
 

 

Verksamheten 2021 

 

Styrelsen för Sollentuna Ridklubb avger härmed verksamhetsberättelse för året 2021. 

 

Styrelsens sammansättning    

Ordförande    Carolina Andersson 

Vice ordförande  Anna-Karin Bergström 

Sekreterare   Gabriella Stjärnborg 

Kassör     Per-Olof Elfström 

Övr. Ledamöter   Kristina Ekengren  

Jennie Brandgård 

Charlotte Andreason 

Krister Lagman  

Lena Scott 

Suppleanter  Annica Emmervall 

  Henrik Kjellstrand 

  Tuva Björnberg 

   

Ledamot från Usek Tindra Möller 

Repr. Ridskolan   Eva Bengtsson Lundh  

Valberedning Ordförande    Malin Listén 

Angelica Hammar 

Kristina Elfström 

 

Styrelsen uppbär inget arvode för sitt arbete.  

Medlemsavgiften 2021 var 350 kr junior, 500 kr senior.    

Antalet medlemmar i klubben var vid årets slut; 526, varav 292 medlemmar under 21 år. 95 % 

kvinnor.  

 

 



 

 

Inledning 

Trots att vi hade hoppats på att allt skulle bli som vanligt igen så kom även 2021 att präglas av covid. 
Under våren fick vi leva med restriktioner som gjorde att vi fick ställa in möjligheten till igenridning 
och all avsutten verksamhet. Vi har hela tiden följt Ridsportförbundets rekommendationer som i sin 
tur har utgått från Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det är nog trots allt många liksom vi i 
styrelsen som är glada och tacksamma över att vi kunde få fortsätta komma till stallet. Stallet har 
varit en fristad där vi för en stund kunde glömma allt vad elaka virus ställt till.  
 
Hösten inleddes med att vi nästan kunde återgå till ordinarie verksamhet, men så kom återigen ett 
bakslag i december. I skrivande stund verkar det emellertid äntligen som om vi snart ser slutet på 
denna underliga tid, låt oss hoppas på det. 
 
Vi i styrelsen vill rikta ett riktigt stort tack till alla medlemmar för att ni plikttroget följt alla regler som 
vi har behövt införa! 
 

Styrelsens arbete 

Styrelsen har under verksamhetsåret sammanträtt nio gånger under 2021 och ytterligare två gånger 
2022. På grund av pandemin har flertalet möten hållits delvis digitalt så att de ledamöter som velat 
har kunnat delta över länk.  
 
Klubbens värdegrund är viktiga ledstjärnor för alla oss i klubben. För att påminna om de tre orden – 
Ansvar, Trygghet, Ödmjukhet – inledde vi höstens teoriclinics med att kort berätta vad orden står för 
och vad vi som medlemmar bör tänka på för att leva upp till värdegrunden. Ytterligare en aktivitet i 
värdegrundens tecken var Säg hej – veckan i oktober. Anläggningen dekorerades med Hej- lappar i 
glada färger, allt för att påminna om hur viktigt det lilla ordet Hej är när vi möter varandra.  
 
Sociala medier blir allt viktigare i våra liv och många är vi som gärna delar med oss av inlägg från 
stallet. Oftast är de positiva och glädjefyllda men det händer att inläggen haft ett negativt och 
nedlåtande innehåll. Därför har styrelsen tagit fram en policy för sociala medier. Den och den tidigare 
framtagna handlingsplanen mot mobbning och kränkande behandling presenterades på en film av 
representanter från usek och styrelsen som nu finns på klubbens hemsida. 
 
Under året har styrelsen också börjat arbetet med att ta fram en miljöplan. Syftet är förstås att hitta 
sätt för klubben att minska vår klimatpåverkan. Arbetet kommer slutföras under 2022.    
 
Kontaktpersoner i seniorgrupper är en viktig kanal för styrelsen att kommunicera med våra 
seniormedlemmar. På grund av pandemin blev det tyvärr bara ett möte med kontaktpersonerna. 
Både då och löpande under året har styrelsen fått värdefulla inspel till hur verksamheten kan 
vidareutvecklas. Dessutom har styrelsen försökt att vara på plats i stallet lite då och då, speciellt på 
eftermiddagarna på fredagar och helger, för att kunna fånga upp eventuella funderingar och 
önskemål från föräldrarnas sida.  
 
