
Verksamheten	  2015	  

	  

Styrelsen	  för	  Sollentuna	  Ridklubb	  avger	  härmed	  verksamhetsberättelse	  för	  året	  2015.	  

	  

Styrelsens	  sammansättning	  	  	  	  

Ordförande	  	  	   	   Carolina	  Andersson	  

Vice	  ordförande	  	  	   Åsa	  Bratt	  

Kassör	  	  	  	   	   Sara	  Einarsson	  

Sekreterare	  	  	  	   	   Per	  Risberg	  

Övr.	  Ledamöter	  	  	   Åsa	  Karlsson	  

Malin	  Listén	  

Stefan	  Karlsson	  	  	  

Karin	  Trigell	  

Suppleanter	   	   Gunilla	  Elding	  

	   	   Frida	  Lundin	  

	   	   	  

Repr.	  Ridskolan	  	  	   Eva	  Bengtsson	  Lundh	  	  

Repr.	  Usek	   	   Klara	  Söderberg	  

Valberedning	  Ordförande	  	  	  	   Agneta	  Brunell	  

Birgith	  Donar	  

Jasmine	  Axelsson	  	  	  

	  

Medlemsavgiften	  2015	  var	  300	  kr	  junior,	  400	  kr	  senior,	  800	  kr	  familj.	  	  	  	  

Antalet	  medlemmar	  i	  klubben	  var	  vid	  året	  slut;	  520,	  varav	  298	  medlemmarna	  under	  21	  år.	  90%	  
kvinnor.	  	  

Styrelsen	  har	  sammanträtt	  11	  gånger	  under	  2015	  och	  ytterligare	  två	  gånger	  2016.	  	  Dessutom	  
genomförde	  styrelsen	  en	  planeringsdag	  i	  november	  tillsammans	  med	  personalen,	  då	  vi	  utarbetade	  
en	  verksamhetsplan	  för	  2016.	  
	  

	  

	  



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	  rekrytera	  fina	  och	  lämpliga	  skolhästar.	  Dessa	  utbildar	  personalen	  under	  Evas	  ansvar.	  

Under	  2015	  har	  vi	  haft	  fem	  ridlärare	  anställda.	  Susanne	  Lindberg	  och	  Helena	  Rygaard	  är	  våra	  två	  
tillsvidareanställda	  ridlärare	  och	  har	  till	  vår	  glädje	  nu	  jobbat	  hos	  oss	  i	  flera	  år.	  Jeanette	  Åkerlöf	  
avslutade	  sin	  tillsvidareanställning	  under	  året.	  Lovisa	  Uddmäre	  och	  Evelina	  Karlsson	  är	  två	  mycket	  
uppskattade	  nytillskott	  som	  har	  arbetat	  på	  timbasis.	  Dessutom	  har	  duktiga	  Rebecka	  Eriksson	  tagit	  
över	  juniorlektionerna	  på	  lördagar	  efter	  Lotta	  Falck	  

Hasse	  Hammarstedt,	  vår	  vaktmästare,	  har	  fortsatt	  att	  fixa	  med	  stort	  och	  smått	  i	  stallet.	  

Inte	  att	  förglömma	  extrapersonalen	  och	  alla	  stallvärdar	  somunder	  sina	  pass	  hjälper	  elever	  och	  
föräldrar	  tillrätta	  samt	  har	  häst-‐	  och	  stalltjänst.	  	  

	  

Ridskolans	  verksamhet	  	  

Ridskolan	  	  	  

Ridskolan	  har	  haft	  450	  uppsittningar/vecka fördelade	  på	  40	  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.	  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.	  	  	  
	  
Nytt	  för	  året	  var	  dressyrkurserna	  på	  tisdagar	  kl	  21.	  Deltagarna	  har	  under	  Helenas	  ledning	  under	  6	  
lektioner	  fått	  fördjupa	  sina	  dressyrkunskaper.	  Kurserna	  har	  rullat	  under	  hela	  året	  och	  har	  i	  princip	  
vart	  fulltecknade	  allihop.	  	  
	  
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.	  Dessutom	  hölls	  ett	  ridläger	  veckan	  efter	  att	  hästarna	  kommer	  hem	  från	  betet	  i	  augusti.	  
	  
