
 

 

Verksamheten 2020 

 

Styrelsen för Sollentuna Ridklubb avger härmed verksamhetsberättelse för året 2020. 
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Styrelsen uppbär inget arvode för sitt arbete.  

Medlemsavgiften 2020 var 350 kr junior, 500 kr senior.    

Antalet medlemmar i klubben var vid året slut; 535, varav 305 medlemmar under 21 år. 94 % 

kvinnor.  

 



 

 

Inledning 

År 2020 har varit ett mycket annorlunda och på många sätt jobbigt år då vi alla på olika sätt har blivit 
påverkade av covid-19-pandemin. Vi har fått lära oss vikten av att hålla avstånd, ha en god 
handhygien och framför allt hålla oss hemma när vi känt oss det minsta sjuka. Att klubbens 
verksamhet ändå i stort sett har kunnat fortsätta som vanligt ska vi vara mycket tacksamma för. Vi 
har hela tiden försökt följa Ridsportförbundets rekommendationer som i sin tur har utgått från 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Under våren innebar detta att vi såg till att det fanns 
handsprit på flera ställen, maximerade antalet som fick vara på läktaren och att bara en medföljande 
fick följa med den ridande. Dessutom fick vi ställa in vårens lokala hopptävling men kunde genomföra 
en lokal tävling i dressyr för ponny, dock utan publik. 
 
Under hösten fick vi utöka våra covid-regler. Först med att maximera antalet personer som får vistas 
på olika delar av anläggningen. I november fick vi stänga servicedelen och endast tillåta ridande att 
vara på läktaren i väntan på sin lektion. Slutligen i december försökte vi tillmötesgå 
rekommendationen om att i möjligaste mån inte ha fler än 8 ridande per lektion genom att ta bort 
möjligheten till återridning och försäljning av lektioner. Dessa strama regler gäller fortfarande nu i 
början av 2021. 
 
Vi i styrelsen vill rikta ett 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 2020 och ytterligare två gånger 
2021. Nytt för oss detta år var att hålla styrelsemötena helt eller delvis digitalt, vilket har fungerat 
bra.  
 
Styrelsen har haft möten med kontaktpersonerna i seniorgrupperna vid två tillfällen, tidig vår 
respektive tidig höst. Det är glädjande att det finns kontaktpersoner i stort sett i alla seniorgrupper 
som både kan komma med värdefulla inspel till styrelsen och vidarebefordra viktig information till 
ridgrupperna. Ett första kontaktpersonsmöte med föräldrarepresentanter för juniorgrupper 
anordnades i slutet av januari. Dessutom har styrelsen försökt att finnas 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 i samband med julledigheten. En översyn gjordes av enkätfrågorna inför att den lades ut på 
hemsidan. Totalt svarade 226 personer, vilket är avsevärt högre än 2019 då 147 personer besvarade 
enkäten. Resultatet av enkäten kommer presenteras vid årsmötet 2021. 
 
Arbetet med att ta fram en handlingsplan mot mobbing och kränkande behandling som inleddes 
2019 har avslutats och handlingsplanen finns nu på hemsidan. Ett arbete pågår också med att ta fram 
en policy för sociala medier.  
 
Svenska Ridsportförbundet beslutade på stämman 2020 om att återigen göra stadgeändringar som 
innebär att även de lokala föreningarna behöver ändra sina stadgar. Därför har styrelsen tagit fram 
ett nytt förslag till stadgar för ridklubben som kommer presenteras vid årsmötet 2021. 
 
 



 

 

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 2020 har vi haft fem ridlärare förutom Eva anställda. Dessutom hade vi förmånen att ha 

kompetenta vikarier i Linda Nyberg och Rebecka Eriksson. I personalgruppen ingår även 

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

Swales. 

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

hölls utbildning i första hjälpen och brandkunskap.  

Dessutom har vi även i år haft ett duktigt gäng tjejer som arbetat som extrapersonal och stallvärdar. 

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

 

Ridskolans verksamhet  

Ridskolan   

I och med att vi har haft möjligheten att ha ridskolan igång i dessa corona tider 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. I och med corona fick både vårens och höstens teoritillfällen 
genomföras gruppvis med fokus på ridgruppernas uppsatta mål.  
 
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, privatlektioner dels 
mitt på dagen på lördagar, dels i pausen på onsdagskvällar, uteritter, sitsträning, Working Equitation 
(WE) och så vidare. Nytt för i år har framför allt varit caprilli, en blandform med dressyr och 
hoppning. 
 
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 eftermidsommar anordnades också ridläger för seniorer och juniorer. 
Upplägget för de 12 deltagarna var dressyr på förmiddagen och sedan möjlighet att välja mellan allt 
från terräng till uteritt på eftermiddagen. Dessutom ingick ett studiebesök på Lövsta stuteri och 
gemensam middag som avslutning. 
 
Hippocrates, som är ett datasystem för både verksamheten och medlemmarna, har successivt införts 
under året. Nu kan medlemmarna både lämna återbud och boka igenridning i systemet. Hästlistorna 
i receptionen har ersatts med en Ipad där man kan se vilken häst man är tilldelad och boka av sig. 
Ridskolan har nu också möjlighet att skicka mejl till de olika ridgrupperna genom Hippocrates. 
 
