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Den svenska ridskolan är unik och navet i ridsportens utveckling. 

För att uppmärksamma ridskolans betydelse utser  
Svenska Ridsportförbundets Ridskole- och Utbildningssektion  

i samarbete med Folksam, Årets Ridskola. 
 
Prisutdelning kommer ske på ryttargalan 29 nov 2017 då vår ordförande Lina 
Andersson och ridskolechef Eva Bengtsson Lundh gemensamt får ta emot priset. 
Ridskolans personal, Lovisa och representant från TSEK och USEK kommer också 
delta på galan som går av stapeln på Grand Hôtel i Stockholm. Kvällen inkluderar 
trerätters galamiddag, underhållning, dans och en oförglömlig kväll tillsammans med 
eliten inom ridsport!  
 
Priset då? Jo det är förstås äran men också ett utbildningsstipendium till ridskolan till 
ett värde av 40 000 kronor. Pengar som till exempel kan användas för utbildning, 
föreläsningar eller clinics. 
 
Så här lyder motiveringen från Ridsportförbundet: 
”Sollentuna RK är en ideell förening och en professionell arbetsgivare vars 
systematiska satsning på personal och arbetsmiljö smittar av sig på hela 
verksamheten. Med gediget säkerhetstänk och hästhållning av bästa märke, har 
Sollentuna skapat ett hållbart koncept som erbjuder ridsport för alla – hela livet. ’Vi 
kan tillsammans’ är andan som präglar klubben, som bygger på en positiv atmosfär 
och är drivkraften bakom bland annat en ny anläggning.”  
 
Vi är stolta och glada över utnämningen som också är ett bevis på att vårt 
gemensamma arbete med vår ridskola har gett resultat. 
 
Stort och varmt tack till Lovisa Näslund som skickade in nomineringen till 
Ridsportförbundet. Läs hennes motivering här: 
 
SoRK startade från noll 1985. Föreningen har idag 19 anställda, 37 hästar och ryttare 
på alla nivåer, från nybörjare till ridskoleekipage som med framgång deltar på lokala 
tävlingar i hoppning och dressyr.  

SoRK vinnlägger sig om att vara en professionell arbetsgivare, med kollektivavtal, 
möjlighet till vidareutveckling och ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Anläggningen 
har sedan 2015 genomgått en omfattande renovering för att förbättra arbetsmiljö och 
hästhållning, med bl a nytt klubbhus, boxar till alla hästar, nya personalutrymmen, 
bättre hagar, skrittmaskin osv.  

Anläggningen ägs av kommunen, men klubbens medlemmar har också i stor 
utsträckning engagerat sig ideellt i arbetet, i allt från planering och säkring av 
finansiering till praktiskt utförande. ”Vi kan tillsammans!” är den anda som präglar 
SoRK – här är alla välkomna att vara med, och bidra på sitt sätt.  



Tillsammans med våra välutbildade och engagerade ridlärare (tre level 3, en level 
2 och två level 1) får alla elever möjlighet att utvecklas, vare sig man är nybörjare 
eller har ridit på SoRK sedan starten. På helgerna finns möjlighet för ryttare på alla 
nivåer att rida klubbtävlingar, där man hjälps åt med att vara funktionär och stöttar 
och hejar på varandra.  

För att bidra till mångfald på klubben så arbetar vi också kontinuerligt med våra 
värderingar (trygghet, ansvar, ödmjukhet), vikten av att vara en bra kompis och att 
skapa en inkluderande miljö där alla känner sig välkomna, oavsett vem man är.  

I vår årliga medlemsenkät lyfter föreningens medlemmar särskilt fram den goda 
stämningen, och även om SoRK i likhet med ridsporten i stort fortfarande har en 
ojämn könsfördelning, så har vi en växande andel manliga ryttare på alla nivåer.  

Engagemanget bland medlemmarna är stort, utöver tävlingsverksamheten finns t 
ex en ungdomssektion och en föräldrasektion som ordnar aktiviteter, 
föreläsningsserier i samverkan med SISU (bl a projektet ”En idrottskompis”), och en 
aktiv hemsida och närvaro på sociala medier. 

 
	
	