Handikappridning	  har	  under	  2015	  genomförts	  tillsammans	  med	  en	  förskola	  som	  sedan	  många	  år	  
kommer	  och	  rider	  10	  ggr	  per	  termin.	  

Hästarna	  	  	  

Ridklubben	  förfogar	  just	  nu	  över	  20	  hästar	  och	  13	  ponnier.	  En	  medvetens	  strategi	  under	  året	  har	  
varit	  att	  öka	  och	  föryngra	  framför	  allt	  hästbeståndet.	  Vi	  har	  därför	  köpt	  totalt	  tre	  hästar	  –	  Acke,	  Ture	  
och	  Silvia	  -‐	  dessutom	  har	  vi	  fått	  möjlighet	  att	  låna	  tre	  fina	  hästar;	  Fille,	  Chiaha	  och	  Chocko	  Lina.	  
Lämnat	  oss	  har	  några	  av	  våra	  riktiga	  trotjänare;	  Namir,	  Guernica,	  Tunette,	  Bibbi	  och	  tyvärr	  även	  fina	  
Gordon.	  Även	  bland	  ponnierna	  har	  vi	  fått	  tillskott	  i	  form	  av	  Lilla	  Q,	  Linette	  och	  nu	  sist	  Mabel.	  Britta	  
har	  blivit	  pensionär	  medan	  vi	  tyvärr	  var	  tvungna	  att	  ta	  bort	  Kavalano.	  Ponnyn	  Dolly	  fanns	  hos	  oss	  ett	  
tag	  men	  är	  nu	  under	  försäljning	  eftersom	  hon	  var	  lite	  för	  pigg	  för	  ridskoleverksamheten.	  

Antalet	  privathästar	  har	  minskat	  något	  och	  vid	  årets	  slut	  var	  sex	  privathästar	  uppstallade.	  
	  

	  



Fastigheten	  	  

Samarbetet	  med	  kommunen	  

Efter	  att	  i	  flera	  år	  haft	  sporadisk	  kontakt	  med	  kommunen	  angående	  behovet	  av	  renovering	  och	  
ombyggnad	  av	  anläggningen	  fick	  vi	  i	  april	  ett	  positiv	  besked	  om	  att	  kommunen	  nu	  är	  villig	  att	  
investera	  i	  anläggningen.	  En	  förutsättning	  för	  kommunens	  investering	  är	  att	  de	  övertar	  ägandet	  från	  
den	  stiftelse	  som	  idag	  äger	  anläggningen.	  Ridklubben	  kommer	  alltså	  i	  fortsättning	  vara	  hyresgäst	  hos	  
kommunen.	  

Under	  hösten	  har	  dialogen	  intensifierats	  och	  planerna	  har	  succesivt	  blivit	  allt	  tydligare.	  I	  början	  av	  
januari	  2016	  blev	  hyreskontraktet	  påskrivet	  och	  när	  väl	  ombyggnaden	  är	  helt	  klar	  kommer	  klubben	  
ha	  en	  årshyra	  på	  500	  000	  kr,	  vilket	  är	  ungefär	  vad	  vi	  har	  betalat	  till	  stiftelsen	  2015.	  Och	  då	  har	  vi	  
också	  en	  nyrenoverad	  anläggning!	  	  

Kommunen	  kommer	  att	  investera	  15	  miljoner,	  pengar	  som	  främst	  kommer	  gå	  till	  en	  ombyggnad	  av	  
stallet	  –	  alla	  hästar	  och	  ponnier	  kommer	  att	  få	  boxar.	  Ett	  nytt	  medlemhus	  med	  omklädningsrum	  och	  
teorisal	  kommer	  byggas	  på	  gräsytan	  öster	  om	  entrén	  och	  den	  nuvarande	  servicedelen	  kommer	  göras	  
om	  till	  personalutrymmen	  och	  kontor.	  Även	  ridhuset	  kommer	  få	  en	  uppfräschning	  i	  form	  av	  ny	  sarg	  
och	  renoverad	  läktare.	  	  

