ 
 

- Projekt ”Unga westernryttare på ridskolan” är kommer att genomföras även i år. 
 

- Förslag på krav för att få vara TL-utbildare – måste delta på domarseminarium var 
tredje år och TL på minst en tävling per säsong. Fortbildning- dispens ges till TL och 
fortbildning ges senast hösten 2016 och våren 2017. För att få bibehålla sin TL titel. 
För att behålla TL titel krävs det att man går en fortbildning vart tredje år och att 
vara T på minst en tävling per år. Lista på gdk TL-om man har gått utb som TL ska 
man själv tala om för TLU-gruppen att man vill vara med på listan. Förslag om 
ersättning- 2500 kr + resa + logi,när de åker ut och har TL utb.   

 
- Lathunden- TLU gruppen har börjat skriva om Lathunden 

 
- Domarkonvent januari 2017.  
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WRAS är medlem i branschorganisationen LRF Häst och har även en plats i LRF 
Hästdelegationen från och med 2016. WRAS sitter även med som representant i 
Hästnäringens representationsråd och i djurvälfärdskommittén. 
 
 

Förbundsstyrelsemöten 
 

Under verksamhetsåret 2016 har det hållits:  
• 1 konstituerande möte 
• 3 personliga möten, varav ett i samband med 2016 årsstämma 
• 8 telefonmöten 

 

 

Förbundsstämma 
 

Årsmötet hölls den 2016-04-23 på Arlanda Quality Hotel. 
 

Uppgifter från förbundsstämman 2016 
 
Följande uppdrag fick förbundsstyrelsen från förbundsstämman att arbeta med under 
verksamhetsåret 2016: 
 

- Uppdatera stadgarna enligt bifallna motioner och propositioner 

- Fortsätta arbetet att ta fram ett förslag på ny organisation i WRAS 

 

WRAS höstkonvent. 
 

Den 2016-11-13 hölls WRAS höstkonvent. Representanter från förbundsstyrelsen deltog 
hos respektive distrikt.  
 

Presentation av organisationsförändring samt redovisning av förbundets tre-årsplan. 
 
 

Antal klubbar 
 

Antal anslutna WRAS klubbar december 2016 är 32 st.  
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Utskotten 
Vid start av verksamhetsåret tog styrelsen beslut om att fokus skulle ligga på arbeten 
under utskotten, tävling och utbildning.  

 
Tävling 

Tävlingsutskottet har under året haft ett fysiskt möte den 24 april i anslutning till WRAS 
förbundsstämma och däremellan har kontakt hållits via e-post. Fokus under året har legat 
på huruvida uppklassningssystemet behöver justeras, om WRAS championat fortsatt bör 
se ut som det gör idag samt gemensamma riktlinjer för vilka trail-hinder och 
horsemanshipmanövrar som ska få förekomma på de olika nivåerna.  
Under året har det uppkommit diskussioner om att det behövs regler för inofficiella 
tävlingar och vad som gäller om den typen av tävling anordnas. 
Det har behandlats cirka 70 epostmeddelanden/telefonsamtal i snitt per månad rörande 
licenser, tävlingsfrågor och annat som berör området tävling inom förbundet. 
 

Tävlingar 
Antalet sålda ryttarlicenser ligger på samma nivå under 2016 jämfört med 2015, 435 
stycken mot 434. Antalet sålda hästlicenser har minskat under 2016, 147 stycken mot 171 
sålda 2015. För hästlicenserna är det i första hand livstidslicenserna som har minskat i 
antal. Antalet sålda boskapslicenser ligger ungefär lika som föregående år, 34 stycken mot 
37 sålda 2015. 
Under året erbjöds 43 tävlingar varav 8 tävlingar ställdes in. Till de 35 tävlingar som 
arrangerades var det totalt 714 ekipage anmälda. 2243 starter är inrapporterade till 
förbundet men siffran för det totala antalet starter ligger i verkligheten högre då KM, DM, 
WA och klasser på E-nivå inte rapporteras in. Inga förlustbidrag har betalats ut. 
Riksfinalen i Western Allsvenskan div. II arrangerades av Eastern Western Riders den 17 
september. Vinnare blev HCWR från Distrikt Väst. 
 

Regelboken 

Under året har det inkommit förslag på förtydliganden gällande vissa paragrafer i 
regelboken inför arbetet med den nya regelbok som ska komma ut våren 2018. 
Under 2016 såldes totalt 156 regelböcker.  
 

Tävlingssystemet 
Under året har det inkommit synpunkter angående tävlingssystemet. Synpunkterna har 
presenterats på förbundsstyrelsens möten och i vissa fall har synpunkterna skickats vidare 
till Nethorse för korrigering/kontroll av systemet. Några större fel har uppdagats och 
förbundsstyrelsen arbetar tillsammans med Nethorse för att korrigera dessa under 
verksamhetsåret 2017. 
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Kommunikation 
Nyheter och information har löpande lagts ut på hemsidan och Facebook, samt skickats ut 
till distrikt och klubbar under året. 
 
