
 

 

Verksamheten 2022 

 

Styrelsen för Sollentuna Ridklubb avger härmed verksamhetsberättelse för året 2022. 

 

Styrelsens sammansättning    

Ordförande    Carolina Andersson 

Vice ordförande  Anna-Karin Bergström 

Sekreterare   Gabriella Stjärnborg 

Kassör     Per-Olof Elfström, från den 5 okt Annica Emmervall 

Övr. Ledamöter   Lena Scott 

  Annica Emmervall 

Louise Ekstrand 

Karin Bianconi 

Lotta Luck 

Eva Bergman 

Suppleanter  Charlotte Andreason 

  Malin Liljequist 

  Barbro Valle   

Ledamot från Usek Cajsa-Stina Emmervall 

Repr. Ridskolan   Eva Bengtsson Lundh  

Valberedning Ordförande    Malin Listén 

Angelica Hammar 

Jennie Bransgård 

 

Styrelsen uppbär inget arvode för sitt arbete.  

Medlemsavgiften 2022 var 350 kr junior, 500 kr senior.    

Antalet medlemmar i klubben var vid årets slut; 513, varav 288 medlemmar under 21 år. 96 % 

kvinnor.  

 

 



 

 

Inledning 

Efter några år med covid hade vi nog alla hoppats på ett helt vanligt år men ack så blev det ju inte. 
Världsläget kom under våren att påverka även ridklubben och då främst i form av ökade kostnader. 
Fakturorna för framför allt elen fick oss att blekna och vi blev tvungna att dra ner ordentligt på alla 
element och på temperaturen på varmvattnet. Vi i styrelsen vill därför rikta ett stort tack till alla 
medlemmar för att ni stått ut med kalla omklädningsrum och en kylslagen servicedel! 
 
Trots ett kärvt ekonomiskt läge bjöd 2022 på flera ljusglimtar. Vi la in ett nytt ridhusunderlag och 
satte upp ny sargdörrar, två stora investeringar. Nu är anläggningen i mycket gott skicka och några 
ytterligare större ombyggnationer behöver vi inte ta höjd för de närmaste åren. Något positivt var 
också att vi fick de bidrag vi sökte både för tre lärorika clinics och en ungdomssatsning. Om dem och 
mycket mer kan ni läsa nedan.  
 

Styrelsens arbete 

Styrelsen har under verksamhetsåret sammanträtt 13 gånger under 2022 varav elva gånger med den 
nya styrelsen samt ytterligare två gånger 2023. Då pandemin äntligen var slut kunde vi återgå till att 
ha fysiska möten. Förutom styrelsemöten hade styrelsen och personalen en planeringsdag i slutet av 
januari. Vi valde att ha den Star Hotel i Sollentuna centrum i och med att covid fortfarande 
grasserade. Fokus för planeringsdagen var att se över våra mål med verksamheten samt att ta fram 
en verksamhetsplan och budget för 2022. De reviderade målen gäller för perioden 2022 – 2026. Vi 
passade också på att tacka av vår ridlärare Caroline. 
 
Stockholms distriktet anordnade i april ett ridsportforum med tema hållbarhet, hästvälfärd och 
trygga stallmiljöer. Två i styrelsen deltog. 
 
Styrelsen har haft en ambition att lägga ut korta referat från styrelsemötena på hemsidan. Detta har 
inte alltid uppnåtts men vi fortsätter med samma ambition även under 2023. I början av hösten 
gjorde vi en ”välkommen tillbaka-film” där vi berättade om vad som är på gång på ridskolan och vilka 
våra framtida utmaningar är.  
 
Ett förtydligande av regler för användandet av hjälm och säkerhetsväst vid hantering av hästarna och 
vid ridning har införts, som framför allt berör juniorer. Vidare har en översyn av miljöpolicyn från 
2016 genomförts. Policyn ska omsättas i kommande års verksamhetsplaner. 
 
Styrelsen har också slutit avtal med en ny leverantör av klubbkläder. Det nya utökade sortimentet 
finns utlagt på hemsidan med länk till leverantören. 
 
Klubbens värdegrund är viktiga ledstjärnor för alla oss i klubben. För att påminna om de tre orden – 
Ansvar, Trygghet, Ödmjukhet – har vi vid olika evenemang och möten försökt återkoppla till 
värdegrunden, kort berättar om vad orden står för och vad vi som medlemmar bör tänka på för att 
leva upp till värdegrunden.  
 