Med	  andra	  ord	  kommer	  anläggningen	  få	  sig	  en	  ordentlig	  ansiktslyftning	  men	  pengarna	  kommer	  inte	  
att	  räcka	  till	  hela	  vår	  önskelista.	  Det	  är	  fortfarande	  osäkert	  hur	  vi	  ska	  lösa	  problemen	  med	  våra	  hagar	  
som	  varje	  vår	  och	  höst	  mer	  liknar	  gyttjegropar	  än	  rasthagar.	  På	  önskelistan	  står	  också	  skrittmaskin,	  
bevattning	  av	  dressyrbanan	  m.m.	  Så	  även	  om	  anläggningen	  blir	  avsevärt	  uppdaterad	  finns	  det	  behov	  
av	  att	  investera	  i	  en	  mängd	  olika	  saker	  de	  kommande	  året.	  

Underhåll	  och	  reparationer	  

Vår	  slitna	  anläggning	  har	  behövt	  få	  en	  hel	  del	  handpåläggning	  under	  året.	  Nämnas	  kan	  renovering	  av	  
ventilationen	  i	  stallet,	  ny	  nödbelysning,	  rörelsevakter	  på	  toaletterna	  samt	  en	  ny	  tvättmaskin	  och	  
fodervagn.	  
	  
Även	  i	  år	  tvättades	  ridhusets	  väggar,	  sarg	  och	  ridhus	  samt	  kafeterian	  med	  hjälp	  av	  tjänstvilliga	  
medlemmar	  veckan	  efter	  midsommar.	  Och	  som	  tack	  för	  den	  insatsen	  hade	  vi	  en	  härlig	  ridtur	  i	  slutet	  
av	  augusti	  som	  avslutades	  med	  en	  gemensam	  lunch.	  	  

	  

Tävlingsverksamhet	  	  

Tävlingsåret	  inleddes	  med	  en	  kick-‐off	  för	  alla	  tävlingsintresserade	  den	  8	  februari.	  Tävlingssektionen	  
informerade	  om	  de	  viktigaste	  förändringarna	  i	  tävlingsreglementet,	  årets	  externa	  tävlingar	  och	  vilka	  
behov	  av	  funktionärer	  som	  finns.	  Eva	  berättade	  sedan	  om	  de	  kommande	  klubbtävlingarna.	  Därefter	  
diskuterade	  vi	  hur	  vi	  kan	  utveckla	  klubbens	  tävlingsverksamhet.	  Träffen	  avslutades	  med	  att	  vi	  åt	  en	  
god	  paj	  och	  sallad.	  

Även	  i	  år	  anordnades	  en	  Grönt	  kort	  kurs	  för	  de	  medlemmar	  som	  är	  redo	  för	  att	  ge	  sig	  ut	  på	  
tävlingsbanorna.	  	  

Inför	  vårens	  hopptävlingar	  hade	  tävlingssektionen	  funktionärsutbildningar	  vid	  två	  tillfällen	  som	  hölls	  i	  
anslutning	  till	  de	  klubbtävlingar	  som	  genomfördes	  i	  mars.	  



Tävlingssektionen	  lyckades	  med	  bravuren	  att	  baka	  så	  många	  fina	  muffins	  att	  det,	  tillsammans	  med	  
ett	  visst	  bidrag	  från	  klubben,	  räckte	  till	  att	  köpa	  in	  ett	  Ung	  Cancer-‐hinder.	  Hindret	  fanns	  på	  plats	  
lagom	  till	  KM	  i	  hoppning.	  

Externa	  tävlingar	  	  	  

Även	  detta	  år	  hade	  vi	  välbesökta	  hopptävlingar	  för	  ponny	  och	  häst	  både	  på	  våren	  och	  hösten.	  Under	  
den	  regional/lokala	  tävlingen	  den	  18-‐19	  april	  hade	  vi	  totalt	  ca	  450	  starter	  och	  våra	  hemmaryttare	  
stod	  för	  flera	  fina	  placeringar.	  Två	  lokala	  dressyrtävlingar	  genomfördes,	  den	  14	  maj	  för	  ponny	  och	  
den	  numera	  traditionella	  nationaldagsdressyren	  för	  häst	  den	  6	  juni.	  Även	  vid	  dessa	  tävlingar	  
plockade	  hemmaryttarna	  flera	  rosetter.	  Höstens	  hopptävling	  den	  3-‐4	  oktober	  var	  en	  ren	  lokal	  tävling	  
med	  knappt	  300	  starter.	  	  

