
Verksamhetsberättelse 
 
Styrelsen för Sollentuna Ridklubb avger härmed verksamhetsberättelse för året 2013. 
 
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. Cirka 
60% av medlemmarna är under 21 år. 
 
Vi genomförde återigen ett Öppet hus under september. Även detta år hade vi många besökare 
varav många var nya ansikten och vi fick flera nya intressenter genom denna dag. 
 
Vi har under året slutfört arbetet	  med vår värdegrund som lyder 

Sollentuna ridklubb bedriver en verksamhet som bygger på 
Trygghet – vi känner gemenskap och glädje i en trygg och öppen miljö 
Ödmjukhet - med nyfikenhet lyssnar vi på varandra och delar med oss av våra olika 
kunskaper och erfarenheter 
Ansvar – med respekt och tillit tar vi hand om varandra, hästarna och miljön vi vistas i. 

Nu börjar arbetet med att implementera och konkretisera värdegrunden och säkerställa att vi 
lever upp till innebörden. 
 
Ridskoleverksamheten 
Vid ridanläggningen har den dagliga driften och ridskoleverksamheten även detta år fungerat 
bra. 
 
Ridklubben äger 18 hästar och 12 ponnier. Vi har under året köpt Ladina och Tots Ramik och 
pensionerat Norrhaga Naron. Vi hade vid årets slut 7 privathästar uppstallade. 
 
Medlemmarna har deltagit i ett 40-tal ridgrupper av varierande svårighetsgrad, allt från 
knatteridning till specialgrupper i dressyr och hoppning. Vi har dessutom haft privatlektioner på 
både ponny och häst. I somras arrangerades ridläger och vid övriga lov arrangerades ett antal 
kortare kurser. Handikappridning har också erbjudits viss företagsridning. Vi har under året haft 
ett samarbete med Säbyholm Utbildningar gymnasium, vilket innebar att hästeleverna i årskurs 
två och tre hade sin hästrelaterade utbildning på ridskolan. 
 
Anläggning 
Vår anläggning är nu drygt 25 år gammal och renoveringsbehoven blir allt fler. Efter många års 
skjutande av gödselkärror uppför rampen, har nu gödselcontainern blivit nedgrävd för att 
underlätta arbetet. Vi har också förbättrat underlaget i ridhuset och även detta år har vi med hjälp 
av frivillig kraft tvättat hela ridhuset. Dessutom har vi dränerat resten av hagmarken för våra 
hästar. Vi ser dock att vi under de närmaste åren kommer att ha fortsatt stora investeringsbehov i 
anläggningen, bl a för renovering och att kunna bygga boxar till alla hästar. Vi har därför 
fördjupat dialogen med kommunen för att försöka få dem att stödja dessa behov både 
ekonomiskt och planeringsmässigt. 
 
Underhåll och reparationer till ett belopp av 47.692 SEK har utförs på anläggningen under 2013. 



 
Tävlingar 
Tävlingsåret inleddes med en kick-off för alla tävlingsintresserade där vi diskuterade hur vi kan 
utveckla klubbens tävlingsverksamhet. Kvällen avslutades med tacos. Även detta år hade vi 
välbesökta hopptävlingar för ponny och häst både på våren och hösten. Under flera år har vi haft 
lokala tävlingar men höstens tävling var en kombination av lokal och regional tävling. Tyvärr 
fick vi problem med underlaget i ridhuset och vi fick därför avbryta ponnytävlingen och förlägga 
hästhoppningen ute på utebanan. Vi har även haft tävling i dressyr för häst i juni och ponny i 
september. Överskotten från tävlingarna har vi investerat i ett nytt dressyrstaket och fler 
dressyrsadlar. Ett flertal klubbtävlingar har anordnats med ett allt större intresse och höstens 
tävlingar blev snabbt fulla. Vi har under året haft tre allsvenska ponnylag i dressyr och hoppning. 
Ett flertal klubbmedlemmar har dessutom deltagit i tävlingar arrangerade av andra klubbar. För 
att locka fler medlemmar att vilja ställa upp som funktionärer anordnades innan vårens 
hopptävling en funktionärsutbildning som fick ett 20-tal deltagare. 
 
Cafeterian 
Ridklubben har ansvaret för verksamheten. Cafeterian har haft öppet i samband med tävlingarna 
(externa och klubb),  och Öppet hus. Automater är utplacerade i cafeterian för medlemmarnas 
service. Klubben har inget ansvar för automaterna och tjänar således inte heller några pengar 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 utarbetade målen för 2014. 
 
Styrelsens arbete har genomförts i ett mycket positivt arbetsklimat. 
 
Övrigt 
Under året har aktiviteter för att bredda verksamheten och förankringen bland medlemmarna 
genomförts. Vi har tillsammans med Friends genomfört en enkät som riktade sig till våra äldre 
barn och ungdomar. I samband med presentationen av resultatet av enkäten hade vi tillsammans 
med Friends en diskussion kring trygghet, trivsel och attityder, som var ett viktigt inspel i 
värdegrundsarbete.  Vidare har vi, som redan beskrivits, genom flera och breda grupparbeten 
slutfört arbetet med att fastställa en värdegrund. För de något yngre barnen har vi startat 
Ponnyklubb en dag i veckan. Denna verkar vara mycket uppskattad. 
 
Hemsidan fortsätter att förbättras för att underlätta kommunikationen med våra medlemmar. För 
att bättre veta vad våra medlemmar tycker om verksamheten och vad vi gör bra respektive kan 
förbättra, startade vi en enkätundersökning. Vi startade också en enkätomröstning om en 
eventuell ny logo. 
 



Ekonomisk ställning 
För 2013 uppvisar klubben ett positivt resultat på 294.679 kronor. Investeringar i hästar och 
inventarier uppgår till 77.000 kronor. Fulla avskrivningar på 102.216  kronor har tagits upp. 
 
Styrelsen föreslår att årets vinst 294.679 kronor balanseras i en ny räkning. 
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