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Styrelsen uppbär inget arvode för sitt arbete.  

Medlemsavgiften 2019 var 350 kr junior, 450 kr senior, 900 kr familj.    

Antalet medlemmar i klubben var vid året slut; 527, varav 289 medlemmarna under 21 år. 95 % 

kvinnor. Vid årsmötet beslutades att avskaffa den tidigare familjerabatten. 

 

 



 

 

Styrelsens arbete 

Styrelsen har under verksamhetsåret sammanträtt 8 gånger under 2019 och ytterligare två gånger 
2020. 
 
Styrelsen har haft möten med kontaktpersonerna i seniorgrupperna vid två tillfällen, tidig vår 
respektive tidig höst. Att på detta sätt få en bra dialog och ingång till seniorgrupperna har varit 
mycket värdefullt så därför har styrelsen under hösten efterfrågat kontaktpersoner även i 
barngrupperna. Ett första möte med kontaktföräldrar från 11 barngrupper genomfördes den 30 
januari 2020.  
 
En viktig input för att utveckla klubben och verksamheten är den medlemsenkät som vi brukar skicka 
ut i samband med julledigheten. Totalt svarade 147 personer vilket är en något lägre svarsfrekvens 
än 2018 då 170 personer besvarade enkäten. Resultatet av enkäten kommer presenteras vid 
årsmötet den 18 februari 2020. 
 
En angelägen fråga för styrelsen är att så långt möjligt säkerställa att trakasserier eller mobbing inte 
förekommer i ridklubben. Under året har därför styrelsen arbetat fram en policy för förebygga 
trakasserier eller mobbing. Policyn innehåller också en handlingsplan för hur ridklubben ska agera 
om trakasserier eller mobbing upptäcks. 
 
Riksidrottsförbundet har beslutat att från och med 1 januari 2020 ska alla idrottsföreningar begära in 
begränsat registerutdrag ur belastningsregistret för alla de inom klubbarna som har kontinuerlig 
kontakt med barn. Styrelsen kommer därför att kontrollera dessa registerutdrag för all vår personal, 
styrelse och samtliga sektioner. Kontrollen omfattar även extra personal och stallvärdar som fyllt 15 
och som har kontinuerlig kontakt med barn.  
 
Svenska Ridsportförbundet beslutade på stämman 2019 om stadgeändringar som, förutom mer 
övergripande regleringar, också omfattar de lokala föreningarna. Därför har styrelsen tagit fram ett 
nytt förslag till stadgar för ridklubben som kommer presenteras vid årsmötet den 18 februari 2020. 
 

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 ledning. Helena 

Rygaard går vid behov in som tf ridskolechef och är tillika skyddsombud.  

Under 2019 har vi haft fem ridlärare förutom Eva anställda. Lovisa Uddmäre slutade i början av 

januari och i väntan på ersättare tog övriga ridlärare många av Lovisas lektioner. Dessutom hade vi 

förmånen att ha duktiga vikarier i Linda Nyberg och Rebecka Eriksson som båda går sitt tredje år på 

Hippologen. Till vår glädje tackade Isabelle Lexing ja till tjänsten som ridlärare med start vid 

höstterminens början. Isabelle kan även hon kallas för en ”återvändare” i och med att hon innan sin 

hippologutbildning arbetade extra i stallet. 

I personalgruppen ingår även vaktmästaren Kamidulla Akmetalipov, till vardags kallad Kosta. 

I september genomfördes en personalkonferens för den ordinarie personalen med fokus på 

ledarskap.  Varje år anordnas också en utbildningsdag för all extra personal och stallvärdar, och på 

höstlovet hölls dels en föreläsning med temat Att möta vuxna, dels utbildning i första hjälpen på 

häst.  



 

 

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 till rätta 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 var en fortsättning på de clinics som anordnades på hösten 2018. Även nu var en clinic 
inriktad på hoppning och en på dressyr. Höstens teori för seniorerna genomfördes gruppvis med 
fokus på varje grupps uppsatta mål. 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 
fulltecknade. Utbudet av extraridning förutom sedvanliga ridlektioner har varit stort; programridning, 
privatlektioner dels mitt på dagen på lördagar, dels i pausen på onsdagskvällar, uteritter, Working 
Equitation (WE) osv. Nytt för i år var sitsträning. Kurser har hållits både dagtid på tisdagar och på 
söndagar med ett inledande avsuttet moment som sedan följts upp med att ryttaren blivit longerad. 
Intresset har varit stort vilket är glädjande. 
 