Ryttarna	  i	  våra	  specialgrupper	  har	  dessutom	  deltagit	  i	  tävlingar	  arrangerade	  av	  andra	  klubbar.	  Ponny-‐	  
och	  hoppspecarna	  har	  åkt	  iväg	  på	  tre	  tävlingar	  och	  dressyrspecarna	  på	  två	  tävlingar.	  Några	  speciella	  
höjdpunkter	  som	  bör	  nämnas	  är	  lektionsmästerskapen	  i	  hoppning	  för	  häst	  den	  3	  maj	  där	  Camilla	  
Persson	  och	  Phiona	  tog	  hem	  en	  tredje	  plats	  och	  Emma	  Risbergs	  vinst	  med	  Major	  den	  1	  november	  i	  
Sundby.	  

Det	  är	  inte	  bara	  våra	  lektionsryttare	  som	  har	  varit	  framgångsrika	  på	  tävlingsbanorna	  i	  år	  utan	  vi	  har	  
även	  en	  rad	  privatekipage	  som	  rider	  för	  SoRK:s	  och	  som	  tagit	  hem	  fina	  segrar.	  Ett	  speciellt	  
omnämnande	  bör	  Cicci	  Österblom	  och	  Casper	  få	  som	  tog	  hem	  guldet	  i	  Senior	  Distriktsmästerskapet	  i	  
hoppning	  på	  höjden	  135	  cm.	  	  

Klubbtävlingar	  	  	  

Under	  året	  har	  hela	  12	  klubbtävlingar	  i	  hoppning	  och	  fem	  i	  dressyr	  anordnats.	  Intresset	  att	  delta	  har	  
varit	  mycket	  stort	  och	  tävlingarna	  har	  blivit	  fulltecknade	  snabbt.	  Det	  är	  oerhört	  roligt	  att	  se	  att	  det	  är	  
så	  många	  både	  juniorer	  och	  seniorer	  som	  tycker	  det	  är	  så	  roligt	  att	  tävla.	  Stämningen	  är	  alltid	  på	  topp	  
och	  den	  avslutande	  champagnedressyren	  med	  maskerad	  blev	  verkligen	  ett	  riktigt	  bra	  avslut	  både	  på	  
årets	  klubbtävlingar	  och	  2015.	  	  

Även	  i	  år	  fick	  alla	  som	  deltagit	  på	  klubb-‐	  eller	  externa	  tävlingar	  ställa	  upp	  i	  klubbmästerskapen	  i	  
dressyr	  den	  6	  december	  respektive	  hoppning	  den	  13	  december.	  Frida	  Ejneborn	  tog	  hem	  storslam	  
genom	  att	  vinna	  med	  Tristan	  i	  dressyr	  och	  Acke	  i	  hoppning.	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

Ungdomssektionen	  

Under	  2015	  har	  målet	  för	  ungdomssektionen	  varit	  att	  genomföra	  en	  övernattning	  samt	  fortsätta	  
anordna	  aktiviteter	  som	  tidigare	  år.	  Detta	  har	  usek	  även	  gjort	  med	  gott	  resultat.	  Klubbens	  första	  
övernattning	  hölls	  i	  slutet	  maj,	  många	  barn	  kom	  och	  hela	  aktiviteten	  var	  väldigt	  uppskattad.	  Tack	  
vare	  detta	  valde	  usek	  även	  att	  lägga	  till	  ett	  alternativ	  att	  sova	  över	  under	  den	  årliga	  halloweenkvällen	  
som	  genomfördes	  i	  början	  av	  november.	  	  

Caféet	  som	  hållits	  på	  söndagar	  under	  tidigare	  år	  har	  ersatts	  av	  våffelkvällar	  under	  teoritillfällen	  för	  
ridskolans	  elever,	  för	  att	  täcka	  utgifterna	  för	  aktiviteterna.	  Utöver	  detta	  har	  usek	  även	  hållit	  i	  och	  
genomfört	  julshowen,	  en	  påskäggsjakt,	  käpphäst	  KM	  med	  tre	  grenar	  samt	  ett	  par	  teorikurser.	  

