
VVäärrmmddöö  RRiiddkklluubbbb  22000099  
 

                            

 

1 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VVäärrmmddöö  RRiiddkklluubbbb  
VVeerrkkssaammhheettss--  oocchh  åårrssrreeddoovviissnniinngg  

22000099  
 

 



VVäärrmmddöö  RRiiddkklluubbbb  22000099  
 

                            

 

2 

                
 
 
Värmdö Ridklubb är en ideell förening som driver en kvalitetsmärkt ridskola och även har 
privatuppstallning på Södra Evlinge gård, Värmdö.  
Ridklubbens verksamhetsidé är att ha en ridklubb och ridskola med verksamhet för alla. På 
ridskolan ges utbildning i klassisk ridning, från knatte till tävling, ridning och hästumgänge för 
funktionshindrade samt privathästuppstallning.  
Vi erbjuder ridning i säker miljö med kompetent och välutbildad personal, och vi sätter god 
hästhållning i centrum genom att ge alla hästar box i stallet och daglig utevistelse i hagar. 
 
För det gångna verksamhetsåret presenteras: 
 

Verksamhetsberättelse 2009 
 
Organisation och verksamhet 
Värmdö ridklubb är ansluten till Svenska 
Ridsportförbundet samt till Ridskolornas 
riksorganisation. 
Vid utgången av 2009 var medlemsantalet 
472 (513). 
Styrelsen har under året haft 12 
protokollförda sammanträden och ett 
ordinarie årsmöte. 
För att effektivisera styrelsearbetet 
författar varje styrelsemedlem en 
statusrapport över sitt ansvarsområde 
inför varje styrelsemöte. Denna rapport 
skickas per mail ut till alla i styrelsen innan 
varje möte, så att alla är uppdaterade. 
 
Styrelse 
Styrelsen har verksamhetsåret 2009 
bestått av: 
Annika Krumm-Delin, ordförande  
Lena von Sydow, vice ordförande 
Lotta Perman, sekreterare 
Gun Hagberg, kassör 

 

Susanne Hänel 
Camilla Elola 
Kerstin Kristiansson 
Jeanette Husman 
Christina Olofsson-Thorn, representant 
från handikappsektionen 
Angelica Bärlund, Ungdomsrepresentant 
 
Revisorer:  
Björn Carlsson och Marianne Nordström, 
under senare del av året har Kent Thorn 
gått upp och ersatt Marianne Nordström. 
Revisorssuppleanter: Kent Thorn och Ola 
Nordström 
 
Valberedning:  
Åsa Lindblom (sammankallande),  
Monika Folkesson,  
Madeleine Rosendahl och  
Johanna Folmer. 
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Ridskoleverksamhet 
Medlemmarna i Värmdö Ridklubb äger 
och driver ridskoleverksamheten. 
Klubbens målsättning är att erbjuda 
ridskoleeleverna praktisk och teoretisk 
ridutbildning av högsta möjliga kvalitet. 
I verksamheten ingår också att ge 
medlemmarna möjlighet till kurser, 
märkestagning, tävlingsverksamhet och 
ungdomsverksamhet. 
Klubben äger lektionshästarna och 
personalen är anställd av Värmdö 
Ridklubb.  
 
Personal 
Vid utgången av 2009 hade klubben 6,5 
årsarbetstidskrafter, samtliga kvinnor. 
Av de anställda var 2 heltidsanställda och 
övriga anställda på deltid, med varierande 
sysselsättningsgrad. I personal inräknas 
även de ungdomar/vuxna som mot lön 
arbetar med stallgöromålen på helger och 
röda dagar. 
 
Personal under året 
Yvonne Anrin, verksamhetschef 
Mona Holgersson, HK-instruktör 
Marianne Jillheden, instruktör, stall 
Matilda Trädgårdh, instruktör, stall 
(föräldraledig from ht 09) 
Maria Fredriksson, instruktör, stall 
Andrea Wilkert, instruktör, stall 
AnnaMaria Andersson, instruktör, stall, 
som började ht 09 som vikarie för Matilda. 
Jeanette Norman-Schulz, stall 
Anita Dunell, Hk instruktör 
Ewa Johannisson-Lundberg, stall och HK,  
Marie Thuresson, fritidsledare.  
Karolina Holgersson, stall och HK 
instruktör, föräldraledig, slutade sin 
anställning i augusti. 
Dessutom finns extrapersonal som rycker 
in som vikarier vid sjukdom och ledighet. 