En viktig input för att utveckla klubben och verksamheten är den medlemsenkät som vi brukar skicka 
ut runt årsskiftet. Denna gång besvarade totalt 222 personer enkäten, vilket är i paritet med 2020 då 
226 personer svarade. Resultatet av enkäten kommer presenteras vid årsmötet 2022. 

 
Klubben hade möjlighet att söka ekonomisk kompensation för inställda aktiviteter på grund av 
pandemin från Riksidrottsförbundet. I vårt fall handlade det bland annat om inställd knatteridning 



 

 

och aktiviteter under påsken. Vi sökte totalt 96 000 kronor och fick sedan 49 000 kronor i 
coronakompensation 
 
 

Ridskolans personal  

Ridskolechef Eva Bengtsson Lundh ansvarar för den löpande verksamheten på ridskolan. Det innebär 

bland annat personalansvar, planering av ridlektioner, teori, kurser och tävlingar. Eva lägger också 

ner mycket tid på 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 2021 har vi haft fem ridlärare förutom Eva anställda. Dessutom hade vi förmånen att ha 

kompetenta vikarier i Linda Nyberg, Rebecka Eriksson och Mikaela Orsin. I personalgruppen ingår 

även vaktmästaren Kamidulla Akmetalipov, till vardags kallad Kosta, och vår kunniga stalltjej Melanie 

Swales. 

Dessutom har vi även i år haft ett duktigt gäng ungdomar som arbetat som extrapersonal och 

stallvärdar. Under sina pass har de hjälpt elever och föräldrar till rätta samt haft häst- och stalltjänst. 

Varje år anordnas en utbildningsdag för all extra personal och stallvärdar, och på höstlovet hölls 

utbildning i rutinerna i stallet och häst sjukvård. Den ordinarie personalen har i början av varje termin 

en planeringsdag för att planera aktiviteterna för terminen.  

 

Ridskolans verksamhet  

Ridskolan   

I och med att vi har haft möjligheten att ha ridskolan igång trots covid har så gott som alla ridgrupper 

varit fulltecknade under året, och alla andra aktiviteter som anordnats har snabbt blivit fulla. 

Ridskolan har haft ca 500 uppsittningar/vecka fördelade på 42 ridgrupper, tävlingar och kurser inte 

inräknade. 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 torsdagsmorgnar, öppen grupp på söndags-eftermiddagar och dressyrkurs på 

tisdagskvällar. 

Dressyrkurser om sex tillfällen på tisdagskvällar har rullat hela året och har oftast varit fulltecknade. 
Utbudet av ridning utöver vanliga ridlektioner har varit stort: programridning, uteritter, sitsträning, 
caprilli och kort-kurser i flera discipliner. Det har varit stor efterfrågan på privatlektioner, ett utslag 
av att många har jobbat hemifrån och därmed har haft en mer flexibel arbetstid. 
 
Alla grupper har ett teoritillfälle per termin. Juniorgrupperna har anpassad teori i respektive grupp 

och så hade även seniorgrupperna under våren. Höstens teori för seniorer bestod av tre uppskattade 

clinics, i dressyr, löshoppnings respektive tömkörning 

Varje torsdag har Caroline och Isabelle haft aktiviteter för våra skötare. Skötarna har fått lära sig 

alltifrån första hjälpen till mer om hästens beteende. Antalet seniorer bland skötarna har ökat under 

året. Det är mycket glädjande att det är så många av våra medlemmar som vill både lära sig mer om 

hästskötsel och ta hand om en häst lite extra mycket en dag eller några dagar i veckan.  

Under loven har vi haft ponnydagar för juniorer där teori och ridning har varvats. De lite äldre 
ungdomarna och seniorer har haft möjlighet att gå 1 ‒ 2 dagars kurser med fokus antingen på 
hoppning eller dressyr.  



 

 

Veckan efter midsommar anordnades även i år ridläger för 14 seniorer och sex juniorer. Upplägget 
var dressyr på förmiddagen och sedan möjlighet att välja mellan allt från terräng till uteritt på 
eftermiddagen. Dessutom ingick en utflykt till Rastaborg där deltagarna fick testa på ponnytrav. 
 
Till höstterminen infördes nya regler för igenridning och försäljning av lektioner. Antal 

igenridningstillfällen maximeras till tre per termin för seniorer men är fortsatt obegränsade för 

juniorer. Vid försäljning av lektioner måste minst två lektioner i rad säljas till samma person. På så 

sätt får våra ridlärare betydligt bättre möjlighet att planera lektionerna. 

