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Styrelsen	uppbär	inget	arvode	för	sitt	arbete.		

Medlemsavgiften	2017	var	350	kr	junior,	450	kr	senior,	900	kr	familj.				

Antalet	medlemmar	i	klubben	var	vid	året	slut;	535,	varav	312	medlemmarna	under	21	år.	94%	
kvinnor.		

Årets	ridskola	2017	

I	slutet	av	oktober	fick	vi	reda	på	att	Sollentuna	ridklubb	blivit	utsedd	av	Ridsportförbundet	till	Årets	
ridskola	2017.	En	av	klubbens	medlemmar,	Lovisa	Näslund,	hade	nominerat	oss	tidigare	under	
hösten.	Förbundets	motivering	löd	så	här	” Sollentuna RK är en ideell förening och en 



professionell arbetsgivare vars systematiska satsning på personal och arbetsmiljö smittar 
av sig på hela verksamheten. Med gediget säkerhetstänk och hästhållning av bästa märke, 
har Sollentuna skapat ett hållbart koncept som erbjuder ridsport för alla – hela livet. ’Vi 
kan tillsammans’ är andan som präglar klubben, som bygger på en positiv atmosfär och är 
drivkraften bakom bland annat en ny anläggning”. 

Förutom	äran	innebar	utmärkelsen	också	att	vi	fick	ett	utbildningsbidrag	på	40	000	kr.	På	Ryttargalan	
den	29	november	fick	ridskolechef	Eva	Bengtsson-Lundh	och	ordförande	Carolina	Andersson	gå	upp	
på	scen	och	motta	ett	fint	diplom	i	form	av	en	guldfärgad	rosett	och	en	stor	”check”	på	40	000	kr.	Till	
vad	vi	ska	använda	pengarna	är	ännu	i	bestämt.	

Under	Sweden	International	Horseshow	veckan	därpå	blev	klubbens	utmärkelse	också	omnämnd	av	
speakern	och	en	av	våra	ridlärare	Lovisa	Uddmäre	var	med	och	tävlade	på	Stjärnstafetten.	Av	
Ridsportförbundet	hade	vi	fått	100	gratisbiljetter	så	Lovisa	hade	en	stor	hejarklack	på	plats.	

Styrelsens	arbete	

Styrelsen	har	under	verksamhetsåret	sammanträtt	10	gånger	under	2017	och	ytterligare	två	gånger	
2018.			
	
För	att	öka	dialogen	med	framför	allt	seniorgrupperna	var	styrelsen	på	plats	i	stallet	på	kvällarna	
under	en	vecka	på	våren.	Samtalen	var	mycket	givande	och	har	gett	bra	input	till	hur	klubbens	
verksamhet	kan	utvecklas.	Styrelsen	har	också	träffat	kontaktpersonerna	i	senior-	och	
timmesgrupperna	vid	två	tillfällen,	tidig	vår	respektive	tidig	höst.	
	
Styrelsen	har	under	året	tagit	fram	ett	nytt	avtal	för	privathästägarna	och	inför	rekrytering	av	en	ny	
vaktmästare	även	en	rekryteringspolicy.	Även	detta	år	lät	styrelsen	ta	fram	en	medlemsenkät	för	att	
få	input	till	hur	klubbens	och	dess	verksamhet	kan	utvecklas.	Totalt	svarade	143	personer	och	
resultatet	av	enkäten	kommer	presenteras	vid	årsmötet	den	25	februari	2018.	
	
Ridskolans	personal		

Ridskolechef	Eva	Bengtsson	Lundh	ansvarar	för	den	löpande	verksamheten	på	ridskolan.	Det	innebär	
bl	a	personalansvar,	planering	av	ridlektioner,	teori,	kurser	och	tävlingar.	Eva	lägger	också	ner	mycket	
tid	att	köpa	in	fina	och	lämpliga	skolhästar.	Dessa	utbildas	av	personalen	under	Evas	ansvar.		Helena	
Rygaard	går	vid	behov	in	som	tf	ridskolechef	och	är	tillika	skyddsombud.		