Kontaktpersoner i seniorgrupper är en viktig kanal för styrelsen att kommunicera med våra 
seniormedlemmar. Delar av styrelsen har träffat kontaktpersonerna både i början av våren och 
hösten för utbyte av information och in-put från ridgrupperna. När det gäller ridgruppernas sysslor är 
rengöring av gamla spolspiltan minst populär. Andra frågor som diskuterades var igenridning och 
möjligheten att sälja lektioner. Inför höstens clinics fick kontaktpersonerna frågan om hjälpa till med 
kafeterian med mycket gott gensvar. 
 



 

 

En viktig input för att utveckla klubben och verksamheten är den medlemsenkät som vi brukar skicka 
ut runt årsskiftet. Denna gång besvarade totalt 181 personer enkäten, vilket är något färre än 2021 
då 222 personer svarade. Resultatet av enkäten kommer presenteras vid årsmötet 2023. 

 
 

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 2022 har vi haft fem ridlärare förutom Eva anställda. Caroline Livesey valde att lämna oss i 

början av året och som ny ridlärare anställdes Rebecka Eriksson. Dessutom hade vi förmånen att ha 

kompetenta vikarier i Linda Nyberg och Mikaela Orsin. I personalgruppen ingår även vaktmästaren 

Kamidulla Akmetalipov, till vardags kallad Kosta, och vår kunniga stallpersonal 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. 

Ridskolan tar också ofta emot praktikanter både från grundskola och gymnasier. 

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

utbildning i första hjälpen och teambuildning med Lotta Wanning. Den ordinarie personalen hade i 

början av våren en planeringsdag för att planera aktiviteterna för terminen. Även hösten inleddes 

med en kombinerad planeringsdag och kickoff. 

 

Ridskolans verksamhet  

Ridskolan   

Även i år har flertalet ridgrupper varit fulltecknade, detta trots ett generellt kärvare ekonomiskt läge 

för många av våra medlemmar. Däremot har vi sett en nedgång i bokade privatlektioner och de 

ridlektioner som bokas per gång, dvs. knatteridning, drop-in på torsdag och Öppen grupp på 

söndagar. 

Ridskolan har haft ca 500 uppsittningar/vecka fördelade på 42 ridgrupper, tävlingar och kurser är 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. Från hösten har det har funnits möjlighet att boka 
privatlektion i inte bara dressyr utan även i hoppning, tömkörning, sitsträning, WE och uteritt under 

dagtid på vardagar.  
 
Alla grupper har ett teoritillfälle per termin. Vårterminens teori fokuserade på ridgruppernas 
terminsmål.  Under hösten bestod seniorernas teori bestod av tre clinics, en om sits och samt en om 
hästhantering, enklare sjukvård m.m. samt den mycket uppskattade dressyrclinicen med Kristian von 
Krusenstierna. 



 

 

 
På torsdagarna har Isabelle och Rebecka haft aktiviteter för våra skötare. Skötarna har fått lära sig 
alltifrån första hjälpen till mer om hästens beteende. Antalet seniorer bland skötarna har fortsatt öka 
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 dagarskurser.  Även här var vi kunnat se en 
viss minskning i deltagandet. Mest populärt har kurser i hoppning och dressyr varit. 
 
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 galoppbanan i Upplands-Bro. 
 

Hästarna   

Ridklubben förfogade vid årsskiftet 2022/2023 över 24 hästar och 14 ponnyer. Under våren köptes 
två nya hästar, Rolle och Catitzi. Därefter valde vi på grund av det osäkra ekonomiska läget att 
avvakta ytterligare inköp.  
 
Under året har tyvärr några av våra fina hästar lämnat oss – Frasse och Carrie samt trotjänaren 
Tarzan som varit hos oss i många år. Dave flyttade med till Caroline till hennes nya hem utanför 

Enköping och Fille fick bli pensionär hos sin gamla ägare. Förutom ridskolans hästar och ponnyer 
har vi haft fyra privathästar uppstallade varav tre tillhör ridlärarna. 

 

Fastigheten  

De allt högre elpriserna gjorde att vi genomförde en översyn av anläggningen med hjälp av Linda 
Dorsander. För att hålla ner elkonsumtionen sänktes temperaturen i hela anläggningen. Vidare 
sänktes temperaturen på varmvattnet och ventilationen i stallet har varit avstängd under dagtid. Alla 
dessa åtgärder har givit gott resultat och under hösten kunde vi halvera vår förbrukning vissa av 
månaderna. Trots det hamnade kostanden oftast över den kostnad vi hade motsvarande månad 
2021. 
 