 
 



 

 

Hästarna   

Ridklubben förfogar just nu över 22 hästar och 16 ponnyer. Vi har fortsatt köpa några nya hästar och 

ponnyer för att på så sätt föryngra beståndet. Nya hästar är Anthonio, Chequen, Ben och Fantasi. 

Dessutom köpte vi Colorado från Accordstiftelsen. Under året har tyvärr några av våra allra finaste 

hästar lämnat oss – Trooper och Sandro. Ricky fick ett nytt hem hos vår ridlärare Evelina.  

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 

Två gånger per år har vi förvaltarmöten med kommunen i och med att vi hyr anläggen av dem. På 

grund av corona blev det i år bara ett möte i november. Vi hade hoppats på att kunna få nya fönster i 

ridhuset men fick då meddelande om att kommunen inte kommer göra några investeringar i vår 

anläggning 2021. 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 

Årets stora investering var att slutföra byggandet av en ny sarg. Arbetet kunde utföras under 
sommaren när hästarna var på bete. Innan den nya sargen kom på plats tvättades såväl väggar som 
tak i ridhuset. 
 
Runt uteplatsen mellan entrén och medlemsbyggnaden sattes spaljéer upp och inför sommaren 2021 
kommer vi köpa stora blomlådor som ska fyllas med klättrande växter.  
 
Våra medlemmar brukar två gånger per år hjälpa till med stort som smått för att hålla anläggningen i 
gott skick. I år fick vi sprida ut fixardagarna på flera helger både i maj och augusti för att inte bli för 
många. Mycket blev gjort: slipers grävdes ner utmed vägen från parkeringen till uteplatsen, trädäcket 
runt medlemsbygganden oljades, väggarna i servicedelen fick sig en uppfräschning på de ställen det 
blivit fläckar och avskavt, väggarna i sadelkammaren tvättades, dörrarna i stallet tvättades och 
målades med mera. Det är glädjande att vi har engagerade medlemmar som gärna ställer upp och 
hjälper till att göra så att vår anläggning hålls fräsch och snygg. 
 
Apropå tjänstvilliga medlemmar så har seniorgrupperna fortsatt med sina sysslor också i år. 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. 

 

Tävlingsverksamhet  

Tävlingsåret 2020 blev annorlunda på många sätt i och med Ridsportförbundets råd och 

rekommendationer för tävlingsverksamheten. Innan restriktionerna trädde i kraft hann vi med en 

kick-off. Denna gång hade tävlingssektionen en genomgång för specialgrupperna om sektionens 

arbete.  

En Grönt kort-kurs anordnades på våren för de medlemmar som är redo för att ge sig ut på 

tävlingsbanorna.  



 

 

Externa tävlingar   

Hopptävlingar blev som tidigare nämnts inställda under våren men kunde genomföras på hösten. 

Samtliga tävlingar fick genomföras utan publik. Totalt hade vi 290 starter under helgen den 3 ‒ 4 

oktober. Utdelningen för våra hemmaryttare blev god med totalt 7 rosetter varav två vinster.  

Våra sedvanliga dressyrtävlingar kring nationaldagen fick i år enbart genomföras för ponny och hölls 

den 6 ‒ 7 juni. Totalt 85 starter och även nu visade våra ponnyspecar framfötterna och kammade 

hem två rosetter. Ytterligare en dressyrtävling, denna gång för häst, hann vi med att genomföra den 

13 september. Totalt 60 starter och våra hemmaryttare lyckades rida hem fyra rosetter. 

Möjligheten för ryttarna i våra specialgrupper att delta i tävlingar arrangerade av andra klubbar blev i 

år minimal. Hoppspecarna lyckades i mellantiden tävlingsverksamheten var igång komma iväg på en 

extern tävling medan ponnyspecarna och dressyrspecarna detta år fick avstå från externa tävlingar.  

Klubbtävlingar   

Rekommendationer från Ridsportförbundets Stockholms distrikt påverkade klubbens möjligheter att 

under året anordna klubbtävlingar. Sammantaget anordnades 13 klubbtävlingar, 10 i hoppning och 3 

i dressyr. Två av dressyrtävlingarna hölls med extern domare. Deltagandet i klubbtävlingarna har 

fortsatt varit mycket högt. Klubbmästerskapen blev på grund av corona inställt.  

 

Ungdomssektionen (Usek)  

För att nå ut till fler ungdomar i klubben hade Usek som mål detta år att sprida information om 

styrelsens arbete och alla aktiviteter som man planerade att anordnar. Den ambitionen kom på skam 

när pandemin slog till och det inte längre var möjligt att genomföra aktiviteter som innebar att 

samlas på en och samma plats. Innan restriktionerna trädde i kraft hann Usek i alla fall genomföra en 

mindre kurs i hur man kan förbereda både sin häst och sig själv inför tävling.  

