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Verksamhetsberättelse 
 
Styrelsen för Sollentuna Ridklubb får härmed avge verksamhetsberättelse för året 2012. 
 
 
Allmänt 
Sollentuna Ridklubb bedriver sedan 1985 ridskoleverksamhet i Sollentuna Ridcenters 
anläggning i Viby. Antalet medlemmar i klubben var vid slutet av året drygt 500, varav 95% 
kvinnor. Drygt 60% av medlemmarna är under 21 år. 
 
Vi genomförde åtrerigen ett Öppet hus under september. Även detta år hade vi många 
besökare varav många var nya ansikten. Vi fick direkt nya intressenter. 
 
Vi har under året arbetat ytterligare med anläggningen för att underhålla den och ge bättre 
förutsättningar för vår verksamhet. De åtgärderna, tillsammans med andra kostnadsökningar, 
medförde att vi höjde ridavgifterna med 10% till hösten. För att trots detta stimulera till att ni 
medlemmar ska rida än mer, fortsatte vi med ett rabattsystem för de familjer som rider flera 
gånger per vecka.  
 
Ridskoleverksamheten 
Vår ridskolechef Anna slutade i februari 2012 och under tiden vi sökte en ny chef gick Eva 
Bengtsson-Lundh in som tillförordnad chef Det visade sig fungera så bra att hon numera är 
vår ridskolechef.  Vid ridanläggningen har den dagliga driften och ridskoleverksamheten även 
detta år fungerat bra. 
 
Ridklubben äger 15 hästar och 13 ponnier. Vi har köpt in flera nya hästar Pompadour, Tzune, 
Scirocco, Tristan och Phiona och hyr av ackordshäststiftlsen hästen Colorado. Under året har 
vi tvingats ta bort Hobiecat "Hobbe" och Belladonna och våra trotjänare Charlie och Paddy. 
För närvarande har vi 12 privathästar uppstallade. 
 
Medlemmarna har deltagit i ett 40-tal ridgrupper av varierande svårighetsgrad, allt från 
knatteridning till speicalgrupper i dressyr och hoppning. Vi erbjuder dessutom privatlektioner 
på både ponny och häst. I somras arrangerades ridläger och vid jul arrangerades ett antal 
kortare kurser. Handikappridning har också erbjudits och viss företagsridning. Under hösten 
har vi inlett ett samarbete med Säbyholm Utbildningar gymnasium, vilket innebär att 
hästeleverna i årskurs två och tre därifrån är på ridskolan två heldagar i veckan då man har 
både teori, ridning och praktik under dagen 
 
Anläggning 
Vår anläggning är nu drygt 25 år gammal och renoveringsbehoven blir allt fler. Under året har 
vi bland annat bytt belysningen i servicedelen och fortsatt att byta ut alla vattenkoppar. Med 
hjälp av frivilliga kraft tvättades hela ridhuset så att väggarna blev skinande vita efter 
vårterminens slut. Dessutom har vi dränerat hagmarken för våra hästar. Vi ser dock att vi 
under de närmaste åren kommer att ha fortsatt stora investeringsbehov i anläggningen. Vi har 
därför förnyat dialogen med kommunen angående detta. 
 
Underhåll och reparationer har utförts på anläggningen under 2012 för 128.028  kronor. 
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Tävlingar 
Även detta år hade vi välbesökta hopptävlingar för ponny och häst både på våren och hösten. 
Dessutom hade vi tävling i dressyr för häst i juni och ponny i september.  Överskotten från 
tävlingarna har vi investera i nya hästar och dressyrsadlar. Ett flertal klubbtävlingar har ägt 
rum. Vi har under året haft tre allsvenska ponnylag i dressyr och hoppning. Ett flertal 
klubbmedlemmar har dessutom deltagit i tävlingar arrangerade av andra klubbar 
 
Cafeterian 
Ridklubben har ansvaret för verksamheten. Cafeterian har haft öppet i samband med 
tävlingarna och Öppet hus. Automater är utplacerade i cafeterian för medlemmarnas service. 
Klubben har inget ansvar för automaterna och tjänar således inte heller något på dem.  
 
Ungdomssektionen 
Ungdomssektionen har hittat på många roliga aktiviteter under året, bland annat har 
spökkväll, filmkväll och julshow genomförts. Ungdomssektionen har också varit engagerad i 
olika SISU aktiviteter. Ytterligare information om ungdomssektionens verksamhet framgår av 
deras verksamhetsberättelse. 
 
Styrelsearbete 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 8 protokollförda sammanträden. Dessutom har 
styrelsen genomfört en planeringsdag, då vi planerade verksamheten 2013. 
 
Styrelsens arbete har genomförts i ett mycket positivt arbetsklimat. 
 
Övrigt 
Under året har aktiviteter för att bredda verksamheten och förankringen bland medlemmarna 
genomförts. Genom stöd via Idrottslyftet, har vi fått möjlighet till att arbeta vidare med ”mer 
kunskap i föreningen” och ”trygg i stallet”, vilket bland annat har inneburit att vi har startat 
arbetet att ta fram en gemensam värdegrund. Som ett led i detta har vi tagit hjälp av Friends 
för att genomföra en kartläggning kring trivsel och trygghet bland våra ungdomar. 
 
En ny hemsida har tagits fram för att förbättra kommunikationen med våra medlemmar. 
 
I början av året fick vi besök av Arbetsmiljöverket och deras påpekande ledde till att vi gjorde 
en ergonomisk utredning. För att undvika arbetsskador har vi nu ändrat en rad arbetsrutiner 
för personalen. Utredningen visade också på behovet av en nyinvestering i arbetshjälpmedel. 
 
Ekonomisk ställning 
För 2012 uppvisar klubben ett positivt resultat på 311.355  kronor. Investeringar i hästar och 
inventarier uppgår till 308.080 kronor. Fulla avskrivningar på 107.816 kronor har tagits upp. 
Styrelsen föreslår att årets vinst 311.355 kronor balanseras i ny räkning. 
 
 
Sollentuna i februari 2013 
 
 
Styrelsen för Sollentuna Ridklubb 
 
 
 
 