Samarbetet med kommunen 

Vi har haft två möten med kommunens förvaltare. På vårens möte tog vi återigen upp behovet av 

nya fönster i ridhuset, tyvärr utan att få något löfte om att det ska åtgärdas. Dessutom påtalade vi 

behovet av åtgärder för att minska elförbrukningen, bland annat möjligheten att installera en 

luftvärmepump. Inte heller där fick vi något positivt gensva. 

Vi kände därför att vi behövde lyfta frågan och tog kontakt med ordförande och vice ordförande i 

kultur- och fritidsnämnden. De visade intresse och kom på besök till ridskolan. Vi framförde då 

ridskolans behov av hjälp med att hålla nere elkostnaderna. Vi möttes av intresse och förståelse men 

blev hänvisade till Sollentuna kommuns fastighetsbolag SKAB i och med att SoRK hyr anläggningen av 

dem.  

Kontakt togs därför med vd:n och ordförande för SKAB. Även de kom på besök och vi beskrev på nytt 

klubbens utmaningar vad gäller energiförbrukningen. Vi möttes återigen med intresse och förståelse 

men kalla handen när det gällde möjligheten att få energibesparande åtgärder installerade. Ett 

alternativ, enligt SKAB, är att skriva om hyresavtalet så att kostnaden för elen ingår. 



 

 

Efter diskussionen med SKAB har vi återgigen varit i kontakt med kultur- och fritidsnämnden. 

Beskedet är i skrivande stund att diskussioner pågår och att vi ska få någon form av besked senast i 

början av februari. 

Egna inköp och reparationer av anläggningen 

I år har vi gjort flera stora investeringar i anläggningen. Redan hösten 2021 hade vi beslutat om att 
åtgärda sargdörrarna i ridhuset men det kunde realiseras först under våren. Förutom nya dörrar göts 
betong både vid ingången från stallet och traktoringången. 
 
Underlaget i ridhuset har blivit allt sämre de senaste åren och nu hade vi kommit till en punkt där vi 
var tvungna att byta ut det. Vi lät göra ett grundligt arbete och tog bort allt material ner till 
ursprunglig mark. Dessutom åtgärdades de problem med dräneringen vi haft på hoppbanan. Allt 
detta arbete kunde göras på sommaren så att verksamheten inte påverkades.   
 
Vi tog också hjälp med att fixa till vid vattenkranen innanför stalldörren – ny vägg och bänk så att vi 
nu har ytterligare ett ställe för att rengöra träns m.m. Under sommaren lät vi också göra den 
återkommande storrengöringen av stallet. 
 
Vi själva, dvs. Kosta, satte upp nytt staket vid diket utanför ridhusgaveln. Kosta har också skött 
merparten av det löpande underhållet av anläggningen.  

 
Fixardagar genomfördes sedvanligt. På våren delade vi upp det på två helger, en fixardag ägnades åt 
bygg och en åt trädgård. Vid den första dagen gjordes storverk i form av en ordentlig renovering av 
sjukhagarna. På den andra dagen blev det mycket ogräsrensning inför de kommande 
dressyrtävlingarna. Höstens fixardag genomfördes under medlemsdagen i slutet av augusti. Trots lite 
sämre uppslutning i jämförelse med tidigare år fick vi mycket åtgärda, vilket innebär påtagliga 
besparingar av tjänster som vi annars hade fått köpa. Ett axplock av allt som fixades är målning av 
bänkar, spaljéer och blomsterlådor, rensning av baksidan av ridhuset samt banken mellan 
utebanorna, tvätt och underhåll av sadelkammare, kafeteria samt läktare. 
 
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 
vidareutbilda våra hästar. Dessutom har det funnit uppgifter anslagna på fixarlistan i stallet för de 
medlemmar som har haft en stund över. Där har personalen skrivit upp sådant som de gärna vill ha 
hjälp med. 

 

Tävlingsverksamhet  

På grund av det fortsatt osäkra läget avseende covid i början av året ägde kick-off:en för 

tävlingsintresserade rum först i mars. Tävlingssektionen (tsek) inledde med att informera om 

kommande externa tävlingar och tseks arbete och därefter en clinic med Evelina. Cirka 50 personer 

deltog. 

Den återkommande Grönt kort-kurs hölls i februari för de medlemmar som vill kunna tävla på 

externa tävlingar.  

