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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÖSSJÖ HÄSTSÄLLSKAP 2018.
Ja, vad hände under 2018 egentligen??
Sitter och läser igenom 2017 års berättelse, den är betydligt mer positiv än 2018!!
Det som är positivt är att föreningen inte hade några skulder när året var slut.

Anläggningen Össjö Gård (ÖG), ridhus och utebana
Under vintern 2017/2018 klagas det på att skötseln inte fungerar av ridhuset och anläggningen på Össjö
gård. Ingen varken bryr sig eller drar sitt strå till stacken, speciellt av de som är uppstallade på gården.
ÖHS styrelse vill slippa arbetet med anläggningen på Össjö gård. Ordförande Jan Dülow tar i slutet av
december 2017 kontakt med Charlotte Hamilton (ÖG), båda parter är överens om att avtalet angående
ridhus och utebana mellan ÖHS och Össjö gård skall avslutas. Föreningen vill i stället fullt ut koncentrera
sig på terrängbanan. Mike Haagensen (ÖG, anställd) ordnar ett möte i början av januari mellan föreningen
(Jan Dülow, Anna-Maria Yxklinten och Uno Yxklinten) och Anna Wachtmeister (representant för ÖG), och
en överenskommelse utformas där Össjö gård tar över driften fr.o.m. 1/2 2018. Össjö Hästsällskap lägger
ut detta på sin hemsida. Några dagar senare ändrar sig Össjö gård och hänvisar till det gamla avtalets
uppsägningsvillkor. Det slutar med att föreningen även under 2018 hyr anläggningen på Össjö gård.
I slutet av sommaren vill ÖG helt plötsligt att avtalet för Ridanläggningen på Össjö Gård skall brytas och
att de tar över skötseln fr.o.m. 15/9. Efter det att ett avtal utformats så stod det klart att ÖG övertar
ansvaret av ridhus skötsel och ridhusavgifter fr.o.m. 1/10. Årskort som medlemmarna har löst under 2018
gäller året ut på anläggningen. Under övergångsperioden fram till årsskiftet gäller det att de som rider på
anläggningen och/eller står uppstallade på Össjö gård måste både betala ridhusavgift SAMT
medlemsavgift. Gården tar då också över bokningar av ridhuset via sin nya hemsida.
Fram till att Össjö gård tog över ansvaret för ridanläggningens i oktober, visste knappt någon vem som
gjorde vad och ingen rapporteringen gjordes till ÖHS styrelse. Föreningen har inte fått information från ÖG
om vilka som är uppstallade där under året!

Terrängbanan, Össjö-Boarpsvägen
Det började bra med att ÖHS och Charlotte Hamilton fick ett öppet brev från Svenska Ridsportförbundets
fälttävlanskommitté i februari 2018. Av det framgick det att förbundet var mycket glad och tacksam över
det enorma arbete som föreningen har lagt ner på Össjö terrängbana. Förbundet var även mycket
angelägna att stötta föreningen i sitt arbete att bevara och förbättra Össjö terrängbana som Sveriges
främsta och säkraste internationella tävlingsterrängbana under de närmsta 5 åren. Uno Yxklinten och Jan
Dülow åkte på banbyggarmöte i Örserum i mars. Det var årsmöte för banbyggare (terräng), nya regler
samt att de båda blev banbyggnadskandidater och därmed får bygga terrängbanor upp till H100.
Fixardagen på terrängbana den 11/3 kl. 12,00 blev inställd på grund av snöoväder! När väl underlaget
blev ridbart igen och det var dags att fixa till banan, så dök endast styrelsemedlemmar upp!!! På en
träning den 11 april kom en fotograf från Tidningen Ridsport och fotograferade en träning! När vädret tillät
var det gott om inbokade träningar på terrängbanan under hela året. Banan var i mycket gott skick med ett
par nya hinder! :-)
Under våren byggdes det även två öppna gravar FÖR HAND på terrängbanan samt några nya
terränghinder. Dessa hinder byggdes av styrelsens medlemmar! Inför årets fälttävlanstävling bad
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styrelsen övriga medlemmar om hjälp med arbetsdagar 16-17/6. 5 personer dök upp
och de ingick alla i styrelsen....
Pay & Cross genomfördes den 17/3, 22/4 samt 19/8. Höjd: 60/80cm, H90cm samt
100cm häst och ponny, under tävlingslikna förhållande.
Det beslutas om att göra en nationell fälttävlan 30/6-1/7 i höjden H100 på lördagen och CNC1* på
söndagen. Med så få medlemmar som vill engagera sig gick det inte att arrangera en internationell såsom
det gjordes 2016 och 2017.
Det blev en populär tävling med fulla klasser och många åskådare båda dagarna.
Det ryktades även om att terrängbanans avtal skulle sägas upp från ÖG:s sida, vilket i hög grad
påverkade antalet betalande gäster på Terrängbanan under våren! Hyra utgår per kalenderår mellan
Össjö gård och ÖHS. Omförhandling eller uppsägning skulle göras innan den 30 april 2018, annars löper
det på 2 år åt gången med 6 månaders uppsägning. Uppsägning lämnades i ett rekommenderat brev till
ordföranden i föreningen personligen av Össjö gård före den 30 april. Därmed blev terrängbanan uppsagd
till den 31 oktober 2018. Ingen omförhandling eller medling skedde, ÖG:s krav för nytt avtal är att 2
ledamöter i den befintliga styrelsen måste avgå. I brevet står det att hela anläggningen och terrängbanan
skall tömmas på föreningens saker. Allt som finns kvar efter detta datum tillfaller Össjö gård. Besked till
ÖHS medlemmar tillkännagavs via ÖHS facebook medlemssida samt ÖHS hemsida. Styrelse och en
medlem flyttade alla föreningens hinder och annat för magasinering i slutet av oktober, eftersom vi (ÖHS)
saknade uppställningsplats så förhandlades en ny plats fram med annan markägare.