Under	2017	har	vi	haft	fem	ridlärare	förutom	Eva	anställda	varav	fyra	är	tillsvidareanställda.	Lovisa	
Uddmäre	har	varit	fortsatt	delvis	tjänstledig	för	studier	och	Caroline	Persson	har	vikarierat	för	henne	
förutom	på	lördagar	då	Lovisa	fortsatt	att	ha	seniorgrupperna.	Evelina	Karlsson	har	vidareutbildat	sig	
och	klarade	galant	examen	för	Svensk	Ridlärare	Level	III,	vilket	är	den	högsta	nivån	som	finns	för	
ridlärare.	Nu	har	vi	alltså	tre	ridlärare	som	har	den	högsta	utbildningsnivån	Eva,	Evelina	och	Susanne	
Lindberg.	

I	februari	genomfördes	en	personalkonferens	för	den	ordinarie	personalen	med	fokus	på	första	
hjälpen	och	teambilding.		Varje	år	anordnas	också	en	utbildningsdag	för	all	extra	personal	och	
stallvärdar	och	i	år	var	temat	rutiner	vid	stalltjänst	rutiner,	hästhantering	bland	annat	longering	samt	
en	föreläsning	i	hästsjukvård.	

Hasse	Hammarstedt,	vår	vaktmästare,	har	fortsatt	att	fixa	med	stort	och	smått	i	stallet.	Inför	Hasses	
pensionering	sista	januari	2018	anställdes	en	ny	allt	i	allo,	Kamidulla	Akmetalipov,	som	kommer	gå	
parallellt	med	Hasse	de	två	sista	veckorna	i	januari.	



Dessutom	har	vi	även	i	år	haft	ett	duktigt	gäng	tjejer	som	arbetat	som	extrapersonal	och	stallvärdar.	
Under	sina	pass	har	de	hjälpt	elever	och	föräldrar	tillrätta	samt	haft	häst-	och	stalltjänst.		

Ridskolans	verksamhet		

Ridskolan			

Ridskolan	har	haft	480	uppsittningar/vecka fördelade	på	42	ridgrupper,	ej	tävlingar	och	kurser	
inräknat.	Utbudet	av	ridlektioner	är	stort	och	spänner	från	knatteridning	för	de	yngsta	juniorerna	till	
specialgrupper	i	dressyr	och	hoppning.	Där	till	kommer	ytterligare	tre	möjligheter	för	seniorer	att	
rida;	drop	in	på	torsdags	morgon,	öppen	grupp	på	söndags	eftermiddagar	och	dressyrkurs	på	
tisdagskvällar.	Så	gott	som	alla	ridgrupper	har	varit	fulltecknade	under	året	och	vi	har	både	juniorer	
och	seniorer	som	väntar	på	att	få	plats	i	grupperna.			
	
Vårens	teori	för	seniorerna	var	två	clinics	som	hade	fokus	på	hoppning.	Lena	Sahlin	som	lärde	oss	
dels	hur	man	bygger	en	bana,	dels	bedömning	av	stil/inverkanstävling.		Höstens	teori	genomfördes	
gruppvis	för	både	juniorer	och	senior	med	att	ridläraren	red	en	av	ridskolans	hästar	och	gick	igenom	
målet	för	gruppen.	Dessutom	sattes	vi	på	prov	och	fick	besvara	en	enkel	quiz	som	handlade	om	
hästens	utrustning.		
Vid	juniortruppernas	teoritillfälle	under	våren	diskuterade	barnen	under	ledning	av	Sanna	Nilsson	
från	SISU	hur	man	är	en	bra	idrottskompis.		
	