Externa tävlingar   

Hopptävlingar anordnades 23–24 april (266 starter) och 1–2 oktober (232 starter) och 

dressyrtävlingar 5 –6 juni (127 starter) och 18 september (71 starter). Vid samtliga tävlingar var 



 

 

antalet starter lägre än för några år sedan men så ser det ut på externa tävlingar generellt. På 

hopptävlingarna var det flest starter i ponnyklasserna medan dressyrtävlingarna hade flest starter i 

hästklasserna. Våra hemmaryttare gjorde mycket bra ifrån sig, både i hopp och dressyr. Den totala 

rosettskörden blev för ponnyekipagen 14 rosetter i hoppning och en i dressyr och för hoppryttarna 

15 rosetter och för dressyr 14 rosetter.   

Ryttarna i specialgrupper har varit iväg på tävlingar arrangerade av andra klubbar. Såväl hoppspecen, 

dressyrspecen och ponnyspecen åkte väg till tre tävlingar vardera.  Att vi har duktiga ryttare 

bekräftades även vid dessa tävlingar med placeringar i så gott som varje klass. 

Klubbtävlingar   

Totalt 18 klubbtävlingar anordnades varav elva i hoppning, fyra i dressyr och tre i caprilli. Dessutom 

anordnades med hjälp av specgrupperna och tsek två Pay & ride och en Pay & jump. Vid dessa och 

några av klubbtävlingarna i dressyr har externa domare anlitats. Tävlingarna har ofta haft ett stort 

antal deltagare, möjligen förutom tävlingarna i caprilli.  

Klubbmästerskapen i dressyr respektive hoppning anordnades den 11 och 18 december. 

Juniormästare i hoppning blev Lilly Dahl och i dressyr Tindra Möller. Seniormästare i hoppning 

Mikaela Hillgren och i dressyr Frida Ejneborn. 

 

Ungdomssektionen (Usek)  

Ungdomssektionen fick många nya styrelseledamöter vid årsmötet 2022. För att ändå få ett bra 

överlämnande satt två i den gamla styrelsen kvar under det första halvåret. Den nya styrelsen har 

också fått återkommande stöttning av Anna-Karin. Dessutom var Sanna från SISU med i början för att 

hjälpa till med upplägget av styrelsearbetet. Två i styrelsen gick under hösten den förberedande 

ungdomsledarkursen. 

Den nya styrelsen grep sig an sin uppgift med stor entusiasm och under våren anordnades både en 

rykttävling och en femkamp. I maj och senare också i oktober genomfördes populära övernattningar 

med ett 20-tal barn. I samband med medlemsdagen i slutet av augusti hade usek sadla-tränsakurser 

för barn och föräldrar. Dessutom anordnade de samma dag en käpphästhoppning. En annan aktivitet 

som usek anordnat var att baka tillsammans med ett antal barn inför höstens hopptävling. 

Den sedvanliga julshowen gick av stapel söndagen den 11 december med helt fullsatta läktare! Som 

inledning på julshowen fick publiken se ett stämningsfullt luciatåg följt av agility tävling och en 

fartfylld kadrilj. Usek delade också ut flera priser; årets hederspris gick till Astrid Andersson som med 

sitt glada humör och sin hjälpsamhet är en god förebild för såväl vuxna som barn, Elsa Janemark 

Eklund blev utnämnd till "Årets Stallvän" samt årets skötare junior gick till Adrian Thoren och senior 

blev Josefin Rothoff. Showen avslutades med att Grinchen med tomtenissar bjöd barnen på godis. 

(häst) och (ponny) Sen  

Arbetet med julshowen drevs som ett projekt och kunde därför få ekonomiskt stöd från SISU. 

Pengarna användes bland annat för ett besök på Sweden International Horse Shows julshow för få 

inspiration.  

 

 



 

 

Föräldrasektionen 

Föräldrasektionen är tänkt att fungera som en kontaktyta mellan föräldrarna och barnen och 

ridskolan och styrelsen. Sektionen anordnade den uppskattade aktiviteten klädbyte på 

medlemsdagen den 27 augusti. Medlemmar hade då möjlighet att sälja och köpa begagnade 

hästkläder och prylar. Vinsten i form av 10 % av varje försäljning har gått till klubben.  

 

Övrig verksamhet 

Efter några år med covid och restriktioner kring möten och kurser kunde vi nu äntligen söka pengar 

för avsutten verksamhet. Den ena riktade sig till barn och ungdomar i åldern 10 – 16 år och gick 

under namnet ”Jag, vi och hästen”.  17 ungdomar anmälde sig och fick vid fyra tillfällen både ett 

besök på beridna högvakten och lära sig mer om ryttarens inverkan, hästens beteende och mental 

träning. 