 
Hästar 
Vid utgången av 2009 hade Värmdö 
Ridklubb 13 stora hästar, 10 ponnyer och 
5 hästar som jobbar med HK-ridningen.  
 

Lektionsverksamhet 
Antalet abonnemangselever under året 
har varit ca 350 och ca 65 i handikapp- 
ridningen.  
Ridschemat omfattar 41 lektioner 
fördelade på veckans alla dagar. Det blir i 
genomsnitt 6 lektioner per dag. Allt från 
knatte till specialgrupper för barn, 
ungdomar och vuxna.  
Hopp- och dressyrkurserna har fortsatt 
vara på söndag morgon. Kurserna har följt 
en given planering, hälften har varit 
avsedda för barn och den andra hälften för 
ungdomar/vuxna.  
Under året har det löpande startat 
nybörjargrupper för barn. En del 
justeringar i grupper har som vanligt 
förekommit. Vi provade under hösten på 
en grupp i voltige. Intresset för denna gren 
har varit vikande, varför den inte forstätter 
till vårterminen 2010. Det finns långt 
framskridna planer på att starta en grupp i 
den nya grenen Working Equitation. 
 
Övrigt 
Klubben har även under detta år haft 
teorilektioner i ridgrupperna två gånger per 
termin och ridgrupp. För vuxna och 
ungdomar har vi utöver det teoritillfället 
med ordinarie instruktör, erbjudit tre olika 
clinic’s. Under denna termin erbjöds en i 
hoppning, en i dressyr och en teoretisk 
men hästens beteende och välbefinnande 
som tema. Samtliga clinics genomfördes 
av våra instruktörer och har varit 
välbesökta (undantag var teoriclinicen som 
inte lockade mer än ett 10-tal). 
Grönt kortkurser har också varit en del av 
verksamheten. 
 
Information 
På hemsidan, www.varmdoridklubb.nu, 
har man kunnat läsa om aktuella tävlingar, 
kurser, ridskoleverksamhet m.m. 
Dessutom sätts information upp på 
anslagstavlorna i både ridskole- och 
privatstallet.  
 
Mark och anläggning 
Värmdö Ridklubbs anläggning ägs av 
Värmdö Kommun Fastigheter AB och 
markområdena ägs av Värmdö Kommun. 
Trots att kommunen och dess fastighets-
bolag äger fastighet och mark får Värmdö 
Ridklubb inga andra bidrag än kommunalt 

http://www.varmdoridklubb.nu/
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aktivitetsstöd och administrationsbidrag 
inkl ledarutvecklingsbidrag. Via riks-
idrottsförbundet erhåller VmRk statligt 
aktivitetsstöd samt ett projektbidrag via 
Idrottslyftet. Både det kommunala och 
statliga aktivitetsstödet tillfaller landets alla 
idrottsföreningar och bidragen gäller för 
åldrarna from 7 tom 20 år. Undantaget är 
de funktionshindrade där det inte finns 
någon övre åldersgräns. Under året har 
det inte skett någon större investering i 
mark och anläggning. 
  
Privatuppstallning 
Privatstallet har 25 boxplatser som alla var 
uthyrda vid utgången av 2009. Under 
hösten visade det sig att vi fick fler 
intresserade privatuppstallningar än 
platser. Då det fanns lediga boxar i 

ridskolestallet, kunde vi hyra ut tre av 
dessa lediga boxar till privatuppstallningar.  
Privatryttare har anordnat träningar och 
kurser i både hoppning och dressyr. 
Arbetsdagarna i privatstallet har fungerat 
utmärkt och vi behövde bara ta en dag per 
termin i anspråk. Under höstterminen har 
vi ersatt våra privathästägarmöten med 
infoblad. Detta efter svårigheten att få till 
möten där alla kan närvara. Vid behov 
kommer vi dock att kalla till dessa möten. 
Inga större investeringar har gjorts i 
privatstallet eller rast/sommarhagar detta 
år.  
Under sommaren kunde anläggningens 
alla hästar vistas i gräshage. Som vanligt 
behövdes dock i första hand 
ridskolehästarna stödutfodras med 
hösilage i respektive hagar.