Under hösten blev det också en nystart för ponnygruppernas mål för vad man ska kunna i ridning och 

i teori. För detta ändamål fick våra trähästar Otto och Ottilia en uppfräschning så att barnen kan 

träna på sina färdigheter. 

Hästarna   

Ridklubben förfogar just nu över 25 hästar och 16 ponnyer. Vi har fortsatt köpa några nya hästar och 
ponnyer för att på så sätt föryngra beståndet. Nya hästar är Filur, Carrie, Dino, Tarschan och Camaro 
och nya ponnyer är Sally, Chiefen och Adelle. Ponnyerna Kexet och Bambi har flyttat till nya hem. 
Under året har tyvärr några av våra fina hästar lämnat oss – Anton och trotjänarna Pompadour och 
Valle.  I och med att trycket på ridskolan fortsatt varit högt har vi valt att ha ett lågt antal privathästar 
uppstallade. Vid årets slut var fyra privathästar uppstallade varav tre tillhör ridlärarna. 

 

Fastigheten  

Samarbetet med kommunen 

Normalt brukar vi ha förvaltarmöten med kommunen två gånger per år i och med att vi hyr 

anläggningen av dem. På grund av covid blev det i år bara ett möte i maj. Återigen tog vi upp behovet 

av nya fönster i ridhuset men fick tyvärr höra att kommunen inte ansåg sig kunna göra några 

investeringar i år heller. Vi diskuterade också det löpande underhållet som ligger på kommunen och 

framförde att vi inte anser att det genomförs på det sätt som är bestämt. 

Egna inköp och reparationer av anläggningen 

Under hösten upphandlades två större arbeten i ridhuset, nya lampor och sargdörrar. Dessa kommer 
att komma på plats under våren 2022. Bland det löpande underhållet kan nämnas utläggning av 
padex i hagarna, hyvling och grusning av parkeringen och under sommaren stor rengöring av stall och 
ridhus. 
 
För vår allas trevnad färdigställdes uteplatsen mellan medlemsbyggnaden och entrén med nya 
blomlådor och växter.  Dessutom inköptes nya stabila bänkar på vallen mellan utebanorna för 
vinsten från försäljningen av kalendrarna.  
 
Två gånger per år brukar vi anordna fixardagar då vi ber medlemmarna hjälpa till med stort som 
smått för att hålla anläggningen i gott skick, så också i år. Vi fick som vanligt mycket gjort: 
medlemsbygganden städades både invändigt och utvändigt, bänkar oljades, skritten fick sig en 
ordentlig uppfräschning, väggarna i sadelkammaren lika så och hela uppfarten från parkeringen till 
entrén rensades från ogräs. Medlemmarnas insatser vid dessa fixardagar är ovärderliga och gör att vi 
kan hålla vår anläggning fräsch och snygg år efter år.  

 
Det är inte bara punktinsatserna på fixardagarna som våra tjänstvilliga seniorer gör utan idogt 
fortsätter de att utföra sina sysslor år efter år – stort tack för det! Det gör 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. 
 
För att fånga eventuellt ytterligare medlemmar som kan tänka sig göra en insats satte vi i höstas upp 
en fixarlista i stallet. Där skriver personalen upp sådant som de gärna vill ha hjälp med. 

 

Tävlingsverksamhet  

Ridsportförbundets råd och rekommendationer för tävlingsverksamheten gjorde att vårens externa 

tävlingar fick ställas in. Så även den kick-off för tävlingsintresserade medlemmar som vi brukar ha i 

början av året. Däremot kunde vi erbjuda en Grönt kort-kurs under våren för de medlemmar som vill 

kunna tävla på externa tävlingar.  

För att tydliggöra tävlingssektionens (tsek) uppdrag har styrelsen tagit fram en instruktion. Bland 

annat ska tsek anordna externa tävlingar i dressyr och hoppning och ansvara för den utrustning som 

då behövs. Dessutom åligger det tsek att årliga anordna KM i båda disciplinerna och en kick-off för 

tävlingsintresserade. 

Externa tävlingar   

De externa tävlingarna blev som tidigare nämnts inställda under våren och istället anordnades en Pay 

& Jump den 17-18 april respektive en Pay & Ride den 5‒6 juni. Båda blev välbesöka och kunde 

genomföras på ett coronasäkert sätt. 

