Verksamheten 2018
Styrelsen för Sollentuna Ridklubb avger härmed verksamhetsberättelse för året 2018.
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Styrelsen uppbär inget arvode för sitt arbete.
Medlemsavgiften 2018 var 350 kr junior, 450 kr senior, 900 kr familj.
Antalet medlemmar i klubben var vid året slut; 547, varav 326 medlemmarna under 21 år. 94 %
kvinnor.

Styrelsens arbete
Styrelsen har under verksamhetsåret sammanträtt 10 gånger under 2018 och ytterligare två gånger
2019.
Styrelsen har haft möten med kontaktpersonerna i seniorgrupperna vid två tillfällen, tidig vår
respektive tidig höst. För att nå föräldrar till barnen i juniorgrupperna fanns styrelse i en helg i maj. Vi
presenterade verksamheten, diskuterade utvecklingsmöjligheter och fikade.
En viktig input för att utveckla klubben och verksamheten är den medlemsenkät som vi brukar skicka
ut i samband med julledigheten. Totalt svarade 170 personer och resultatet av enkäten kommer
presenteras vid årsmötet den 26 februari 2019.
Inför införandet av GDPR har styrelsen tagit fram en policy för hur vi behandlar medlemmarnas
personuppgifter.

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 2018 har vi haft fem ridlärare förutom Eva anställda. Under våren tillsvidare anställde vi
Caroline Livesey som tidigare vikarierat för Lovisa Uddmäre. Lovisa var tillbaka efter sina studier men
sa tyvärr upp sig i december på grund av flytt till Falun. I personalgruppen ingår även vaktmästaren
Kamidulla Akmetalipov, till vardags kallad Kosta.
I januari genomfördes en personalkonferens för den ordinarie personalen med fokus på på barn och
ungdomar. Varje år anordnas också en utbildningsdag för all extra personal och stallvärdar och i år
var temat Första hjälpen.
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 ca 500 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. Därtill 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 genomfördes gruppvis med börja i stallet med genomgång av hästens
utrustning och hur vi ska sköta den. Sen fick vi se ridlärarna till häst och de visade vad respektive
ridgrupp har för mål. Höstens teori tillfällen för seniorerna hade fokus på sitsen. Vi fick tips om hur vi
kan träna sitsen både avsuttet och till häst. Juniortruppernas teoritillfälle under våren och hösten
fokuserade på delar ur varje juniorgrupps uppsatta mål.

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, Working Equitation (WE) osv. Nytt för i år var möjligheten att rida
privatlektioner dels mitt på dagen på lördagar, dels i pausen på onsdagskvällar.
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 25 hästar och 14 ponnyer. Vi har fortsatt köpa några nya hästar och
ponnyer för att på sa sätt föryngra beståndet. Nya hästar är Pokey, Richardo och Lady och nytt bland
ponnierna är Cocos. Dessutom har vi köpt Fille som vi tidigare hade till låns. Till låns har vi fortsatt att
få ha fina Chocko Lina. Under året har tyvärr några av våra fina hästar lämnat oss; PomPom och Ture.
Ladina har flyttat till en 4-H gård med lite lugnare verksamhet där man bl a har handikappridning.
I och med att trycket på ridskolan varit stort har vi valt att ha ett lågt antal privathästar och vid årets
slut var sex privathästar uppstallade varav fyra tillhör ridlärarna.

Fastigheten
Samarbetet med kommunen
De kvarvarande delarna av kommunens projekt har under året i princip blivit slutförda. Alla hagar
bakom stallet är nu hårdgjorda till hälften och dikena är urgrävda så nu hoppas vi på att slippa alltför
leriga hagar.
Under hösten började golvet i en av läktarna svikta och det visade sig att hela undersidan av läktaren
var angripen av mögel. Efter en diskussion med kommunen genomförde de en renovering av läktaren
vilken innefattad mögelsanering, nytt golv och målning av bänkarna.
Vi hade hoppats på att även sargen skulle kunna ingå i kommunens projekt men tyvärr fick vi inte
något gensvar på det önskemålet. Så, kvar att göra i ridhuset är en ny spegel och en ny sarg, något
som vi ska försöka åtgärda under 2019.

Egna inköp och reparationer av anläggningen
Vi har fortsatt att iordningsställa de renoverade och nybyggda delarna av anläggningen. Kafeterian
kompletterades med tavlor, ett tidningsställ och en ny tv. I teorisalen i medlemsbyggnaden satte vi in
låga hyllor, flera garderober, snygga rullgardiner och så en projektor och duk. Efter en hel del
kabeldragningar har vi nu också ett bra fungerande Wifi i merparten av anläggningen.
Årets lite större investeringar var en ny traktor och ett bevattningssystem till våra utebanor. Vi ser nu
fram att kunna utnyttja våra utebanor under vår och höst utan att dammet ligger tjockt.
En hel staketbygganden har det också blivit i samband med våra två fixardagar. Hagen bakom
ridhuset har fått nytt staket och flertalet stolpar i staket runt hoppbanan är utbytta. Det och mycket
mer gjorde våra tjänstvilliga medlemmar under en dag i maj respektive augusti.