Tävlingsverksamhet 

 
Tävlingskommitté 
Ulla Lohrdén, ordförande 
Åsa Lindblom, kassör 
Kerstin Ydregård 
Matilda Trädgårdh 
Yvonne Anrin 
Åsa Blomqvist-Jonsson 
Katarina Lindgren 
Lena Widman 
Nina Rolén 
Lena Forsberg 
Gun Hagberg, representant från 
huvudstyrelsen 
 
Interna tävlingar 
Klubbmästerskap i dressyr reds inomhus 
den 10 april och i hoppningen utomhus 
den 21 maj. 

Klubbmästare år 2009 blev: 
Dressyr 
Ridskoleponny (LC:2):  
Sofia Nordin/Sambucca 
Ridskolehäst (LB:1):  
Kit von Sydow/Thor 
 
Privathäst/privatponny (valfritt program 
med resultatjämförelse i %):  
Madeleine Rosendahl/Guldin (LB:1) 
 
Hoppning 
Ridskoleponny (LD):  
Thea Bisander/Bell 
Ridskolehäst (0,90m):  
Angelica Bärlund/Basil 
 
Privatponny/Privathäst (LC/1,00m): 
Nellie Johannesson/True Elize (Bponny) 
 
Under både våren och hösten ordnades 
träningstävlingar för såväl lektions- som 
privatekipage, 2 i hoppning och 2 i 
dressyr, med många deltagare. Höstens 
hoppning innefattade dessutom Pollux 
Cup för lektionsekipage. Dessutom 
genomförde ridskolan en mycket 
uppskattad blåbärshoppning under 
jullovet. 
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Externa tävlingar 
Lördagen den 18 april var det lokal 
hästdressyr med allsvenskan Div 3, 
omgång 2. VmRK’s lag placerade sig som 
5:a av 12 deltagande lag. Individuellt tog 
Madeleine Rosendahl med Guldin en fin 
6:e plats bland de 35 startande ekipagen. I 
laget red även Andrea Wilkert/Ebbe och 
Ulla Lohrdén/Vivas Parodie. 
I förklassen hade vi 6 hemmaekipage till 
start. Bäst lyckades Andrea och Ebbe med 
en fin andraplats. 

 
Vi hade planerat ett sommarmeeting i 
dressyr i slutet av juni men fick dessvärre 
för få anmälningar och tvingades ställa in. 
 

 
Den 19 och 20 september genomfördes 
de traditionella hopptävlingarna på vår fina 
utomhusbana, detta år endast för hästar. 
På lördagen var det lokaltävling med strax 
över 200 starter. Första omgången av 
allsvenskan div 3 reds i 1,00m. Vårt lag 
kom på 16:e plats av de 22 deltagande 
lagen. 
I förklasserna hade vi många 
hemmaryttare till start. I 1,00m klassen 
placerade sig Carolin Norlin/Pinoccio som 
11:a och Sara Kristiansson/Ebbe som 16:e 
av de 88 startande ryttarna. Sara/Ebbe var 
också felfria i 0,90m. 
Övriga klubbekipage som deltog var Åsa 
Lindblom/Matella och Jessica 
Johannisson/Citat  i 0,90m samt Desiré 
Stemmerik/Truxton af Säfva, Ulla 

Lohrdén/Vivas Parodie och Katarina 
Rolén/Ezkhil i 1,00m. 

 
På söndagen var det dags för 
regionaltävling med tyvärr endast 88 
starter, fördelade på 1,10m, 1,15m, 1,20m 
klasser. Enda VmRK-ekipage som deltog 
var Totta Ogander/Carthagi Z som tog en  
5:e placering i 1,20m och kom 10:a av de 
30 startande i 1,15m. 
 