Dressyrkurser	om	sex	tillfällen	på	tisdagar	kl	21	har	rullat	hela	året	och	kurstillfällena	har	oftast	varit	
fulltecknat.	Utbudet	av	extraridning	förutom	sedvanliga	ridlektioner	har	varit	stort;	programridning,	
privatlektioner,	uteritter	osv.	Nytt	för	i	år	var	möjligheten	att	testa	på	Working	Equitation	(WE).	
	
Under	loven	har	vi	haft	ponnydagar	för	juniorer	där	teori	och	ridning	har	varvats.	Seniorer	och	de	lite	
äldre	ungdomarna	har	haft	möjlighet	att	gå	1-2	dagars	kurser	med	fokus	antingen	på	hoppning	eller	
dressyr.		
	
Hästarna			

Ridklubben	förfogar	just	nu	över	24	hästar	och	14	ponnyer.	Vi	har	fortsatt	köpa	några	nya	hästar	och	
ponnyer	för	att	på	sa	sätt	föryngra	beståndet.	Nya	hästar	är	Corall,	Farenheit	(Frasse),	Sandro	och	
Camrat.	Dessutom	har	vi	köpt	Lektis	som	vi	tidigare	hade	till	låns.	Till	vår	glädje	har	vi	fortsatt	fått	
låna	två	hästar;	Fille	och	Chocko	Lina	medan	fina	Chiaha	lämnades	tillbaka	i	samband	med	
sommaruppehållet.	Under	året	har	tyvärr	några	av	våra	fina	hästar	lämnat	oss;	Tristan,	Snurran,	
Rocky	och	Kazano.	Kazano	hade	vi	lånat	ut	till	en	liten	ridskola	i	Vallentuna	de	senatse	år	och	Kazano	
blev	nästan	29	år,.	

I	och	med	att	trycket	på	ridskolan	varit	stort	har	vi	valt	att	ha	ett	lågt	antal	privathästar	och	vid	årets	
slut	var	fyra	privathästar	uppstallade	varav	två	tillhör	ridlärarna.	
	

Fastigheten		

Samarbetet	med	kommunen	

Det	nya	medlemshuset	som	påbörjades	i	slutet	av	2016	var	beräknat	att	vara	färdig	i	maj	men	vi	
kunde	ta	omklädningsrummen	i	anspråk	först	i	slutet	av	augusti.	Nya	skåp	sattes	in	i	
omklädningsrummen	och	ett	nytt	lite	större	småfacksskåp	för	temporär	förvaring	av	värdesaker	



sattes	upp	i	hallen.	Teorisalen	har	under	hösten	använts	som	ett	provisoriskt	kontor	i	och	med	att	
servicedelen	genomgått	en	uppfräschning.		

För	att	se	till	att	medlemsbygganden	hålls	snygg	och	fräsch	infördes	skoförbud	förutom	precis	
innanför	ytterdörren.	Med	hjälp	av	Sanna	Nilsson	från	SISU	tog	barn/ungdomar	fram	trivselregler	för	
vad	som	gäller	i	omklädningsrummen.		

Renoveringen	av	servicedelen	påbörjades	efter	midsommar	och	var	inflyttningsklart	i	månadsskiftet	
oktober/november.	Personalen	fick	ett	nytt	fräscht	lunchrum	i	gamla	teorisalen	och	de	gamla	
omklädningsrummen	renoverades	och	har	nu	övertagits	av	personalen.	I	kafeterian	målades	väggar	
och	tak	vitt	och	hela	servicedelen	fick	ett	nytt	golv.	Stora	köket	fick	ny	inredning	och	används	endast	
vid	olika	typer	av	evenemang.	Ett	nytt	medlemskök	sattes	upp	i	gången	bakom	stora	köket	och	den	
gamla	dörren	ner	till	stallgången	stängdes	igen.		