Att smittspridningen minskade under sommaren och hösten innebar att Ridsportförbundet lättade 

på restriktionerna och vi kunde genomföra först en dressyrtävling för häst den 19 september och 

sedan den 2 -3 oktober en hopptävling för både ponny och häst. Dressyrtävlingen hade 73 starter 

och våra hemmaryttare la beslag på nio rosetter. Vid hopptävlingarna startade 232 ekipage och 

utdelningen för hemmaryttarna blev hade hopptävlingarna fem placeringar och ett flertal clear 

round. Båda tävlingarna fick genomföras utan publik. 

Ryttarna i specialgrupper kunde under hösten åka iväg och delta i tävlingar arrangerade av andra 

klubbar. Hoppspecarna deltog i tävlingar som arrangerades av Solna fältrittklubb och 

dressyrspecarna åkte till Vällingby ridklubb. Tyvärr blev ponnyspecens tävling inställd och de fick 

istället vara med på en Pay &jump 

Till hopptävlingen i oktober fick vi ett fint tillskott till hinderparken i form av ett nytt hinder sponsrat 

av Chokladtanten (Lena Orsin).  

Klubbtävlingar   

På rund av restriktionerna kunde klubbtävlingarna komma igång först till hösten. Åtta klubbtävlingar 

anordnades varav fem i hoppning, två i dressyr och en i caprilli. En av dressyrtävlingarna hölls med 

extern domare. Deltagarantalet på klubbtävlingarna har fortsatt varit mycket högt.  

Klubbmästerskapen i hoppning respektive dressyr anordnades den 12 och 19 december. 

Juniormästare i både hoppning och dressyr blev Tindra Möller och seniormästare i både hoppning 

och dressyr blev Jasmine Axelsson. 

 

 



 

 

Ungdomssektionen (Usek)  

Med flera nytillskott i styrelsen så har Usek under 2021 arbetat med att bygga upp en god 

sammanhållning inom styrelsen. Ett viktigt mål för Usek har varit att nå ut till ungdomarna i stallet 

och hitta på roliga saker trots eländet med pandemin. Därför togs varje chans till att på ett säkert 

sätt vistas i stallet och umgås med varandra för att få lite mer social efter långa år med tunga 

restriktioner. 

Under våren arrangerade Usek en femkamp för att öka gemenskapen och göra någonting kul för de 

unga efter att restriktionerna mjuknade en aning. I fem olika grenar fick barn i flera lag mötas för att 

slåss om en placering, men viktigast var att låta barnen komma till stallet för att träffa nya och gamla 

vänner. Många av grenarna handlade om samarbete för att främja deras laganda.  

Även 2021 anordnade Usek ett klubbmästerskap i käpphästhoppning, vilket återigen blev mycket 

lyckat. Många barn i olika åldrar samlades anpassat efter restriktionerna på utebanan för att hoppa 

olika banor med chans till rosett, antingen för en felfri ritt eller för en placering beroende på klass. 

För att främja barnens kunskap och förståelse för hästar deltog Usek i kunskapstävlingen Vi i stallet. 
Sju träffar med teori och träning på praktiska moment, samt skoj och lek genomfördes under slutet 
av vårterminen och början på höstterminen. I september begav sig två lag med barn till Överby 
hästsportförening där de kämpade hårt för att visa sina kunskaper. Det resulterade inte i någon 
placering, men alla har fått mycket mer kunskap i bagaget och nya vänskapsrelationer har bildats.  
 
När restriktionerna lättade under hösten kunde Usek återigen genomföra den mycket uppskattade 
halloweenövernattningen. På grund av den stora efterfrågan om att delta genomfördes ytterligare 
en halloweenkväll dagen efter för att låta så många som möjligt få uppleva en av året roligaste 
kvällar.  
 
Den sedvanliga julshowen kunde till vår glädje genomföra i december. Publiken fick se fartfyllda 

hoppning, agility tävling och vacker kadrilj. Usek passade också på att dela ut ett antal priser;  

hederspris till Angelica Hammar för hennes strålande positivitet, årets skötare junior blev 

Asta Olin och senioren blev Karin Röjhagen. Showen avslutades med att tomten och en nisse 

bjöd alla barnen på godis. 

 

Föräldrasektionen 

Föräldrasektionen har haft svårt att få deltagare men har trots det kunnat genomföra en uppskattad 

klädbytardag den 28 augusti. Medlemmar hade då möjlighet att sälja och köpa begagnade hästkläder 

och prylar. Vinsten i form av 10 % av varje försäljning har använts till nya hästtäcken till våra 

trähästar Otto och Ottilia. 