Den 25 oktober prövade vi att ha en 
dressyrtävling på eftermiddagen med bara 
en klass – LA:1. Klassen blev inte riktigt 
full men det var en lätt arrangerad tävling 
och gav mersmak. Hela åtta 
hemmaekipage startade och bäst lyckades 
Andrea Wilkert/Qjellito Quatro som vann 
med 77,38%. Anna Maria Andersson tog 
en fin andraplacering med Acapella V, 
74,21%. Precis utanför placering kom 
Marianne Jillheden/Ezkhil. Deltog gjorde 
även Madeleine Rosendahl/Guldin, Maria 
Fredriksson/Cayenne, Yvonne 
Anrin/Grand Slam, Evelina Delldén/Magi 
av Bolex och Ulla Lohrdén/Vivas Parodie. 
 
Allsvenskan m.m. 
Under våren hade vi ett lag med i dressyr 
hästar division 3. De två första 
omgångarna gick fint, 6:a och 5:a men 
tyvärr kunde vi inte vara med i sista 
omgången pga sjuka hästar.  
I laget red: 
Madeleine Rosendahl/Guldin 
Mia Fredriksson/Ezkhil 
Ulla Lohrdén/Vivas Parodie 
Andrea Wilkert/Ebbe. 
 
Under hösten var vi med i div 3 hoppning 
hästar, där vi efter de tre omgångarna 
slutade som 16 av 22 lag. 
 
Deltog gjorde: 
Emelie Forsberg/Roxaan 
Carolin Norlin/Pinoccio 
Ulla Lohrdén/Vivas Parodie 
Nina Rolén/Ezkhil 
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En onsdagseftermiddag i augusti bjöd vi in 
närliggande klubbar till Pay & Jump på 
utebanan, dvs banhoppningsträning på 
”tävlingsliknande villkor”. 26 ekipage kom 
till start, de flesta var dock hemmaryttare. 
Klubbmedlemmar har synts ute på 
tävlingsbanorna i distriktet i både dressyr 
och hoppning med många goda resultat. 
Under 2009 löste 34 ryttare tävlingslicens 
för klubben fördelat på 28 lokallicenser 
och 6 seniorlicenser. 
 
Utbildning 
Ulla Lohrdén har deltagit i 
uppföljningsträffar för hoppdomare och 
överdomare. Ulla och Åsa Blomqvist-
Jonsson har deltog på en utbildning på 
tävlingsadministrationsprogrammet 
Equipe. 

 
Ekonomi/Investeringar 
Tack vare alla ideella insatser slutade 
årets ekonomiska resultat för själva 
tävlingsverksamheten med vinst på ca 
13.000 kr. Det överskott som tävlingarna 
ger går tillbaka till klubbens verksamhet på 
olika sätt. Under 2009 har vi förbättrat 
underlaget på utebanan, samt dragit fram 
el till sekretariatsboden vilket kostat ca 
20 000. Dessutom har vi köpt in ett stort 
lager prisrosetter och plaketter. 

 

TACK 
Tävlingskommittén vill tacka för det 
gångna året – duktiga ryttare och villiga 
funktionärer - och hälsar alla välkomna till 
ett nytt tävlingsår 2010. Vi planerar för 
fortsatta träningstävlingar, KM, lokaltävling 
i dressyr inomhus i april och lokal- och 
regionaldressyr utomhus i juni. Som 
vanligt blir det hopptävlingar utomhus i 
september – vi provar en regionaltävling 
igen samt en eftermiddagsdressyr 
inomhus under hösten. Det gav mersmak. 
Dessutom ska vi försöka med fler Pay & 
Jump. 
Till alla dessa arrangemang behövs 
många funktionärer av olika slag och vi 
välkomnar alla medlemmar att vara med. 
Det är både väldigt roligt och lärorikt att 
vara med i tävlingsverksamheten och alla 
kan göra någon insats – stor som liten. 
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Ungdomssektionen 

Ungdomssektionens mål är att främja en 
bättre kontakt mellan barn/ungdomar och 
U-sek, skapa en starkare ”vi”-känsla bland 
medlemmarna, aktivt främja säkerhet i 
stallet och gott hästkunnande samt att få 
fram barnens/ungdomarnas åsikter i 
stallet. Dessa mål har ungdomssektionens 
styrelse aktivt arbetat med under år 2009. 
 