Inom	ramen	för	kommunens	projekt	byggdes	även	två	karantänboxar	med	en	liten	tillhörande	hage.	
Marken	runt	medlemsbyggnaden	och	karantänboxarna	iordningsställdes	och	såddes	med	gräs.	
Vidare	sattes	ett	tak	upp	över	gödselcontainern.		

Vi	har	länge	haft	problem	med	våra	hagar	som	under	höstarna	snabbt	har	förändrats	från	fina	
gräsytor	till	gyttjepölar.	En	viktig	del	av	kommunens	åtagande	har	därför	varit	att	hårdgöra	hagarna	
till	hälften	och	gräva	ut	alla	dikena	runt	anläggningen.	Det	arbetet	påbörjade	under	hösten	och	
merparten	av	hagarna	är	hårdgjorda.	Vissa	diken	är	urgrävda	men	vi	har	fortfarande	stora	problem	
med	överfulla	diken	i	och	med	att	vattnet	har	svårt	att	rinna	vidare	österut	på	andra	sidan	lilla	vägen.	
Så	fortsättning	följer	vad	gäller	våra	hagar.	

Något	som	också	kvarstår	är	renovering	av	ridhuset	där	en	ny	sarg	behövs	och	läktaren	behöver	ses	
över.	Vem	som	ska	finansiera	detta	är	idag	osäkert	men	diskussionerna	med	kommunen	fortsätter.			

Egna	inköp	och	reparationer	av	anläggningen	

En	skrittmaskin	har	länge	stått	på	önskelistan	och	i	år	blev	den	verklighet.	Den	kommer	vara	både	
tidsbesparande	för	personalen	och	välgörande	för	hästarna.	Den	och	karantänboxarna	målades	med	
hjälp	av	ett	glatt	gäng	medlemmar.	
	
Det	gamla	domartornet	vid	hoppbanan	togs	bort,	också	det	med	hjälp	av	duktiga	medlemmar,	och	
istället	byggde	Hasse	en	bod	där	vi	kan	ha	hindermaterial	till	hoppbanan.	När	Hasse	ändå	var	i	
snickartaget	gjorde	han	också	ett	fint	litet	skjul	till	soptunnorna	på	parkeringen.		
	
Vi	har	köpt	in	nya	möbler	både	till	den	nya	teorisalen,	kafeterian	och	kontoret.	Dessutom	har	vi	
skaffat	ett	antal	extra	bord	och	stolar	som	kan	användas	i	kafeterian	vid	evenemang.		
	
Wifi	i	våra	lokaler	har	inte	varit	den	bästa	så	därför	har	vi	låtit	dra	in	fiber.	Det	ska	kompletteras	med	
ett	antal	axesspunkter	så	att	vi	får	bra	täckning	i	merparten	av	anläggningen.		

Även	i	år	gjorde	tjänstvilliga	medlemmar	en	insats	och	tvättade	ridhusets	väggar	och	sarg	i	början	av	
augusti.	

Tävlingsverksamhet		

Tävlingsåret	2017	har	i	sedvanlig	ordning	inletts	med	en	kick-off	för	alla	tävlingsintresserade	i	slutet	
av	januari.	Tävlingssektionen	berättade	om	sin	verksamhet,	årets	externa	tävlingar	och	vilka	behov	av	
funktionärer	som	finns.		



En	Grönt	kort	kurs	anordnades	på	våren	för	de	medlemmar	som	är	redo	för	att	ge	sig	ut	på	
tävlingsbanorna.	Inför	vårens	hopptävlingar	hade	tävlingssektionen	även	en	funktionärsutbildning.	

Under	hösten	genomfördes	en	föreläsningsserie	för	specialgrupperna	i	hoppning	och	dressyr.	
Föreläsningarna	behandlade	mental	träning,	kost	och	fysik	–	allt	för	att	våra	tävlingsekipage	ska	vara	
bra	rustade	när	det	kommer	ut	på	tävlingsbanan.	Pengar	till	föreläsarna	hade	vi	fått	från	idrottslyftet.		