Varje vecka inkommer e-post till WRAS från medlemmar, klubbar, distrikt och andra 
hästrelaterande organisationer som besvaras. Förbundet besvarar i snitt ca 60-70  e-post 
meddelande i månaden. 
 
Det anordnades en fototävling inför publicering av Regelboken 2016-2017. Vilket var 
uppskattat och WRAS fick in många fina bidrag. Publicerade bidrag och fotograferna fick 
priser från WRAS. 
 
 

Utbildning 
Varje år sista helgen i januari samlas domarkåren, tävlingsledarutbildarna samt 
representanter för förbundsstyrelsen, så även 2016. 
Under två dagar samtalade åtta domare om tävlingsåret som gått samt det kommande 
tävlingsåret. Erfarenhetsutbytet mellan domare och tävlingsledarutbildare ger en tydlig bild 
av tävlingsverksamheten och är ett mycket viktigt verktyg för framtida utveckling av 
verksamheten.  Genom samtal och videobedömning arbetar domarkåren aktivt för att 
upprätthålla en samsyn av bedömningen. 
 
I projektet unga westernryttare deltog under året tre nya ridskolor. Utbildare inom ridning 
tillsammans domare arbetar på en handledning för att utbilda unga ryttare. För att ta 
tillvara de unga som finns i organisationen planeras ett flertal aktiviteter. 
Hela ungdomssatsningen finansieras av HUS (hästnäringens ungdomssatsning).   
Intresseförfrågan angående utbildning av nya domare skickades ut under året. Då antalet 
var för lågt för att genomföra en utbildning beslöts att inte genomföra den. 
 
Representant från förbundsstyrelsen arbetar aktivt i HUS rådet. Frågor som rådet arbetar 
med är bland annat, på vilket sätt kan vi attrahera fler ungdomar till våra organisationer, på 
vilket sätt kan vi behålla de ungdomar vi redan har i organisationen samt på vilket sätt kan 
vi stötta de ledare som arbetar med ungdomsfrågor inom organisationen. 
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Marknad & kommunikation 
Som ett led i att snabbt förbättra WRAS ekonomiska situation och samtidigt positionera 
förbundet i framtiden, antog förbundsstyrelsen under hösten 2016 en 36 månaders 
marknadsplan. Strategin är baserad på den färdplan som i sin tur togs fram under 
sommaren med avsikt att lyfta förbundets identitet och förbättra WRAS ekonomi. 
 
Grundidén är att skapa ett tydligt WRAS och en stabil ekonomisk plattform för arbetet med 
att genera fler medlemmar ute bland anslutna klubbar. 
Planen presenterades i sin helhet för första gången för medlemmarna under höstkonventet 
2016. 
 
Planens tre primära steg, gällande för första och andra kvartalet av 2017, startade med att 
identifiera olika företag och tjänster som är öppna för att kommunicera med den målgrupp 
som WRAS medlemmar utgör. 
 
Steg två avser att under årets följande kvartal, öppna förbundets hemsida för annonsering 
och skapa ramar och rutiner för kontinuerligt arbete runt detta.  
Steg tre omfattar arbetet med att ta fram en ny grafisk plattform med nytt 
värvningsmaterial för förbund och klubbar samt att bekosta framtagning och tryckning av 
ny regelbok för 2018.  
 
Planens fortsatta strategiska delar avses att presenteras i sin helhet under det arbetsmöte 
som aviserats i samband med årsmötet för 2017. 

 
 

Disciplinnämnden 
Disciplinnämnden har under detta verksamhetsår inte haft några ärenden att behandla. 
 

Tävlingsledareutbildare 
Under verksamhetsåret har TLU gruppen arbetat med att ta fram riktlinjer på hur TLU 
gruppen ska arbeta. TL utbildning samt fortbildning har hållits. 
 
Några punkter är att utbilda nya TL, utforma och förändra/förbättra utbildningsmaterial 
samt att lägga upp utbildningarna tillsammans med Distriktsstyrelserna. Uppdatera TL-
listan och se till att den är så aktuell det är möjligt. 
 
Att vara FS behjälplig med att uppdatera regelbok och annat material som FS finner att 
TLU kan hjälpa till med. 
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TLU gruppen för 2016 har bestått av: 
 

Lotta Bünsow, Dist Öst, sammankallande för gruppen. 
Anita Kufeldt, Dist Väst 
Mike Noberg, Dist Syd 
Lars Lindwall, Dist Nord 
Per Dynemar, Dist Nord 
 
TLU gruppen har börjat skriva om Lathunden. 
 