Värmdö ridklubbs ungdomssektions 
styrelse har under år 2009 haft 12 st 
protokollförda möten och anordnat 24 st 
aktiviteter. Vi har bland annat anordnat: 
rykt KM, påskäggsjakt, spöknatt, åkt på 
studiebesök på K1, haft skötarkurs, 
föräldrateori och tårtbakartävling. 
 
På fredagarna under vårterminen hade vi 
även fredagsmys tillsammans med fritids. 
Detta var väldigt uppskattat! Vi spelade 
t.ex. brännboll och grillade korv, hade 
filmkväll, fem-kamp och sjöng singstar. 
 
Under sportlovet målade U-seks styrelse 
tillsammans med ungdomar från stallet om 
uppe på sovloftet. Halva rummet är målat i 
en mörkare nyans av grönt än den andra. 
Den mörkare delen är tänkt som sov-del 
och den andra hoppas vi kunna utnyttja 
som teorisal när allt är klart.  
 
Under några veckor på sommarlovet höll 
U-sek, precis som förra året, i aktiviteter 

efter 
ridlektionerna 

på sommarens ridläger. Vi hade väldigt 
roligt och anordnade både fem-kamp, 
rykttävling och skattjakt. 
 
Även i år åkte U-sek tillsammans med 
barn och ungdomar från stallet på årets 
US-gala och träffade barn och ungdomar 
från hela Stockholmsdistrikt. Detta år var 
vi utklädda till olika sagofigurer. Vi hade en 
otroligt rolig och trevlig kväll tillsammans. 
Eftersom vi, på US-galan år 2008, vann 
titeln årets ungdomssektion i Stockholms 
distrikt fick även två från 
ungdomssektionen åka på en 
ungdomskonferens i Eskilstuna i januari år 
2009. Ungdomskonferensen var anordnad 
av DUS. Där hade vi det väldigt roligt och 
lärde känna många nya människor från 
andra klubbar och delar av Sverige. 

 
 

Till höstterminen adjungerade styrelsen 
Jessica Johannisson och Amanda 
Treutiger som har varit till väldigt stor 
hjälp. 
 
Ungdomssektionens styrelse har även 
skaffat en blogg detta år 
(vmrkusek.blogg.se) där vi lägger upp 
information och bilder från våra aktiviteter. 
 
Detta år har vi även utsett en extra duktig 
skötare per månad som har blivit 
månadens skötare. På klubbens luciashow 
utsågs årets skötare: Johanna Eriksson. 
Årets rykt km vann Matilda Rydberg med 
den välryktade Viva. 
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På klubbens luciashow spelade U-sek upp 
vår egen version av en scen från filmen 
Twilight. Årets Lucia blev Nathalie 
Nordmark och årets stallbästis blev 
Sammi. De duktiga skötarna sprang som 
vanligt den fina ljusshowen som 
avslutning. 
 
Vi vill tacka Värmdö Ridklubbs styrelse, 
fritidsledare Marie Thuresson, Lena von 
Sydow, Madeleine Rutberg, Yvonne Anrin, 
alla ridlärare, hästar och medlemmar för 
ett givande år tillsammans! 
 
 

Ungdomssektionens styrelse år 2009: 
Sarah Hillbert, ordförande 
Angelica Bärlund, vice ordförande 
Johanna Folmer, sekreterare 
Johanna Kristiansson, kassör 
Sofie Björklund, vice kassör 
Lovisa Hassler, ordinarie 
Elsa Kärrlander, ordinarie 
Sandra Eriksson, ordinarie 
Isabelle Gothenby, ordinarie 
Linnea Kristiansson, suppleant 
Sara Kristiansson, suppleant 
Amanda Treutiger, adjungerad 
Jessica Johanisson, adjungerad 
 

 
Handikappsektion 
 
Styrelsen har under året bestått av: 
 
Birgitta Värnqvist, ordförande 
Christina Olofsson Thorn, vice ordförande 
Camilla Elola, kassör 
Kajsa Wahlberg, sekreterare 
Lillemor Johansson, ledamot 
Yvonne Elmefors, suppleant 
Anita Olsson, suppleant 
 
År 2009 har en del indragningar av 
personal tyvärr varit tvunget att göras för 
att minska på kostnaderna. Detta har 
inneburit att vår målsättning att alltid vara 
två personal under lektionerna inte kunnat 
hållas.  

