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VECKANS BILD

+ KUL att Rotan  
vann derbyt. – MOTIGT  

för SHK.

INNEBANDY. Patrik Edgren blev 
matchhjälte för Rotan i derbyt 
mot Järfälla (6-5). RIS ligger 
sexa i division 1 efter fem om-
gångar. FOTO: ANDERS EKSTRÖM 

Renoveringen och 
ombyggnaden är nu  
i princip klar på Sollen- 
tuna ridklubb. I början av 
november invigs de nya 
förbättrade ridfacilite-
terna i Viby.   
   – Det är som en nystart 
för hela klubben, säger 
ridskolechefen Eva 
Bengtsson Lundh.

För drygt fyra, fem år sedan 
började Sollentuna ridklubb 
att uppvakta kommunen. 
De gamla slitna lokalerna i 
nordvästra Viby var i stort 
behov av upprustning och 
modernisering.

Sagt och gjort. Kommu-
nen blev övertygad och tog 
förra året över anläggningen 
– och Sollentuna ridklubb 
blev hyresgäster. Därefter 
påbörjades ombyggnationen 
och renoveringen.

Förra sommaren fick stal-
let bland annat nytt golv, 
nytt höförråd och enbart 
boxar för hästar. I vintras 
byggdes ett medlemshus 
och karantänsboxar samt ett 
traktorförråd. Även ridhuset 
fick en ny ventilation.

Efter drygt ett och halvt 
år är nu bygget klart att invi-
gas, vilket sker för klubbens 
medlemmar i början på no-
vember. 

– Det mesta är klart nu, 
det är bara småsaker som 
återstår. Bygget har flutit på 
bra men såklart har det 
inneburit visst tålamod från 
oss alla. Men det har ju varit 
för en god sak, berättar 
ridskolechefen Eva Bengts-
son Lundh som jobbat på 
klubben sedan 1986.

Eva och klubben är väldigt 
nöjda med de nya och reno-
verade lokalerna.

– Vi är väldigt tacksam-
ma för vad kommunen gjort 
och vi har även fått vara 
med och påverka själva. Vi 
har sett utifrån hästarnas 
bästa och även utifrån per-
sonalens arbetsmiljö, den 
hade stora brister innan, 
fortsätter Eva.

Ridläraren Susanne Lind-
berg fyller på:

– Det var välbehövligt 

med renovering och det 
känns jättepositivt. Det är 
skönt att alla hästar har en 
egen box och även att golvet 
är nytt. Vi har fått till det bra 
nu och tänkt igenom noga 

hur vi vill ha det, säger ”Sus-
si” från hästryggen på hen-
nes springare Full Color.

Sollentuna ridklubb har i dag 
runt 500 medlemmar. Och 
renoveringen och nybygg-
nationen kommer gynna 
alla i den drygt 40-åriga rid-
klubben.

– Det kommer bli lättare 
att bedriva en bra verksam-
het och det känns väldigt 
kul, det är som en nystart 
för hela klubben, säger Eva 
Bengtsson Lundh.

Hur menar du då?
– Vi hade redan innan re-

noveringen en bra verksam-
het med en aktiv styrelse 
och ungdomssektion, samt 
en välutbildad personalstyr-
ka. Nu gäller det att vi tar 
hand om detta vi fått och 
fortsätta att driva en bra 
verksamhet. Vi alla uppskat-
tar att hästen fått det bättre 
och ska värna om det, säger 
Eva och får medhåll av Su-
sanne.

– Vi blir en bättre klubb i 
och med detta, vilket känns  

positivt. Att få en bättre mil-
jö här är bra för alla inblan-
dade, säger hon.   

Men detta kommer inte med 
automatik innebära att 
SoRK utökar sin verksam-
het. 

Det är redan idag kö in.
– Då skulle vi behöva ett 

ridhus till och det står på 
önskelistan för framtiden. 
Men först ska vi bo in oss i 
dessa hus och förvalta det vi 
fått, avslutar Eva.

Anders Ekström

Dags för nyinvigning hos SoRK

I FOKUS. Hästens välbefinnande har stått i fokus när Sollentuna ridklubb fått nya lokaler och renoverat. Här klipper Jasmine 
hästen Maksima. FOTO: ANDERS EKSTRÖM

NÖJDA. Eva Bengtsson Lundh (t v) och Susanne Lindberg är  
glada över ombyggnad och renovering hos klubben.

BOXAR. Alla de 43 hästarna hos SoRK har nu en egen fräsch 
box att vara i.

MER 
Sollentuna 
ridklubb 
(SoRK)

 ■ GRUNDAD 1976 och 
varit i Viby sedan 1985.

 ■ HAR IDAG runt 500 
medlemmar och cirka 
480 uppsittningar per 
vecka.

 ■ HAR 43 hästar, varav 
37 är ridskolans. 14 av 
dem är ponnys.

 ■ HAR SJU tillsvidarean-
ställda och cirka tolv 
timanställda.

 ■ PRIMÄRT utövas 
hoppning och dressyr, 
men även lite terräng. foox

MER 
Ombyggnaden

 ■ STALLET har fått nytt 
golv, nytt höförråd och 
enbart boxar till hästar-
na.

 ■ SERVICEDELEN har  
renoverats och ett nytt 
medlemshus har byggts.

 ■ HAGARNA och staketet 
har fräschats upp och 
ett nytt traktor förråd 
har byggts.

 ■ RIDHUSET har fått ny 
ventilation och en  
karantänsbox har 
byggts. Likaså en auto-
matisk utgödslings- 
maskin.

 ■ I SAMBAND med byg-
get har SoRK investerat  
i en skrittmaskin för 
egna pengar. foox

”Vi är väldigt 
tacksamma 
för vad  
kommunen 
gjort.”

Tredje förlusten för SHK
HANDBOLL. Sollentuna HK har fått en halvmotig 
start i division 2. Hittills har laget blott tagit tre 
pinnar av tio möjliga. Senast blev det förlust mot 
Swithiod HK med 26-33 (14-15). SHK ligger 
just nu på negativ kvalplats i division 2 norra.

Sven missar premiären
SNOWBOARD. Sven Thorgren är skadad i vän-
sterfoten och kommer att missa världscuppremiä-
ren i början på november. Men ledbandsskadan är 
inte lika allvarlig som han först befarade och förhopp-
ningsvis är han snart tillbaka.

Två SHC-söner 
i TV-pucken
ISHOCKEY. Nästa vecka 
påbörjas klassikern TV-
pucken. SHC har inte 
med några spelare i årets 
upplaga men två spelare 
har åtminstone Sollentu-
na som moderklubb. Det 

rör sig om 15-åringarna 
Tim Wedin och Alex Ånn-
hagen. 
   Både spelar numera i AIK.

Två förluster för Sollentuna
VOLLEYBOLL. Sollentuna VK:s båda seniorlag förlorade 
sina respektive matcher den gångna helgen. Herrarna föll 
mot Linköping (2-3) och det var lagets första torsk 
2017/18. Även damerna föll mot Linköping (0-3) och de 
har ännu inte vunnit i elitserien. Inte heller vunnit något 
set.

SHC kvar på jumboplatsen
ISHOCKEY. Sollentuna HC:s kräftgång i hockeyettan fort-
sätter. Lagets tionde förlust kom hemma mot Hammarby, 
2–4. Poänghoppet tändes när Lucas Lagerstedt en bit in i 
tredje perioden reducerade till 2–3, men bara 50 sekunder 
senare ökade Hammarby på sin ledning.