För att tydliggöra föräldrasektionens (fsek) uppdrag har styrelsen tagit fram en instruktion. Det 

övergripande syfte med sektionen är att arbeta för att alla medlemmar trivs och känna sig hemma på 

ridskolan, med fokus på barn och deras föräldrar. Sektionen ska fungera som en kontaktyta mellan 

föräldrarna och barnen och ridskolan och styrelsen. 

 

 

 



 

 

Övrig verksamhet 

Pandemin gjorde att vi hade få möjligheter att under våren genomföra några avsuttna aktiviteter. 

Men under hösten slog vi ett slag för betydelsen av varierad träning med fokus på kondition och 

balans. Som inspiration bjöd vi in Kicki Sidenborn som ledde två pass med ryttarträning. 

Inför julshowen den 19 december passade vi på att ha en mysig eftermiddag i stallet och bjöd alla 

som kom på fika. Det pysslades i teorisalen, en fiskdamm fanns i entrén och den som var sugen på 

något mer fartfyllt kunde pröva på hopprace i höförrådet. Dessutom kunde man få lära sig sadla och 

tränsa. 

Just sadla- och tränsakurser har hållits vid ett flertal tillfällen under året. Kurser har arrangerats både 

av Usek och ridlärarna, allt för att barn och deras föräldrar få lära sig om hur man förbereder sin häst 

inför ridpasset. 

Även i år uppmanade vi medlemmar att skicka in fina foton på sina älsklingshästar. De 12 finaste 

bilderna valdes ut till en So.R.K- kalender 2022.  

Istället för de vanliga klubbtävlingarna anordnades under våren så kallade rosettrace där deltagarna 

fick samla rosetter i fyra olika moment: dressyr, terräng/caprilli och två hoppningar. Den som 

lyckades få flest rosetter fick ett särskilt hemligt pris. Rosettracen genomfördes coronasäkert där 

deltagarna bara var i stallet just den tiden de red.  

Under våren bestämde vi att vår hemsida skulle behöva en ny layout. För att få en snygg och 

funktionell hemsida tog vi hjälp av en konsult. I september kunde den nya hemsidan lanseras. Vi 

kommer fortsätta att utveckla hemsidan under 2022 med förhoppningen om att den ska vara 

informativ och ge en bra överblick över klubbens verksamhet.  

Den information som läggs ut på hemsidan finns också på klubbens officiella Facebooksida, som 

skapades för att vara just en informationskanal för styrelsen och personalen. Den tidigare 

Facebookgruppen finns självklart kvar där alla medlemmar har möjlighet att lägga ut inlägg. 

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  

Klubbens intäkter har under året ökat 8 procent. Framför allt beror ökningen på ett fortsatt stort 
intresse för att rida, som i sin tur åtminstone delvis kan förklaras med pandemin och den flexibilitet 
som hemarbete möjliggjort. Sammantaget ökade intäkterna från 8 314 310 kronor till 8 953 368 
kronor.   
 
På kostnadssidan ser vi en fortsatt ökning av de direkta kostnaderna som är kopplade till hästarna. 
Totalt har direkta kostnader ökat med 23 procent, från 2 405 802 kronor 2020 till 2 988 054 kronor 
2021. En förklaring till ökningen är att vissa kostnadsposter flyttats från lokalkostnader till direkta 
kostnader, bland annat gödselhanteringen på ca 150 000 kronor. De kostnadsposter som har ökat 
mest är foder, veterinär och transporter.  

Lokalkostnaderna har minskat från 1 515 891 kronor 2020 till 1 264 653 kronor 2021. Minskningen 
beror till dels på att kostnadsposten gödelshantering har flyttats över till direkta kostnader, men 
framför allt var kostnaden för 2020 hög i och med bytet av sarg på dryga 400 000 kronor. Sett till 



 

 

detta har lokalkostnaden ökat, främst på grund av ökade elkostnader. Våra totala kostnader för 2021 
var 8 903 065 kronor att jämföra med 8 469 064 kronor 2020, en ökning på 434 001 kronor 
motsvarande 5 procent 

 
Sammantaget uppnådde föreningen ett resultat för året på 50 302 kronor, att jämföra med -154 754 
kronor 2020.  
 
Styrelsen föreslår att 2021 års resultat 50 302 kronor balanseras i ny räkning. 

 

 
Sollentuna februari 2022 

 

 

Styrelsen för Sollentuna Ridklubb 