 
I maj genomförde Handikappsektionen en 
”Prova på dag” tillsammans med FUB 
Nacka Värmdö där besökarna fick åka 
häst och vagn, rida samt äta korv och 
”fika” vädret var inte så roligt, regn och 
rusk så ”fikat” serverades i cafeterian men 
alla var glada och nöjda ändå. 
 
I augusti var ännu en ”Prova på dag” 
planerad denna gång tillsammans med 
Stockholms Läns Ridsportförbunds 
Handikapp kommitté men tyvärr var det för 
få anmälningar så den blev inställd. 
 

Under året har Handikappsektionen tack 
vare bidrag från olika fonder och stiftelser 
samt gåvor från privatpersoner köpt in en 
del hjälpmedel som underlättat för våra 
elever. 
Från Jerringfonden fick vi ett bidrag som 
gjorde det möjligt att köpa in en vagn som 
är lätt att stiga upp i.  
Från Norrbacka Eugeniastiftelsen fick vi 
bidrag så vi kunde köpa en flyttbar 
utomhusramp.  
Från stiftelsen Oscar Hirsch Minne fick vi 
pengar till en ny häst som kommer från 
Skåne och heter Dockan. Hon tränas nu 
så att hon kan sättas in i 
Handikappverksamheten.  

 
Tack vare gåvor har vi kunnat genomföra 
en del lotterier under tävlingar, det har givit 
ett gott tillskott på 5800: - till kassan. 
 
Under 2009 har Ann gått 
Handikappledarutbildning steg 2 
Och Anita och Ove har gått 
Handikappledarutbildning Steg 1 
 
Dante har pensionerats och flyttat till 
Örebro.  
Jubenita visade sig vara för pigg för 
handikappverksamheten så hon går nu 
endast lektioner på ridskolan.   
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Under vårterminen genomfördes en del 
körlektioner men eftersom Dante flyttade 
var Benjamin den enda körhästen så 
under hösten låg körverksamheten nere, 
planerna är att ta upp den under våren 
eftersom Dockan är inkörd.   
  
5 protokollförda styrelsemöten har hållits 
under året.  
Under 2009 har en del av våra planer 
kunnat genomföras och vi i styrelsen ser 
fram emot att under 2010 kunna 
vidareutveckla och utöka 
handikappridningen och körningen. 

Cafeteria                                

 

Vi tackar Birgitta Wärnqvist/Cafe Aptit för 
hennes tid som arrendator av caféet då 
hon slutade sin verksamhet i och med 
vårterminens slut. 

Till vår glädje tog Ewa Lundberg-
Johannisson med familj, under namnet 
Ewa’s cafe och häst över 
caféverksamheten från och med 
höstterminens början. 
 

Årsredovisning 2009 
 
Värmdö Ridklubbs ekonomiska resultat 
i korthet: 
Bifogat verksamhetsberättelsen finns 
årsredovisningen. Året som gick har visat 
ett positivt resultat, vilket är mycket 
glädjande. Vi har under året sett över det 
totala hästantalet och dragit ner på ett par 
hästar mot tidigare. Hela Storstugan har 
varit uthyrd under hela året. Från och med 
höstterminen har tre boxar på ridskolan 
hyrts ut till privathästägare samtidigt som 
privatstallets alla boxar varit uthyrda under 
hela året. Aktivitetsbidragen har inbringat 
lite mer pengar än tidigare då beloppen 
höjdes from vt 2009. Vi har fått bidrag för 
fritidsledare dock med en egeninsats som 
villkor och detta bidrag skall täcka tom 
mars 2010. Vidare har vi lyckligtvis inte 
drabbats av större kostsamma skador på 
hästarna, vilket har gjort att de kunnat 
”arbeta” utan störande avbrott och 
överbelastning. Dock har foder, 
strökostnader och försäkringar ökat. 
Samtlig personal är mycket 
kostnadsmedveten vilket bidrar till 
minskade utgifter. Under detta år har 
ridskolan fått många täcken och lite övrig 
utrustning skänkt till oss av privatpersoner. 
Detta bidrar till minskade utgifter för 
hästpersedlar och vi kan då lägga mer på 
specialanpassade sadlar. Vi vill ta tillfället i 
akt och tacka alla som skänkt utrustning till 
ridskolan. 
 