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. Veckan eftermidsommar anordnades också ett ridläger för seniorer. Upplägget för de 12 
deltagarna var dressyr på förmiddagen och sedan möjlighet att välja mellan allt från terräng till 
uteritt på eftermiddagen. Dessutom ingick ett studiebesök på Brunmåla veterinärklinik och 
gemensam middag som avslutning. 
 

Hästarna   

Ridklubben förfogar just nu över 22 hästar och 16 ponnyer. Vi har fortsatt köpa några nya hästar och 

ponnyer för att på så sätt föryngra beståndet. Nya hästar är Kenta och Tino och nya bland ponnyerna 

är Dianne, Dazzle och Kexet. Under året har tyvärr några av våra fina hästar lämnat oss: Porana, Q, 

Santana, Blakkie och trotjänaren Harry. 

De två nya ponnyerna Dianne och Dazzle är båda unga och för att hjälpa till att utbilda dem startades 

under hösten ett ungponnyprojekt. Nio junior fick då möjlighet att under ledning av Isabelle och 

Frida Ejneborn hjälpa till att slussa in de nya ponnyerna i verksamheten.  

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 tre tillhör ridlärarna. 

 

 

 

 



 

 

Fastigheten  

Samarbetet med kommunen 

Efter flera år med intensiv renovering och nybyggnation har vi nu gått över i att förvalta och 

underhålla anläggningen. Två gånger per år har vi förvaltarmöten med representanter för 

kommunen. Vi går igenom anläggningen och diskuterar eventuellt behov. Vid ett sådant möte 

uppmärksammade vi kommunen på att ett fäste till en lampvajer i ridhuset lossnat, vilket gjorde att 

en lamprad hängde ned. Det visade sig vid besiktning att fler fästen hade lossat på grund av rost samt 

att fästena i väggen var för klena. Samtliga vajrar och lampfästen behövde bytas ut och till vår glädje 

klassade kommunen det som planerat underhåll och stod för kostnaden. 

Något som vi har påtalat vid förvaltarmötena är behovet av nya fönster i ridhuset. Fönstren är av 

plast och är numera så repiga att det inte går att se ut. Kommunen har meddelat att det kan bli 

aktuellt med nya fönster 2021. 

 

Egna inköp och reparationer av anläggningen 

Vår förhoppning inför 2019 var att kunna byta ut hela sargen. Tyvärr tog det lång tid att hitta ett 
företag som kunde åta sig arbetet och då hanns bara ena kortsidan med. Den prioriterades i och med 
att vi hade stort behov av en ny spegel. Den nya spegeln kom till slut på plats vilket uppskattas av alla 
oss ryttare. 
 
Karantänboxarna har återkommande behövts utnyttjats under åren. Något som inte kom med i 
kommunens byggnation var vatten dit ut, så personalen har fått bära ut vatten. Ur 
arbetsmiljösynpunkt var detta inte acceptabelt så under hösten lades vattenrör ner i marken och el-
vattenkoppar installerades. 
 
Ytan mellan entrén och medlemsbyggnaden har också iordningställts och jämnats ut med grus. Nya 
utemöbler har också köpts in. Det kvarstår en del för att få en trevlig utemiljö, något som vi kommer 
åtgärda under 2020.  
 
Under de två fixardagarna, 12 maj och 18 augusti, gjordes stordåd av våra tjänstvilliga medlemmar; 
trädäcket runt medlemsbygganden oljades, stolparna vid entrén tvättades och målades, ett nytt 
staket sattes upp från dressyrbanan ut till sommarhagarna, den nya delen av sargen målades, 
höförrådet storstädades, en ny speakerbod sattes upp m.m. Allt det som blev gjort på ett fåtal 
timmar är guld värt och gör att vår anläggning hålls fräsch och snygg. 
 
Nytt för i år var att varje seniorgrupp också har fått var sin syssla. Några har fått i uppgift att se till att 
det är ordning i sadelkammaren, andra att medlemsköket och kafeterian är rent och snyggt och 
ytterligare andra grupper att spolspintorna blir rengjorda. Dessa insatser bidrar till att vår anläggning 
hålls snygg och hel längre och att våra ridlärare kan ägna sig mer åt det som de kan bäst – att rida till 
våra hästar. 

 

Tävlingsverksamhet  

Tävlingsåret 2019 inleddes även i år med en kick-off för alla tävlingsintresserade den 9 februari. 