	  

	  



Övrig	  verksamhet	  

Höstens	  stora	  evenemang	  var	  jubileumsdagen	  den	  26	  september.	  Dagen	  inleddes	  i	  ridhuset	  med	  
Hurry	  Scurry	  (lekar	  till	  häst)	  för	  alla	  barn.	  Därefter	  följde	  en	  uppvisning	  med	  rad	  olika	  nummer,	  bland	  
annat	  en	  parad	  med	  ridskolans	  personal	  till	  häst,	  en	  fartfylld	  hoppkadrilj	  och	  en	  vacker	  spegelritt	  
utförd	  av	  Sussie	  och	  Evelina.	  Efter	  uppvisningen	  serverades	  hamburgare	  och	  en	  storslagen	  
jubileumstårta.	  Dagen	  avslutades	  med	  fest	  på	  Edsbacka	  Bistro	  med	  god	  mat	  och	  mycket	  dans.	  

Den	  populära	  Ponnyklubben	  fortsatte	  under	  2015	  med	  träffar	  för	  barn	  från	  8	  år	  och	  uppåt	  på	  
torsdagseftermiddagar.	  Lovisa	  har	  tagit	  hand	  om	  juniorerna	  som	  under	  två	  timme	  fått	  lära	  sig	  mer	  
om	  hästar	  på	  ett	  lekfullt	  sätt.	  

En	  kombinerad	  kick-‐off	  för	  juniorer	  och	  ett	  föräldramöte	  genomfördes	  i	  slutet	  av	  augusti.	  
Ungdomssektionen	  tog	  hand	  om	  juniorerna	  och	  sysselsatte	  dem	  med	  lekar	  medan	  Helena	  och	  Lina	  
informerade	  och	  diskuterade	  med	  föräldrarna.	  Till	  vår	  glädje	  var	  anslutningen	  mycket	  god	  och	  efter	  
mötet	  och	  alla	  lekar	  fylldes	  hela	  kafeterian	  med	  barn	  och	  föräldrar	  som	  åt	  våfflor.	  

Även	  i	  år	  deltog	  vi	  i	  Hästivalen	  som	  gick	  av	  stapeln	  den	  23	  augusti	  i	  Edbergsparken.	  Många	  var	  de	  
barn	  som	  stod	  i	  kö	  för	  att	  få	  fantasifulla	  ansiktsmålningar	  av	  Rebecka	  och	  hennes	  syster.	  Att	  finnas	  
med	  just	  på	  Hästivalen	  känns	  angeläget	  i	  och	  med	  att	  fokus	  där	  är	  just	  hästen.	  	  

Att	  kontinuerligt	  informera	  våra	  medlemmar	  om	  vad	  som	  händer	  i	  klubben	  är	  en	  prioriterad	  uppgift.	  
Hemsidan	  fortsätter	  att	  utvecklas	  med	  fokus	  på	  att	  vara	  så	  uppdaterad	  som	  möjligt.	  Facebook	  och	  
den	  grupp	  som	  där	  finns	  är	  ett	  komplement	  där	  även	  medlemmar	  enkelt	  kan	  kommunicera	  med	  
varandra.	  	  

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

	  

Ekonomi	  	  

För	  2015	  uppvisar	  klubben	  ett	  positivt	  resultat	  på	  380	  024	  kronor.	  Investeringar	  i	  hästar	  och	  
inventarier	  uppgår	  till	  316	  850	  kronor.	  Fulla	  avskrivningar	  på	  213	  041	  kronor	  har	  tagits	  upp.	  Det	  
positiva	  resultatet	  beror	  på	  en	  god	  beläggning	  och	  stort	  deltagande	  i	  de	  extra	  aktiviteter	  som	  
ridskolan	  arrangerat.	  Trots	  kommunens	  kommande	  investering	  i	  anläggningen	  kommer	  det	  att	  finnas	  
en	  rad	  investeringar	  som	  klubben	  kommer	  behöva	  att	  göra	  de	  kommande	  åren.	  Nämnas	  kan	  bland	  
annat	  bevattning	  av	  utebanorna,	  skrittmaskin	  och	  framför	  allt	  att	  förbättra	  underlaget	  i	  hagarna.	  	  

Styrelsen	  föreslår	  att	  årets	  vinst	  380	  024	  kronor	  balanseras	  i	  en	  ny	  räkning.	  

	  
	  

	  

Sollentuna	  februari	  2016	  	  	  	  	  	  
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