Usek fick istället använda sig av digitala medier för att ändå göra något kul för klubbens yngre 

medlemmar. Under våren hölls en poängjakt på Useks Instagramkonto där alla som ville fick delta i 

roliga utmaningar och spel. När det närmade sig jul spelades även fyra korta instruktionsfilmer in där 

ridlärarna Sussie och Evelina förklarade olika rörelser till häst. Dessa blev mycket uppskattade av alla 

medlemmar, stora som små, när de släpptes inför varje advent.  

Den sedvanliga julshowen gick inte heller att genomföra som vi brukar. Istället bestämde sig Usek för 

att genomföra den digitalt genom att spela in en film som publicerades på Useks Instagram, 

Sollentuna Ridklubbs Facebookgrupp samt på hemsidan. 

Under mycket cororonasäkra förhållanden genomförde Usek också käpphäst-KM i maj, något som 
uppskattades av alla deltagande barn. I samband med klädbytardagen i september passade Usek på 
att erbjuda sadla- och tränsakursen för barn och vuxna i mindre grupper. 
 

Föräldrasektionen 

Sektionen genomförde en uppskattad klädbytardag den 19 september. Klubben bjöd på fika medan 

medlemmarna hade 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. 



 

 

Övrig verksamhet 

Innan pandemin satte stopp för många av de inplanerade aktiviteterna hann vi med att anordna en 

föreläsningsserie i februari. Föreläsningarna hölls på kvällstid av både externa föreläsare och våra 

kunniga ridlärare. Tema var bland annat hästens beteende, mental träning och hästens skötsel. 

En likande föreläsningsserie med några studiebesök var tänkt för ponnyklubben men tyvärr fick vi 

ställa in efter en träff. Istället har Caroline och Isabelle på torsdagarna kl. 17 ‒ 19 utvecklat 

skötarsystemet med fokus på hästskötsel. Till vår glädje är det numera även seniorer som är skötare. 

För alla föräldrar i nybörjargrupperna hade Eva i början på höstterminen föräldramöten med 

information/diskussion samtidigt som barnen red.  

Istället för de vanliga klubbtävlingarna anordnades två 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.  

På samma coronasäkra sätt anordnade tävlingssektionen istället för KM en dressyr- respektive 

hoppningspecial där deltagarna red och fick bedömning av externa domare. 

Den sedvanliga medlemsdagen fick i år utgå och istället genomfördes den tidigare nämnda 

klädbytardagen den 19 september. Samma eftermiddag genomförde ungdomssektionen också flera 

sadla – och tränsakurser för intresserade barn och föräldrar. 

I början av hösten utlyste vi en fototävling där medlemmar fick skicka in bilder på sina 

älsklingshästar. De 12 finaste bilderna valdes ut till en kalender som vi lät trycka upp i 100 

exemplaren som snabbt gick åt.  

En av våra medlemmar ställde upp och hade under våren ryttaryoga för ett begränsat antal hugna 

ryttare i teorisalen – stort tack för det!  

Information om klubben och ridskolan ges genom flera olika kanaler. I entrén finns flera anslagstavlor 

där det tydligt framgår var man kan hitta information om olika verksamheter. I kafeterian har vi 

numera en digital anslagstavla i form av en tv där de senaste nyheterna kontinuerligt läggs ut. 

Hemsidan är också en mycket viktig kanal för att informera alla våra medlemmar om vad som händer 

i klubben. Ambitionen är att nyheter ska läggas ut där samtidigt som den kommer upp på 

anslagstavlorna. Klubbens grupp på Facebook är livaktig med många aktiva medlemmar som där ett 

enkelt sätt kan kommunicera med varandra.  

Kafeterian fick vi tyvärr stänga redan i mars på grund av smittorisken. Ingen försäljning har därför 

förekommit vid våra externa tävlingar. 

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  

Corona har haft viss effekt på verksamhetens intäkter genom bland annat de externa tävlingarna blev 

färre. Ridskolans intäkter för stallhyra har också minskat eftersom vi har minskat uthyrningen med en 

box. Sammantaget minskade intäkterna med 5,4 procent, från 8 794 001 till 8 314 310 kronor.   



 

 

 

På kostnadssidan har de direkta kostnaderna kopplade till hästarna ökat något, främst beroende på 

högre strö- och veterinärkostnader. Totalt ökade våra direkta kostnader med 5,9 procent, från 2 270 

734 kronor 2019 till 2 405 802 kronor.  Under 2020 har vi rivit ut den gamla sargen i ridhuset och 

byggt en ny, en förbättring som totalt kostade drygt 417 000 kronor. Det har bidragit till att våra 

totala kostnader är något högre än återhämtningsåret 2019, 8 469 064 kronor att jämföra med 8 149 

107 kronor 2019, en ökning på 319 957 motsvarande 3,9 procent 

 

Sammantaget uppnådde föreningen ett resultat för året på -154 754 kronor, att jämföra med 644 

895 kronor 2019.  

 

Styrelsen föreslår att 2020 års resultat -154 754 kronor balanseras i ny räkning. 

 

 
Sollentuna februari 2021 

 

 

Styrelsen för Sollentuna Ridklubb 