Tävlingssektionen berättade om sin verksamhet, årets externa tävlingar och vilka behov av 

funktionärer som finns. Sedan höll Lena Bredberg en clinic om inverkan och hoppning med 

medverkan av ryttare ur hoppspecialen. Uppslutningen var god med cirka 50 deltagare. 



 

 

Alla i tävlingssektion3n gick under våren en utbildning i hjärt- och lungräddning.  

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 27 - 28 

april med totalt 230 starter. Utdelningen för våra hemmaryttare blev god med totalt 10 rosetter. 

Höstens hopptävling anordnades 5 - 6 oktober med totalt 330 starter.  

I år hade vi förutom de sedvanliga dressyrtävlingarna kring nationaldagen, i år 8 - 9 juni, även en 

dressyrtävling den 29 september. Tävlingarna hölls både på dressyrbanan och i ridhuset samtidigt. 

Junitävlingarna hade totalt 181 starter för ponny och häst och SoRK-ryttarna lyckades plocka hela 16 

rosetter på de två tävlingsdagarna! Tävlingen i september hade ca 70 starter och då enbart för häst. 

Även då utmärkte sig våra hemmaryttare med att plocka hem 5 rosetter. 

Ryttarna i våra specialgrupper har deltagit i tävlingar arrangerade av andra klubbar. Hoppspecarna 

har varit iväg på tre tävlingar, dressyrspecarna på två tävlingar och ponnyspecen tre tävlingar. Alla 

tre specgrupperna har bärgat rosetter vid flera av tävlingarna de ställt upp i. 

Klubbtävlingar   

Under året har hela 18 klubbtävlingar i hoppning och 9 i dressyr anordnats. Dessutom anordnades 

tävlingar i terräng både utomhus och i ridhuset. Nytt för i år var att vissa av dressyrtävlingarna hölls 

med extern domare. Under 2019 har det fortsatt varit ett mycket högt deltagande i klubbtävlingarna. 

Tävlingsåret avslutades med den sedvanliga champagnedressyren med maskerad på temat Skogen – 

de tävlande ekipagen hade som vanligt lagt ner mycket tid och kraft på sina fantasirika utstyrslar. 

Klubbmästerskapen i dressyr hölls den 8 december och i hoppning den 15 december och en junior 

och seniorklubbmästare korades i respektive gren. Nya regler introducerades för klubbmästerskapet 

där de som uppnått bäst resultat på årets klubbtävlingar blev erbjudna att delta.  

 

Ungdomssektionen (Usek) 

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 "Vi i stallet" varvat med 

lekar. Usek deltog i tävlingen Vi i stallet som distriktet anordnade på Bromma ridklubb den 26 Maj. 

Usek har under året också anordnat en övernattning, egen fixardag - då man bland annat målade 

käpphästhinder - och en halloweenkväll. Höstens höjdpunkt blev en välbesökt julshow den 14 

december med roliga och fartfyllda nummer. 

I samband med medlemsdagen den 14 september genomförde Usek en välbesökt sadla- och 

tränsakurs. Under tiden föräldrarna var på föräldramöte tog Usek med barnen och lät dem pröva på 

att tömköra Toms nordsvenska hästar.  

Under hösten fick Usek ett tillskott på fem nya ledamöter. För att de skulle komma in i 

styrelsearbetet på ett bra sätt gick samtliga en av distriktet anordnad Förberedande 

ungdomsledarkurs (FULK).  

 



 

 

Föräldrasektionen 

Föräldrasektionen har under året arbetat aktivt för att få kontaktföräldrar i juniorgrupperna. Nu finns 

kontaktföräldrar i ca 10 juniorgrupper. Ambitionen är förstås att det ska finnas en kontaktförälder i 

varje juniorgupp.  

Sektionen genomförde en uppskattad sommaravslutning för barnen i juniorgrupperna och deras 

föräldrar 1–2 juni. På medlemsdagen den 14 september såg föräldrasektionen till att det fanns det 

möjlighet att sälja och köpa begagnade hästkläder och prylar. Ytterligare tillfällen till klädbyte fixades 

i samband med klubbtävlingarna söndagen den 15 september.  

 

Övrig verksamhet 

Även 2019 genomförde vi en medlemsdag som gick av stapel lördagen den 14 september. Dagen 

startade med en föreläsning ”All about Balance – om hur ryttarens kropp påverkar hästen” av 

kiropraktorn Kicki Sidenborn. Därefter följde en uppvisning i ridhuset. Först ut var Tom med sina fina 

arbetshästar som fick visa hur Tom arbetar med dem när han gör olika jobb ute i kommunen. 

