Hej alla Viarpare!
Vi är tio personer i gruppen med olika bakgrunder och historia i klubben. Jag som skriver heter Anna
Törnebrant och är ny ordförande sedan februari i år. Jag är 37 år och har varit medlem i klubben cirka 30 år,
ibland som lektionsryttare och ibland som privatryttare allteftersom mitt liv sett olika ut. Idag bor jag i
Helsingborg och arbetar i Köpenhamn som Sales & Marketing Director hos Royal Canin Norden. Mina
intressen är förutom hästar och dressyr även löpning, skidåkning och inredning. Både jag och min dotter
Clara rider varje vecka här på ridskolan.
Helen Jacobsson känner ni sedan tidigare då hon suttit i styrelsen i nio år, nytt för i år är att hon har rollen
som vice ordförande. Helen har ridit i Viarp sedan 1992 och har, tillsammans med sin syster, en egen häst,
ett åttaårigt sto som heter Dakenda. Till vardags arbetar hon som åklagare i Helsingborg.
Åse Gillmert bor i Helsingborg och sitter i styrelsen för tredje året i rollen som kassör. Åse och hennes två
döttrar har ridit på Viarp från och till sedan 2002 och varit medlemmar hela tiden även under perioder med
privat ridning. Åse rider lektion för Lotta en kväll i veckan och har då Helene och Susannes fina Dakenda
med sig. Hon är ekonom på Killbergs Bokhandel AB och sitter i centrala Helsingborg på Stortorget. Intressen
är självklart hästar och ridning, barnen, jobbet och resor, böcker och annan träning.
Anna Ewerman är vår sekreterare och hon började rida på Viarp som 6-åring. Därefter har hon varit
engagerad i både Ungdomssektionens styrelse och som teoriledare. Anna studerar ekonomi vid Lunds
Universitet, bor i Landskrona och älskar hästar och dressyr.
Mia Malmqvist är också Viarpare sedan många år och brinner för Viarps tävlingsverksamhet. Mia
representerar tävlingskommittén i styrelsen, och har kontakt med förbundet angående allt som rör
tävlingar och licenser.
Marie Sydborns roll i styrelsen är att vid behov vara ett opartiskt stöd till personalen i arbetsrelaterade
frågor. Marie äger hästen Ricci tillsammans med sin kompis Annica och hennes favoritgren är dressyr,
utöver hästar så är hennes passion att resa. Marie arbetar som rehabsamordnare/företagssköterska inom
företagshälsovård.
Sara Holmberg är ledamot i styrelsen med ansvar för fixardagarna. Hon och hennes dotter har ridit på Viarp
i snart två år och trivs mycket bra. Sara jobbar på Hermods som utvecklingsledare inom distansutbildning
och har en start passion: trädgården ❤ bästa tiden är våren, när trädgården vaknar.
Jimmy Larsson bor i Kvistofta bara några kilometer från Viarp med sin fru Maria och två döttrar Thyra 13
samt Elsa 11 år. Båda barnen är aktiva i föreningen och har stort hästintresse. Själv missar Jimmy inte en
chans att sopa stallgången när han är i Viarp.  Jimmy arbetar som konsult i IT-branschen och i styrelsen
bidrar han med sitt tekniska kunnande som bygg-/teknikansvarig.
Niklas Sihvo är sedan våren 2018 ordinarie ledamot i styrelsen och hans yngsta dotter Emilia rider på Viarp.
Till vardags arbetar han som pilot på SAS i Köpenhamn. Niklas är en kreativ person och kan använda
hammare, symaskin och lödkolv efter behov. Bor i Gantofta med fru och två barn.
Susanne Jacobsson är suppleant i styrelsen och har ridit i Viarp sedan 1992. Tillsammans med sin syster har
hon stoet Dakenda som tävlas i dressyr och Working Equitation. Det är Susanne som ansvarar för beräkning
av tävlingspoäng och utdelning av priser vid årsmöten.
Vi är samtliga enormt stolta över att ha fått Ert förtroende att sitta med i VKRKs styrelse och såklart
tacksamma för allt arbete som Ni alla utför och som tillsammans gör Viarp till den fantastiska klubben den
är!
Väl mött,
Styrelsen genom Anna Törnebrant