Tävlingssektion	ordande	i	november	en	mycket	uppskattat	föreläsning	med	Anna	Nordin	med	fokus	
på	mental	träning.	Föreläsningen	var	öppen	för	alla	intresserade	medlemmar	och	totalt	var	det	43	
deltagare.	

Externa	tävlingar			

Hopptävlingar	hade	vi	både	på	våren	och	på	hösten.	Vårens	lokala	hopptävling	gick	av	stapeln	den	
12-13	maj,	något	senare	än	vi	brukar	beroende	på	bygget	av	medlemsbyggnaden.	Totalt	blev	det	252	
starter,	vilket	är	färre	än	vi	brukar	ha,	kanske	beroende	på	att	vi	senarelagt	tävlingen	en	knapp	
månad.	Utdelningen	för	våra	hemmaryttare	blev	god	med	segrar	i	tre	av	klasserna.	
Dressyrtävlingarna	som	vi	brukar	anordna	i	samband	med	nationaldagen	genomfördes	4	respektive	6	
juni.	Även	i	år	hade	vi	tävlingar	både	på	dressyrbanan	och	i	ridhuset	samtligt	och	totalt	blev	det	215	
starter.	Höstens	hopptävling,	den	7-8	oktober,	hade	betydligt	fler	starter	än	vårens	tävling,	totalt	
336.		

Ryttarna	i	våra	specialgrupper	har	deltagit	i	tävlingar	arrangerade	av	andra	klubbar.	Ponny-	och	
hoppspecarna	och	dressyrspecarna	har	varit	iväg	på	tre	tävlingar	var.	Hoppspecen	har	fått	mycket	
god	utdelning	på	både	vårens	och	höstens	tävlingar	och	kom	hem	med	7-8	rosetter	från	tre	av	årets	
tävlingar.	Caroline	Hammarstedt	i	dressyrspecen	fick	tillsammans	med	Tristan	fina	placeringar	i	två	
externa	tävlingar.	

Klubben	har	även	haft	ett	allsvenskalag	i	dressyr	i	division	III	bestående	av	duktiga	privatekipage.		

Klubbtävlingar			

Under	året	har	elva	klubbtävlingar	i	hoppning	och	åtta	i	dressyr	anordnats.	Dessutom	anordnades	en	
klubbtävlingshelg	den	29	april-1	maj	med	tävlingar	i	tre	grenar;	dressyr,	hoppning	och	fälttävlan.	Nytt	
för	i	år	var	också	en	klubbtävling	i	Working	Equitation.	Intresset	att	delta	har	fortsatt	varit	mycket	
stort	och	tävlingarna	har	blivit	fulltecknade	snabbt.	Tävlingsåret	avslutades	med	den	sedvanliga	
champagnedressyren	med	maskerad	på	temat	Disney	–	kreativiteten	var	på	topp	och	det	blev	
verkligen	ett	riktigt	bra	avslut	både	på	årets	klubbtävlingar	och	2017.		

Alla	som	deltagit	på	klubb-	eller	externa	tävlingar	hade	möjlighet	att	ställa	upp	i	klubbmästerskapen.	
Mästerskapen	i	hoppning	hölls	den	10	december	och	i	dressyr	den	17	december	och	en	junior	och	
seniorklubbmästare	korades	i	respektive	gren.		

Ungdomssektionen	

Ungdomssektionen	har	anordnat	en	mängd	olika	aktiviteter	under	året.	Under	våren	ansvarade	och	
genomförde	sektionen	kunskapstävlingen	”Vi	i	stallet”	–	6	träffar	då	barnen	i	åldrarna	9	–	13	år	fick	
lära	sig	mer	om	hästar	och	ridning	på	temat	"Sitt	upp"	varvat	med	lekar.	Tävlingen	avslutades	med	
dels	en	distriktsfinal	i	Farsta	och	en	egen	på	hemmaplan.	Den	sedvanliga	påskjakten	genomfördes	
den	22	april.		