Därefter en fartfylld uppvisning av Stockholm Voltige. Efter en kort fikapaus fortsatte programmet 

med ytterligare en föreläsning som riktade sig till föräldrar. Kim Rehnfeldt pratade då om hur man 

ska tänka som idrottsförälder. Medan föräldrarna lyssnade på Kim fick barnet pröva på att tömköra 

Toms arbetshästar – en härlig syn att se hur barnen fick dessa bjässar till hästar att skritta mellan 

konerna ute på hoppbanan! Dagen avslutades med att de föräldrar och barn som vill vara med på en 

sadla- och tränskurs. 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.  

Inför höstterminen har kommunen prova på-verksamhet inom olika idrotter som riktar sig till barn 

och ungdomar. För andra året i rad var vi med och den 13 – 14 augusti fick barn komma till oss och 

testa på en dag i stallet. Barnen/ungdomarna fick under en dag i stallet umgås med och lära sig 

hantera hästar och dessutom rida en kort lektion. 

Varje år försöker vi söka idrottslyfts-pengar för att genomföra en föreläsningsserie. Denna gång var 

målgruppen ungdomar i åldern 13 till 20 år. 14 ungdomar fick ta del av fem föreläsningar under 

samlingsnamnet ”Hästdrömmer”. Föreläsningarna gav ungdomarna en inblick vad man ska tänka på 

när man ska köpa häst, hur man tar hand om en häst på bästa sätt och vilka möjligheter det finns att 

utbilda sig till ett yrke där man får jobba med hästar. Dessutom gjordes två studiebesök dels på 

Strömholm, dels på privatstallet Grana. 

Ponnyklubben fortsatte under 2019 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. 

Något som har efterfrågats länge är att klubben kan ha ett eget swish konto. Och till höstens externa 

tävlingar  

Information om klubben och ridskolan ges genom flera olika kanaler. I entrén finns 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. Under året har en ny flik på hemsidan tillkommit ”Ny i stallet”. Där finns all 

den information som man som just ny i stallet behöver. Klubbens grupp på Facebook är livaktig med 

många aktiva medlemmar som därpå ett enkelt sätt kan kommunicera med varandra.  

Kafeterian har varit öppen i samband med alla typer av tävlingar och andra arrangemang. 

Att vi numera har en fint renoverad anläggning har inneburit att vi återkommande fått förfrågningar 

om att upplåta vår teorisal till distriktets olika kurser och evenemang. Kul tycker vi i styrelsen och har 

sagt ja så ofta vi har haft möjlighet  

 

Ekonomi  

Ridverksamhetens intäkter ökade till följd av avgiftshöjningen under hösten men också för att 

efterfrågan på våra lektioner fortfarande är hög och grupperna är fulla. Även våra tävlingsintäkter 

från externa tävlingar, där ju många av våra medlemmar gör betydande frivilliginsatser för klubben, 

fick ett uppsving under året från 143 301 kronor 2018 till 195 350 kronor. Sammantaget steg 

intäkterna med 12,3 procent, från 7 831 409 kronor till 8 794 001 kronor.   

På kostnadssidan blev våra kostnader för sjuka hästar glädjande nog betydligt lägre jämfört med 

föregående år och slutade på 253 631 kronor (378 768 kronor 2018). De totala kostnaderna direkt 

kopplade till våra hästar ökade dock från 2 089 295 kronor till 2 262 640 kronor. I förra årets 

verksamhetsberättelse nämnde vi särskilt de höga elkostnaderna, som då uppgick till 277 058 kronor. 

Främst tack vare det milda vintervädret har elkostnaden minskat med 17,6 procent till 228 351 

kronor.  Verksamhetens sammanlagda kostnader, inklusive personalkostnader och kostnader för 

anläggningen, uppgick till 8 123 238 kronor (7 900 042 kronor 2018).  

Det slutliga årsresultatet uppgick till 644 895 kronor, vilket innebär att vi återhämtar förlusten från 

2017 på 637 043 kronor.  

Vid utgången av 2019 uppgick föreningens egna kapital till 2 847 290 kronor (2 202 396 kronor) och 

likvida medel till 2 080 421 kronor (2 481 099 kronor).  

Styrelsen föreslår att 2019 års resultat 644 895 kronor balanseras i ny räkning. 

 

 

Sollentuna februari 2020 

 

 

Styrelsen för Sollentuna Ridklubb 