Just 2022 fanns det också möjlighet att söka sk. återstartspengar. Vi satte snabbt ihop en ansökan 

och till vår glädje fick vi hela det sökta beloppet om 50 000 kr. Pengarna använde vi till att anordna 

tre föreläsningar. Den första hade fokus på hästens välfärd och hölls av Nina Känsälä. Den andra hölls 

av Mari Zetterqvist Blokhuis och handlade om kommunikation ryttare-häst. Båda dessa tillfällen hölls 

i ridhuset och ridskoleekipage användes för att förevisa det föreläsarna ville förmedla. Den tredje 

föreläsningen valde vi att hålla Vibyskolans aula för vi förutsåg att Johanna Lassnack, känd influenser, 

skulle kunna fylla en större lokal än vår kafeteria. Och så blev det också! 

En av våra medlemmar Hanna-Sofia Johansson höll i slutet av maj ett mycket trevlig föredrag om 
hästars stamtavlor. Det är Hanna-Sofia som skrivit ihop våra hästars stamtavlor som finns på 
hemsidan. 

 
Mycket jobb har också lagts ner på filmerna som nu finns under Kunskapsbanken på hemsidan. Där 

finns nu både filmer om att ta hand om hästen före och efter lektionen och en inspirationsfilm med 

träning för oss ryttare. Filmerna har också visats rullande på tv i kafeterian.  

Kafeterian har hållit öppet på klubbtävlingar och clinics. Samtliga instruktioner för kafeterian har 

sammanställts och finns nu i en mapp i kafeterian för att underlätta för dem som ska stå där. Lista 

där de som är intresserade av att hjälpa till har satts upp vid kafeterian för att fånga medlemmar som 

är intresserade av att hjälpa till. Vid höstens clinics var seniorgrupperna till stor hjälp. 

Den 27 augusti var det medlemsdag. Föräldrasektionen anordnade klädbyteri, Usek hade sadla-

tränsakurs, käpphästhoppning och en tipspromenad och det var allmänt fix på anläggningen. En 

trevlig eftermiddag med aktiviteter för både stora och små. 

I samband med julshowen den 11 december passade vi på att ha en mysig eftermiddag i stallet och 

bjöd alla som kom på fika. Det pysslades i usek-hörnan och det fanns både möjlighet att köpa god 

choklad och fina betonghästar. 

Tanken på en kalender för 2023 väcktes lite försent för att få in foton från medlemmar. 

Därför valde vi att låta bilderna i kalendern vara på hästar som vi inte längre har hos oss men 

som vi alltid kommer minnas. 

 



 

 

Ekonomi  

Det allmänna ekonomiska läget drabbar tyvärr även ridklubben. Förutom de skenande elpriserna har 
bland annat priserna på strö (det vi har i boxarna) gått upp med mer än 100%. Detta gjorde att vi var 
tvungna att höja ridpriserna med 6% från och med höstterminen. Ett orosmoln är också den inför 
2023 aviserade hyreshöjningen på drygt 10%. 

I början av hösten anlitade vi en ny redovisningsbyrå med förhoppning om att få de månatliga 
resultaten tidigare och om något lägre administrativ kostnad. 

Klubbens intäkter har under året minskat med knappt 1 procent att jämföra med 2021 då ökningen 
var 8 procent. Att det blev en minskning trots en höjning av ridavgifterna på hösten beror bland 
annat på ett minskat intresse för övriga aktiviteter. Sammantaget minskade intäkterna från 
8 953 368 kronor till 8 889 145 kronor.    
 
På kostnadssidan har de direkta kostnaderna kopplade till hästarna i princip legat på samma nivå 
som 2021. Då var de direkta 2 988 17 kronor och 3 004 070 kronor 2022. Däremot har kostnaden för 
el- och vatten, administrativa tjänster och olika personalrelaterade kostnader ökat betydligt. Den 
totala rörelsekostnaderna inklusive finansiella poster ökat från 8 903 066 kronor 2021 till 9 280 144 
kronor 2022, en ökning på 377 078 kronor motsvarande 4 procent. I den summan ingår en ökad 
avskrivningskostnad i och med investeringen i ny ridhusbotten, renovering av hoppbanan och nya 
sargdörrar, från 391 736 kronor 2021 till 462 515 kronor 2022.  

 
Sammantaget uppnådde föreningen ett resultat för året på -390 999 kronor, att jämföra med 52 088 
kronor 2021.  
 
Styrelsen föreslår att 2022 års resultat -390 999 kronor balanseras i ny räkning. 
 

 
Sollentuna februari 2023 

 

 

Styrelsen för Sollentuna Ridklubb 