Under året har gårdens jägare Peter Johansson, fått i uppdrag av Össjö gård att sköta vilt samt jakt på
och runt om bl.a. terrängbanan. Bristfällig kommunikation mellan jaktledningen, Össjö gård och ÖHS
styrelse förekom under hela året. Flera gången upplevde ryttare som hade bokat tid på terrängbanan att
de var iakttagna av jägare. Vid upprepade tillfällen blev ekipage inlåsta på terrängbanan av jaktledaren.
Terrängbanan har flera passage och både ÖHS styrelse samt jaktledningen hade flera egna lås på
terrängbanan. Jägaren hade dessutom utan att pratat med styrelsen markerat var de betalande jägarna
skulle stå, ibland vid eller i ett fast terränghinder - grav.
Terrängbanan är låst främst p.g.a. ryttarsäkerhet, d.v.s. ryttare får ej träna på banan utan markpersonal
samt att många tog det som allmänt söndagsnöje att rida gratis på terrängbanan! - Skadeståndsansvar.

Årsmöte 26/2 2018
Jan Dülow valdes till ordförande. Ursula Thell sekreterare, Anna-Maria Yxklinten kassör, Jörgen Åberg
ledamot samt Hanna Lembke och Uno Yxklinten nyinvalda som ledamöter. Carin Frisk och Rebecca
Barwich valdes som suppleanter
Ansvarsfrihet för styrelsen fick laga kraft.
Resultat, balansräkning för 2017 samt årsmötesprotokoll och verksamhetsberättelse blir beslutat om att
det skall bli officiell på föreningens hemsida.
Ingen ungdomssektion valdes och ingen aktiv ungdomssektion eller arbete fanns kvar inom ÖHS.
Det funderas på om klubben skall ha ett klubbchampionat, men med tanken på antalet aktiva
tävlingsryttare så läggs det på is.
Då det har varit inbördes pajkastning och hårda personliga trakasserier inom föreningen så valde Marion
Nielsen att avgå som trogen kassör.
Revisor Ann-Louise Tomasson avgick under pågående revisionsår med att vägra skriva en
revisionsberättelse samt att inte närvara vid årsmötet, hon ville heller inte ge styrelsen ansvarsfrihet för
2018! Via sms till styrelsen!! Hon fick sedan en skriftlig varning samt att hon blir polisanmäld om hon inte
ber föreningen om ursäkt plus att ta tillbaka alla personliga trakasserier samt smutskastning på hennes
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privata facebook sida, med mycket stor spridning inom fälttävlanssverige. Allt detta med
upphov att grovt skada ÖHS samt Össjö Gård! Ann-Louise Tomasson uppmanas att
frivilligt avgå som medlem i ÖHS.
Efter detta årsmöte så tar styrelsen kontakt med Ingela Ekman sakkunnig i föreningsjuridik, samt Camilla
Johansson sakkunnig i föreningsverksamhet på Skåneidrotten. Hur skall föreningen uppföra sig och vad
har styrelsen för skyldigheter och rättigheter inför Össjö Gård och ÖHS.
Skåneidrotten ger ÖHS´s styrelse rätt.
Under vårvintern försöker Skåneidrotten och Svenska ridsportförbundet medla mellan styrelsen och
gårdens ägare Charlotte Hamilton angående föreningen och speciellt terrängbanans framtid.
Rebecca Barwich hoppar av sin ledamotspost, via messenger till ÖHS styrelse den 16/3!! Hon påstår att
det inte är personligt utan tycker det tar för mycket energi... Suppleant platsen blir tom.
Annika Löthman startade "Working Equation" i Össjö ridhus den 22 april. Stor uppslutning. Dagtid.

Under året görs inbrott i ÖHS´s postlåda! Det är ett försök till att medlemmar kan lämna in förslag eller
klagomål till ÖHS´s styrelse. Ingående allmän post såsom räkningar försvann under åren.
Öveds Jakt- och Fältrittklubb fick som tack för hjälp under tävlingarna 2018, låna 3 MIM terränghinder, till
sina egna tävlingar 28-29/7.

Medlemsmöte den 22 oktober i Össjö församlingshem.
- ÖHS framtid!?
- Styrelsen är totalt slutkörd!
Fråga: Var är eldsjälarna inom föreningen?
Alla medlemmar inom ÖHS uppmanas att komma. Mötet hålls av Skåneidrotten och styrelsen sitter med
för att kunna svara på frågor. Där framkommer det klart och tydligt att föreningen är uppsagd och har
egentligen ingenstans att vara... Skåneidrotten ber Per Bramefelt att ta ett samtal med gårdens ägare,
Charlotte Hamilton om det finns möjligheter att föreningen men framför allt att terrängbanan skall finnas
kvar. Svaret blir att träning på terrängbanan får fortsätta om styrelsen avgår. Charlotte vill även att
föreningen skall finnas kvar, men med ny styrelse. Skåneidrotten frågade de närvarande medlemmarna
om det är någon som kan tänka sig ta sig an uppdraget att bilda ny styrelse samt att åtaga sig ideellt
arbete med anläggningen på Össjö gård samt terrängbanan? Svaret var att alla vill ha kvar föreningen
samt terrängbanan kvar. Några få är tävlingsryttare och alla tycker det är synd att terrängbanan läggs i
malpåse. Det fanns vid medlemsmötet 2 aktiva fälttävlanstävlingsryttare närvarande...
Ingen kan eller vill göra jobbet själv!