Tävlingsverksamhet
Tävlingsåret 2018 inleddes med en kick-off för alla tävlingsintresserade den 27 januari.
Tävlingssektionen berättade om sin verksamhet, årets externa tävlingar och vilka behov av
funktionärer som finns. Dessutom fick vi en föreläsning av Lena Bredberg som berättade om
Väsbyandan. Efter föreläsning blev det gruppdiskussioner där deltagarna fick diskutera vad som är
viktigt för oss och hur vi ska vara mot varandra. Utifrån diskussionerna har sedan tsek tagit fram en
uppförandekod som finns uppsatt i kafeterian och ligger ute på hemsidan.
I samband med kick-off:en invigdes också Gym-hörnan ute i entrén. Tanken bakom är att uppmuntra
oss ryttare att både värma upp innan vi sätter oss till häst och sedan passa på att stretcha efteråt. I
hörnan finns nu flera olika redskap som pilatesbollar, stepp-bräda, kvastskaft och mycket mer.
En Grönt kort kurs anordnades på våren för de medlemmar som är redo för att ge sig ut på
tävlingsbanorna.

Externa tävlingar
Hopptävlingar hade vi både på våren och på hösten. Vårens lokala hopptävling gick av stapeln den
28-29 april med totalt 283 starter Utdelningen för våra hemmaryttare blev god med totalt 9 rosetter.
Höstens hopptävling anordnades den 13-14 oktober och totalt kom 319 ekipage till start.
Dressyrtävlingarna som vi brukar anordna i samband med nationaldagen genomfördes 3 respektive 6
juni. Även i år hade vi tävlingar både på dressyrbanan och i ridhuset samtligt och totalt blev det 240
starter. SoRK ryttarna lyckades plocka hela 15 rosetter på de två tävlingsdagarna!
Ryttarna i våra specialgrupper har deltagit i tävlingar arrangerade av andra klubbar. Hopp - och
dressyrspecarna har varit iväg på fyra tävlingar var och ponnyspecen tre tävlingar. Alla tre
specgrupperna har bärgat rosetter vid flertalet tävlingar de ställt upp i.

Klubbtävlingar
Under året har hela 18 klubbtävlingar i hoppning och nio i dressyr anordnats. Dessutom anordnades
en tävling i terräng. Under 2018 var det fler än 100 medlemmar som var med olika klubbtävlingar
vilket är fantastiskt. Tävlingsåret avslutades med den sedvanliga champagnedressyren med maskerad
på temat Astrid Lindgren – de tävlande ekipagen hade som vanligt lagt ner mycket tid och kraft på
sina fantasirika utstyrslar.
Alla som deltagit på klubb- eller externa tävlingar hade möjlighet att ställa upp i klubbmästerskapen.
Mästerskapen i hoppning hölls den 9 december och i dressyr den 16 december och en junior och
seniorklubbmästare korades i respektive gren.

Ungdomssektionen (usek)
Sollentuna ridklubb fortsätter att bli uppmärksammade för sin verksamhet och i år utsågs
ungdomssektionen till Årets ungdomssektion i Stockholm!!!! Superkul och välförtjänt.
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 "Så funkar hästen" varvat
med lekar. SoRK stod också värd för final för Vi i Stallet den 27 maj.

Usek var med och anordnade fler aktiviteter i samband med medlemsdagen den 15 september.
Tillsammans med föräldrasektionen genomförde de en välbesökt Sadla- och tränsakurs och medan
föräldrarna var på föräldramöte tog usek med barnen och gjorde roliga lekar. Dagen avslutades med
en käpphästtävling.
Även den helg i maj då styrelsen var i stallet passade usek på att lära föräldrar hur enkel
hästhantering. För att inte den kunskapen blir kortvarig har usek också gjort tre filmer som visar just
hur vi ska sadla och tränsa en häst. Filmerna finns upplagda på hemsidan, proffsigt gjorda!!
Annat som usek har genomfört under året är filmkväll den 24 mars, påskäggsjakt den 15 april och två
övernattningar. Hösten höjdpunkt blev en välbesökt julshow den 15 december med roliga och
fartfyllda nummer.
Flera av ledamöterna i usek har deltagit i de olika kurser som distriktet anordnar, både Förberedande
ungdomsledarkurs (FULK) och Häst och ungdomsledarkurs (HULK) Dessutom har två i usek gått
handledarkurs för Vi i Stallet.

Föräldrasektionen
Föräldrasektionen har genomfört såväl egna aktiviteter som stöttat ungdomssektionen vid deras
aktiviteter.
Sektionen genomförde en uppskattad sommaravslutning för barnen i juniorgrupperna och deras
föräldrar den 16–17 juni. På medlemsdagen den 15 september såg föräldrasektionen till att det fanns
det möjlighet att sälja och köpa begagnade hästkläder och prylar. Ytterligare tillfällen till klädbyteri
fixades i samband med klubbtävlingarna under hösten.