I	samband	med	föräldramötet	i	början	av	september	anordnade	ungdomssektionen	en	välbesökt	
Sadla-	och	tränsakurs.	Sektionen	ordnade	också	en	veterinärclinic.	Den	årliga	halloweenkvällen	fick	



denna	gång	genomföras	utan	övernattning	i	och	med	att	ombyggnationen	i	servicedelen	inte	var	
färdig.	Hösten	höjdpunkt	blev	en	mycket	välbesökt	julshow	den	16	december	med	roliga	och	
fartfyllda	nummer.	

Sektionen	ingår	i	distriktets	faddersystem	för	att	få	stöd	och	inspiration	till	sin	verksamhet.	Dessutom	
har	tre	ledamöter	gått	en	kurs	i	”Att	möta	vuxna”.	

Ungdomssektionen	har	nu	också	fått	en	egen	hörna	i	kafeterian	där	barn	och	ungdomar	alltid	har	
möjlighet	att	sätta	sig	vid	bordet	och	pyssla	eller	slappa	i	soffan.	

Föräldrasektionen	

Vid	årsmötet	i	februari	2017	bestämdes	att	klubben	även	ska	ha	en	föräldrasektion.	Under	våren	
samlades	engagerade	föräldrar	och	började	skissa	på	vilken	typ	av	verksamhet	sektionen	ska	ha.	En	
viktig	roll	är	också	att	stötta	ungdomssektionen	vid	deras	aktiviteter.		

Sektionen	genomförde	en	uppskattad	sommaravslutning	den	17-18	juni	för	barn	och	ungdomar	och	
deras	föräldrar.	Förutom	fika	och	umgänge	fanns	det	möjlighet	att	sälja	och	köpa	begagnade	
hästkläder	och	prylar.	Föräldrasektionen	stod	även	bakom	en	utbildning	i	hästhantering	för	föräldrar	
som	anordnades	den	2	september.	

	

Övrig	verksamhet	

Under	detta	år	som	präglats	av	till-	och	ombyggnation	har	styrelsen	återkommande	vädjat	till	
medlemmarna	att	hjälpa	till	och	till	vår	glädje	har	detta	hörsammats	över	vår	förväntan.	Med	hjälp	av	
tjänstvilliga	medlemmar	tömde	vi	servicedelen	inför	renoveringen	under	två	helger	i	juni,	städade	
och	tvättade	ridhuset	den	12	augusti,	målade	skrittmaskinen	och	satte	upp	staketet	runt	rörhagen	
under	två	helger	i	september	och	slutligen	fyllde	vi	en	hel	container	med	skråp	i	november.	Stort,	
stort	tack	för	det	J.	

Lördagen	den	11	november	hade	vi	stor	invigning	av	vår	renoverade	anläggning.	På	förmiddagen	var	
det	show	i	ridhuset;	uppvisning	i	Working	Equitation,	ponnyspecen	gjorde	en	maskeradhoppning	och	
våra	ridlärare	red	en	glittrande	kadrilj,	allt	under	folkets	jubel.	Invigningsbandet	i	kafeterian	klipptes	
gemensamt	av	kulturnämndens	ordförande,	Eva	och	Lina	och	sen	var	det	tårtkalas	för	alla,	stora	som	
små.	Invigningen	avslutades	med	festlig	middag	på	kvällen	i	kafeterian.		

Den	populära	Ponnyklubben	fortsatte	under	2017	med	träffar	för	barn	från	8	år	och	uppåt	på	
torsdagseftermiddagar.	Caroline	har	tagit	hand	om	juniorerna	som	under	två	timmar	fått	lära	sig	mer	
om	hästar	på	ett	lekfullt	sätt.	