  

Märkeskontrollanter 
Ca 30 personer plus WRAS domare är anmälda och godkända som märkeskontrollanter. 
Se listan: http://www.wras.se/filer/1_markeskontrollanter2015.xls 
Och http://www.wras.se/filer/1_20110815godkannandeavmarkeskontrollant.pdf 

 
Tävlingsledare 

 
Länk till sidan WRAS registrerade tävlingsledare i WRAS:  
http://www.wras.se/sida.asp?id=97&sid=4&did=3&spid=1 
 

 
Domare 
 
WRAS har licensierade domare som har gått domarutbildningen. Utbildningen är i två steg 
med ett avslutande prov.  
 
Lista på licensierade domare:  http://www.wras.se/sida.asp?id=96&sid=4&did=3&spid=1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.wras.se/filer/1_markeskontrollanter2015.xls
http://www.wras.se/filer/1_20110815godkannandeavmarkeskontrollant.pdf
http://www.wras.se/sida.asp?id=97&sid=4&did=3&spid=1
http://www.wras.se/sida.asp?id=96&sid=4&did=3&spid=1
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Domarkonvent 
 
Lördagen den 28 januari 2017 hölls domarkonventet hos WCWR (West Coast Western 
Riders) i Falkenberg där domarna, tävlingsledarutbildarna och förbundets 
tävlingsansvarige träffas för att utvärdera säsongen 2016 samt för en genomgång av 
nyheter inför säsongen 2017. 
 
Det var även en Workshop. Hur ska mönstren byggas upp för att göra klassindelningen 
tydligare och hur ger vi ryttarna en tydlig utbildningsplan.  
 
 
 

Förtjänsttecken 
 

Förtjänsttecken som delats ut under verksamhetsåret. 
 
Guldnål, 15 år 
Pernilla Ellnemar, WRN  

 
Silvernål, 10 år 
Pernilla Andersson, SbyWR 

Rosie Billgren, WRU 

 
Bronsnål, 5 år 
Molli Mannerholm, SbyWR 

Madeleine Nilsson, SbyWR 
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WRAS Championat 
 
Championatpriser delas ut på förbundsstämman 2017 till: 
 

Gren Namn Häst 

Trail B Carina Stridh Gators Sonny Dee 

Showmanship at Halter B 
Petra Gustafsson 

Rightbay Rune 

Western Pleasue B Madelén Frykman Mr Johnny Tender 

Reining B Peter Eggert Lil´Conquistador  

Dummy Tying B Christian Johansson Greenholme Bracken 

Dummy Stopping B  
Christian 
Gottfridsson Another Catalena  

Barrel Race B Martin Hellman BH Gone Electric  

Ranch Trail B Anki Carlsson Zippies Zide Kick  

Versatile Horse B Ing-Louise Jonsson Miss Celia Glo  

Western Riding B Ingela Ynghagen Missin Catitsy  

Ranch Riding B Jan Wallin Wish Finally Spotted  

Western Horsemanship B  
Filippa Rosborg 
Erlandsson Skippys Sunny Boy  

Dummy Roping B Anton Johansson Badgers King Cutter  

Herd Work B Åsa Zandelin Smart Camolena  

 
 
 
 

Westernsverige 
WRAS är medlem i Westernsverige och ingår även i styrelsen för Westernsverige.  
Deltagit i WS styrelsemötena under verksamhetsåret.  
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HNS 
 
Hästnäringens representationsråd (HRR) har haft två träffar under året och däremellan 
har det hållits ett antal arbetsmöten. 
 
 

HNS djurvälfärdsgrupp har under året träffas tre gånger. Frågor som hanterats under 
året är: Omhändertagande av djur- polisen eller länsstyrelsen? Ny djurskyddslag- väntar 
på att propp ska läggas till riksdagen. Organisationernas egen kontroll- vad görs och vad 
kan göras mer? Policys vid smittskydd och tävling och träning med häst.  
 
Näringslivsdepartements sammarbetsgrupp i hästfrågor har under året haft två 
möten. Frågor som diskuterats är: export av hästar och hästtjänster, hästen i politiken, 
utvecklingstrender inom hästsektorn, strategisk agenda för hästnäringen och företagande 
och affärsutveckling inom hästsektorn.  
 

LRF Häst 
WRAS är medlem i LRF hästråd. I rådet ingår flertalet hästorganisationer. WRAS har 
deltagit på rådsmöten samt arbetsgruppsmöten med LRF häst. 
 

 
WRAS har även från och med juni 2015 ingått i Hästdelegationen. Mer info om LRF häst 
under: http://www.lrf.se/om-lrf/organisation/branschavdelningar/lrfhast/ 
 

Hästnäringensyrkesnämnd (HYN) 
WRAS ingår som företrädare för hästnäringsorganisationer. Har deltagit HYN-möten. 
Se HYN hemsida: http://www.hyn.se/main/index.php?id=20 

http://www.lrf.se/om-lrf/organisation/branschavdelningar/lrfhast/
http://www.hyn.se/main/index.php?id=20