Övrig verksamhet
I år genomförde vi en medlemsdag som gick av stapel lördagen den 15 september. Tanken var att
samla en mängd olika aktiviteter till en och samma dag. Dagen startade med en föreläsning om
Hästens beteende hölls av Birgitta Valette. Därefter följde en clinic där vi fick se våra ridlärare rida
ridskolehästar – läktarna var full med folk!! En kombinerad kick-off för juniorer och ett föräldramöte
genomfördes efter clinicen där ungdomssektionen tog hand om juniorerna och sysselsatte dem med
lekar medan Eva och Lina informerade och diskuterade med föräldrarna. Efter det kunde de föräldrar
som vill vara med på en Sadla- och tränskurs. Medlemsdagen avslutades med ett Luft-KM till
käpphäst! Under hela dagen var kafeterian öppen så alla kunde fika och umgås.
För alla föräldrarna i nybörjargrupperna hade Eva i början på höstterminen egna föräldramöten med
information/diskussion i samband med att nybörjarbarnen red.
Även i år sökte styrelsen idrottslyfts-pengar för att genomföra en föreläsningsserie. Denna gång var
målgruppen barn/ungdomar i åldern 9 till 14 år. 20 ungdomar fick ta del av fem föreläsningar som
handlade om att vara en bra kompis, tävlingsförberedelse, longering, kost och visitering/enkel
sjukvård.
Ponnyklubben fortsatte under 2018 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.

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.
Strax innan jul lyckades vi hitta en ny leverantör för vår klubbkläder sedan den gamla gått i konkurs.
Vi passade också på att utöka sortiment med några ytterligare produkter.
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. I
kafeterian har vi numera en digital anslagstavla i form av en tv där de senaste nyheterna
kontinuerligt läggs ut. 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 alla typer av tävlingar och andra arrangemang.
Vår utmärkelse som Årets ridklubb 2017 har inneburit förfrågningar om både studiebesök och
föreläsningar. Eva har hållit flera föreläsningar om tänket bakom renoveringen med fokus på
arbetsmiljö och säkerhet. Att vi numera också har en fint renoverad anläggning har inneburit att vi
också återkommande fått förfrågningar om att upplåta vår teorisal till distriktets olika kurser och
evenemang. Kul tycker vi i styrelse och har sagt ja så ofta vi har haft möjlighet

Ekonomi
Efter nybyggnationen av vår medlemsbyggnad och framför allt ombyggnaden av vårt fina stall under
2016 och 2017 har vi nu en större verksamhet med flera hästar, vilket påverkar resultatet för 2018.
På intäktssidan har den större verksamheten, tillsammans med en höjning av ridavgiften från
höstterminen på 2 procent, lett till att våra totala intäkter för året ökade till 7 831 409 kronor (från
7 136 962 kronor 2017). Av den totala omsättningsökningen på 694 447 kronor kom 119 115 kronor
(totalt 1 039 490 kronor att jämföra med 2017 års 920 375 kronor) som ett resultat av alla roliga
privatlektioner, kurser och klubbtävlingar vi som medlemmar fick chansen att delta i under året och
som kunde erbjudas nästan varje helg utan störningar från ombyggnationer. 2018 slog vi faktiskt
rekord vad gäller just privatlektioner, kurser och klubbtävlingar, vilket vi kan tacka Eva och våra
härliga ridlärarare för.
På kostnadssidan sticker ökningen elkostnaderna ut. Det beror dels på att elpriset legat mycket högt
under vintern 2018 men också på att vi har en större anläggning. Elkostnaden för 2018 uppgick till
277 058 kronor att jämföra med 188 549 kronor 2017. Även hyreskostnaden har ökat markant, från
212 213 kronor 2017 till 507 772 kronor 2018, beroende på att den hyresreduktion vi fick under
ombyggnationen fasades ut under 2017 och var helt borta 2018. Sammantaget har våra
verksamhetskostnader ökat till 7 533 650 kronor (7 369 952 kronor), trots att kostnader för 2017
inkluderade skrittmaskinen. Det innebär att vår nya större verksamhet hade en underliggande
kostnad som var uppemot 500 000 kronor högre 2018 än året innan. Utöver det höga elpriset och
bortfallet av hyresreduktionen påverkas kostnadsnivån även av faktorer som att ingen rabatt för
arbetsgivaravgift längre kan erhållas och att veterinärkostnaderna, som varierar starkt från år till år,
blev höga för 2018.

Sammantaget uppnådde verksamheten en förlust på 68 633 kronor för 2018 (-637 043 kronor 2017).
Vid utgången av 2018 uppgick föreningens egna kapital till 2 202 396 kronor (2 271 029 kronor) och
likvida medel till 2 481 099 kronor (2 831 515 kronor).
Styrelsen föreslår att 2018 års resultat – 68 633 kronor balanseras i ny räkning.
Medlemsavgifterna för vuxna föreslås höjas till 500 kronor per år, medan de för barn föreslås ligga
kvar på 350 kronor per år. Familjerabatten föreslås tas bort.
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