  

Slutord 
 
Det utmanande med verksamheten är att 
ligga steget före för att kunna erbjuda våra 
kunder vad de efterfrågar. Inte alltid helt 
lätt då det är svårt av sia i framtiden. 
Värmdö Ridklubb har sedan 2003 haft en 
organisation där verksamheten är 
delegerad till verksamhetschefen, vilket 
gör att samtliga anställda har stort 
inflytande på hur verksamheten på bästa 
sätt drivs framåt. Vi har även lyckan att ha 
en stabil stab av ungdomar som arbetar 
under lördagar/söndagar och helger. Med 
detta upplägg så underlättas även 
styrelsen arbete. Det har visat sig att det 
blir svårare för varje år att hitta ideella 
krafter vare sig det gäller praktisk eller 
administrativ hjälp. Det är dock inget unikt 
för Värmdö Ridklubb utan alla föreningar 
får vänja sig vid detta och anpassa 
organisationen därefter. 
Under året har vi ökat våra annonser i 
lokaltidningarna för att visa att vi finns. Det 
har gett resultat framförallt när vi startat 
nybörjargrupper. Vi fortsätter även på vår 
inslagna väg (trots att den är 
kostnadskrävande) med att ha två 
instruktörer i stallet under vardag 
eftermiddagar och behålla antalet elever i 
grupperna (9 vuxna och 10-11 
barn/ungdomar). Vi ser dock en vikande 
trend på våra dagridläger både på 
sommaren och vid jul/nyår. Vi kommer 
därför att ha en längre vårtermin och bara 
ha läger en vecka innan vi tar 
sommarledigt. 
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VÄRMDÖ RIDKLUBB 2009       

BALANSRÄKNING   2009 12 31  2008 12 31  

         

TILLGÅNGAR        

Omsättningstillgångar       

         

Kassa,bank (limit 200.000 ej utnyttjad), tillgångar 886 872  970 952  

Diverse fordringar    1 411 123  959 917  

Lager     41 090  20 138  

Summa omsättningstillgångar   2 339 085  1 951 007  

Anläggningstillgångar       

Hästar   not 2  501 007  592 338  

Inventarier o traktor  not 3  32 138  44 661  

Summa anläggningstillgångar   533 145  636 999  

SUMMA TILLGÅNGAR   2 872 230  2 588 006  

         

SKULDER OCH EGET KAPITAL      

         

Kortfristiga skulder        

Leverantörsskulder    220 556  284 232  

Uppl.kostnader, förutbet intäkter   not 4  1 652 627  1 674 077  

Arbetsgivaravgifter    52 162  45 603  

Personalens källskatt    47 557  41 177  

Övriga skulder    0  0  

Summa kortfristiga skulder   1 972 902  2 045 089  

Långfristiga skulder       

Checkkredti (Limit 200 000)   0  0  

Lån Traktor    0  19 600  

Lån Nordbanken    0  0  

Summa långfristiga skulder   0  19 600  

Fonder         

Ridhusfond    218 084  218 084  

         

Eget kapital        

Eget kapital Ridskola och T-komm  182 466  353 621  

Eget kapital U-sek    22 954  22 954  

Eget Kapital HK    80 299  80 299  

Summa Eget kapital    285 719  456 874  

         

Årets resultat        

Årets resultat klubben    363 951  -52 949  

Årets resultat TK    -24 432  -20 038  

Årets resultat U-sek    -452  -9 073  

Årets resultat HK    56 458  -69 581  

Summa Årets Resultat   395 525  -151 641  

         

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL  2 872 230  2 588 006  
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VÄRMDÖ RIDKLUBB 2009        