En	kombinerad	kick-off	för	juniorer	och	ett	föräldramöte	genomfördes	i	mitten	av	augusti.	
Ungdomssektionen	tog	hand	om	juniorerna	och	sysselsatte	dem	med	lekar	medan	Eva	och	Lina	
informerade	och	diskuterade	med	föräldrarna.	Anslutningen	var	till	vår	glädje	mycket	god	och	efter	
mötet	och	alla	lekar	fylldes	höförrådet	med	fikande	barn	och	föräldrar.	Eva	samlade	dessutom	
föräldrarna	i	alla	nybörjargrupperna	för	information/diskussion	i	samband	med	att	nybörjarbarnen	
red.	

Vi	deltog	också	i	den	pröva-på-aktivitet	som	kommunen	anordnade	under	några	dagar	i	augusti	för	
barn	och	ungdomar.	Barnen/ungdomarna	fick	under	en	dag	i	stallet	umgås	med	och	lära	sig	hantera	
hästar	och	dessutom	rida	en	kort	lektion.	



Information	om	klubben	och	ridskolan	ges	genom	flera	olika	kanaler.	I	entrén	finns	numera	flera	
anslagstavlor	där	det	tydligt	framgår	var	man	kan	hitta	information	om	olika	verksamheter.	
Hemsidan	är	också	en	mycket	viktig	kanal	för	att	kontinuerligt	informera	alla	våra	medlemmar	om	
vad	som	händer	i	klubben.	Ambitionen	är	att	nyheter	ska	läggas	ut	där	samtidigt	som	den	kommer	
upp	på	anslagstavlorna.	Klubbens	grupp	på	Facebook	är	livaktig	med	många	aktiva	medlemmar	som	
på	ett	enkelt	där	kan	kommunicera	med	varandra.		

Cafeterian	har	varit	öppen	i	samband	med	tävlingar	och	andra	arrangemang.	

	

Ekonomi		

Liksom	2016	har	2017	års	resultat	har	påverkats	av	ombyggnationen.	En	kännbar	effekt	är	
hyresrabatten	som	ridskolan	fått	som	kompensation	för	att	ombyggnationen	stört	verksamheten	och	
begränsat	ridskolans	tillträde	till	olika	utrymmen.	Den	sammanlagda	hyreskostnaden	2017	uppgick	
till	212	213	kronor.	2018	kommer	hyran	att	betalas	i	sin	helhet	och	uppgå	till	507	000	kronor.		

Styrelsen	hade	budgeterat	för	ett	resultat	på	0	kronor	för	2017.	Under	året	investerade	ridskolan	i	en	
skrittmaskin.	Den	totala	investeringen,	inklusive	markanläggning,	uppgick	till	652	116	kronor.	Rensat	
för	skrittmaskinen	skulle	2017	års	resultat	ha	uppgått	till	15	073	kronor.	Styrelsen	beslutade	dock	att	
ta	hela	kostnaden	på	2017	års	resultat	för	att	undvika	att	årliga	avskrivningar	ska	belasta	ridskolans	
resultat	under	kommande	år.		

Ridskolan	har	även	investerat	i	inventarier,	verktyg	och	hästar	för	sammanlagt	790	336	kronor	
(siffran	för	2016	var	405	896	kronor).	Avskrivningarna	uppgick	till	264	610	(299	409	-	2016)	kronor.		

Vid	utgången	av	2017	uppgick	föreningens	egna	kapital	till	2	271	029	(2	892	986	-	2016)	kronor	och	
likvida	medel	till	2	831	515	(3	560	605	-	2016)	kronor.		

2018	kommer	ytterligare	investeringar	att	krävas,	bland	annat	behöver	spegeln	i	ridhuset	bytas	ut.		

Styrelsen	föreslår	att	2017	års	resultat	–637	042,94	kronor	balanseras	i	en	ny	räkning.	

	Ingen	förändring	av	medlemsavgifterna	kommer	att	föreslås.		
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