RESULTATRÄKNING (kr)    2009 12 31  2008 12 31  

        

Rörelsens intäkter och kostnader        

        

RÖRELSENS INTÄKTER        

Ridavgifter   2 945 317  2 836 044  

Stallhyror    1 005 433  722 572  

Kurser/läger/tävlingar m.m  148 348  151 840  

Medlemsavgifter   115 650  103 500  

Sidointäkter och bidrag not 1 570 011  312 391  

Övriga rörelseintäkter   636 414  758 854  

Resultat Handikappsektionen  56 458  -69 581  

Resultat Ungdomssektionen  -452  -9 073  

Summa intäkter    5 477 179  4 806 547  

        

RÖRELSENS KOSTNADER        

Foder/Strö   809 090  688 008  

Hästvård/försäkringar   490 062  588 171  

Kurser/Läger m.m   5 963  9 029  

Personal    2 784 957  2 575 217  

Anläggning   568 941  519 415  

Administration   188 546  164 240  

Försäkring   38 256  28 525  

Medlemsavgifter   47 529  48 520  

Övriga Klubbkostnader  111 344  155 264  

Stöld ridskolan   0  12 958  

Vinst försäljning hästar  -86 669  0  

Summa kostnader    4 958 019  4 789 347  

        

Rörelseresultat före avskrivningar    519 160  17 200  

        

AVSKRIVNINGAR       

Hästar   not 2 78 000  98 000  

Inventatrier   not 3 48 773  69 265  

Summa avskrivningar    126 773  167 265  

        

Rörelseresultat efter avskrivningar    392 387  -150 065  

        

FINANSIELLA INTÄKER OCH KOSTNADER        

Ränteintäkter   6 724  5 540  

Räntekostnader   -3 585  -7 116  

Summa finasiella intäkter o kostnader  3 139  -1 576  

        

Resultat efter finansnetto    395 526  -151 641  

        

ÅRETS RESULTAT    395 526  -151 641  
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VÄRMDÖ RIDKLUBB 2009       

Redovisningsprinciper och notförklaringar      

         

Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde där ej annat anges. Fordringar har tagits upp 

till belopp varmed de beräknas inflyta.      

         

Not 1 Bidrag        

Värmdö Ridklubb får i likhet med andra föreningar kommunala bidrag, dels aktivitetsbidrag baserat 

på antal juniorer som deltar i av klubben anordnade aktiviteter- dels administrationsbidrag.  

         

Aktivitetsbidragen under 2009  var 211 239:- och administrationsbidrag samt ledarutvecklingsbidrag   

på 43 920:-. Klubben har erhållit 155 000:- från Riksidrottsförbundet gällande idrottslyftet för vår  

fritidsledare samt 61 000:- för samarbete med skolan.      

         

Under denna post återfinns tävlingskommitténs tävlingsnetto, redovisas även på balansräkningen. 

Bidrag till HK sektionen är direkt hänfört till deras resultat.     

         

Not 2 Anläggningstillgångar, hästar      

Hästbeståndet har under året förändrats vilket har inneburit en vinst vid försäljning av hästar  

på 86 669 :-        

         

Hästar   2009 12 31  2008 12 31   

Ackumulerat anskaffningsvärde 1 179 145  1 292 476 Hästarna har avskivits av med 

Ackumulerad avskrivning -678 138  -700 138 4000:- per häst och år 

Bokfört värde  501 007  592 338    

         

Not 3 Inventarier,traktor 2009 12 31  2008 12 31   

Ackumulerat anskaffningsvärde 372 458  511 208    

Ackumulerad avskrivning -340 320  -466 547    

Bokfört värde  32 138  44 661    

         

Not 4 kortfristiga skulder       

Förutbetalda intäkter är ridavgifter fakturerade under 2009 tillhörande resultat 2010,  

fakturerat belopp ingår i summan kundfordringar.     

         

Värmdö i februari 2009        

         

               

Annika Delin  Lena von Sydow  Gun Hagberg  

Ordförande  Vice ordförande  Kassör   

         

               

Lotta Perman  Camilla Elola  Kerstin Kristiansson  

         

             

Jeanette Husman  Susanne Hänel     
 


