
 

 
 
 
 
 
 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2002 
 
 
Styrelsen för Värmdö Ridklubb avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 
2002. 
 
 
Styrelsen  
Sammansättning  
 
 Ordförande  vakant 
 Vice ordförande Gunnar Bergman (suppleant) 

Ordinarie Danuta Bäckman; sekreterare t.o.m. 02-05-07 
(avgick) 

   Agneta Ekström; kassör 
   Jeanette Husman 
   Marianne Jillheden 
   Åsa Blomqvist-Jonsson 
   Anders Nylander  
     
 Suppleanter Majlis Lindberg 

Anna Forsby; sekreterare fr.o.m. 02-06-04  
   Gunnar Björk 
 
 Revisorer  Inger Ahlzén 
   Marianne Nordström 
 
 Revisorssuppleanter Lise-Lotte Bodgård 
   Margareta Friman 
 
 Valberedning Jenny  Paulsson (sammankallande) 

Christina Olofsson 
   Anna-Stina Björkman 
   Carin Jonsson



Organisation och verksamhet  
 
Värmdö ridklubb är ansluten till Svenska Ridsportsförbundet, Ridskolornas 
riksorganisation samt 
Sveriges Ridlägerarrangörernas Riksförbund. 
 
Klubbens medlemsantal har under året varit 508 st (per den 31/12-02). 
Styrelsen har under året haft 18 protokollförda sammanträden (0202XX-030311), samt 
ett ordinarie och ett extra årsmöte, ett schemamöte och ett möte, i oktober, då vi ej var 
beslutstaliga. Vi har också tillsammans med personalen haft en halvdagskonferens. 
Utvecklingssamtal med personalen har hållits i slutet av året. Styrelsen eller delar av 
styrelsen har även haft 3 möten med representanter från Värmdö kommun (Bryntesson, 
Hedenfalk och Johansson) för diskussioner om Värmdö ridklubbs framtida verksamhet. 
 
 
Ridskoleverksamheten  
 
Medlemmarna i Värmdö ridklubb äger och driver verksamheten vid ridskolan. Klubbens 
målsättningar att erbjuda ridskoleeleverna praktisk och teoretisk ridutbildning med 
högsta möjliga kvalitet till lägsta möjliga kostnad. I detta ingår även att ge möjlighet till 
kurser, märkestagning, tävlingsverksamhet och ungdomsverksamhet. En familjeridskola 
för alla; barn, vuxna och handikappade, där vår vän hästen står i fokus. Klubben äger 
lektionshästarna och personalen är anställd av Värmdö Ridklubb. Allt arbete utom 
ridutbildning, häst- och stallskötsel, ridskolans administration samt visst 
anläggningsarbete sker ideellt. 
 
 
Personal  
 
Vid årets slut hade klubben följande personal anställda: 
 
Ulrika Westin 
Andrea Wilkert 
Anna-Maria Andersson 
Millan Trädgårdh 
Linda Antfolk 
Mona Holgersson 
Anna-Karin Andersson 
Yvonne Anrin 
Pernilla Lundqvist (HK-instruktör) 
 
Dessutom har följande personal varit anställd under delar av året: 
 
Lennart Skoglund 



Hästar 
 
Under första halvåret fortsatte föregående påbörjade behandlingar av skador på 
hästarna. Skadorna har successivt minskat under senare delen av 2002. De hästar som 
inte har passat in i verksamheten har vi kunnat sälja eller byta mot nya. Vi har också fått 
hjälp med att anpassa underlaget i ridhuset för att bli så bra som möjligt. 
Följande hästar fanns i på Värmdö Ridklubb 31/12 2002: 
Bellman, Billy, Bölle, Casper, Chessy, Ecco, Frea, Frej, Gerhard, Loke, Lucky Boy, 
Ludde, Lyrik, Lisa, Oden, Palette, Sammi, Schanell, Smokie, Tatjana, Thor, Trixie, 
Trulsa, Tarzan. 
Ridskolan hyr Molle 
Ungdomssektionen äger Trulle och Olliver 
Handikappsektionen äger: Attila och hyr Erik och Goliath 
 
 
Ridverksamhet 
 
Antalet abonnemangselever har under året varit 370 st. Det har startat nybörjarridning 
för både barn och vuxna. Vi har fortfarande en ganska lång kölista vad gäller nybörjare 
och det finns även kölista för barn och vuxna med ridvana.  
Under sommaren hölls flera dagridläger för alla kategorier samt ett övernattningsläger 
där ungdomar från U-sek var med som ungdomsledare. Under jullovet ordnades 
dagridläger för både barn och vuxna. Några av dessa läger blev inställda pga för få 
deltagare men ersattes då av prova på ridning och privatlektioner. 
Under hösten har vi i större utsträckning än förut kunnat erbjuda privatlektioner tack vare 
att våra hästar blivit friskare samt personalschemat bättre. Vi har även erbjudit 
ridtillfällen speciellt för herrar vilka har varit mycket populära. 
 
Handikappverksamheten har ökat kraftigt och redovisas separat av handikappsektionen. 
 
 
Information 
Den av många väl uppskattade klubbtidningen Gunghästen har kommit ut med 6 nr. 
totalt under 2002 och 2 nr. hittills under 2003. Klubben har också en egen hemsida på 
Internet: www.varmdoridklubb.nu. Där hittar man information om allt aktuellt på 
ridklubben så som planering för tävlingar, kurser, ridscheman, priser, kort 
sammanställning av styrelsens verksamhet, samt anslagstavlan för ridtidbyten. 
Hemsidan fyller dessutom en ovärderlig funktion i vår datoriserade värld som 
kommunikations- och kontaktbas för klubbens medlemmar. Informationen har 
kompletterats med affischer i ridskolestallet. 
 
 



Mark och anläggning 
 
Under året har nödvändiga underhållsreparationer av byggnader och tillhörande mark 
utförts. Hela anläggningar är dock i mycket stort behov av genomgripande reparationer 
och ombyggnation. 
 
 
Privatuppstallning 
 
I privatstallet finns 26 platser som under året varit fullbelagda. Vid årets slut finns en kö 
av intresserade hästägare. 
Vissa reparationer i privatstallet har under året fortlöpande skötts helt ideellt. 
Klubbens privatryttare har anordnat träningar och kurser både i hoppning och dressyr. 
 
Privatstallet har haft 4 arbetsdagar under året där bl.a. hagar har fixats iordning. 
Städning och lite större reparations arbeten har även genomförts under dessa dagar. 
 
 
Utbildning 
 
Ulrika Westin, Anna-Maria Andersson och Andrea Wilkert har under höstterminen gått 
en fortbildningskurs för ridinstruktörer om totalt 15 dagar uppdelat på 5 tillfällen. Kursen 
har hållits på Strömsholm och innehållit både egen ridutveckling och teoretiska ämnen 
som pedagogik, ridlära i dressyr/hoppning, ekonomi och ledarskap. Instruktörerna har 
även deltagit i övriga externt ordnade en och tvådagars kurser. 
På hemmaplan har vi haft E-G Haking som vidareutbildat instruktörerna i hoppning samt 
Berit Norberg som under hösten utbildat i dressyr. 
 
 
Tävlingsverksamheten 2002 
 
Tävlingskommittén har under året bestått av: 
 
Gunnel Hellström Tävlingsledare, grenledare dressyr 
Yvonne Anrin Ekonomi, prisansvarig 
Åsa Blomqvist Jonsson Sekretariat, data 
Christina Hemlin Sekretariat 
Ulla Lohrdén Grenledare hoppning & distans 
Helena Tillberg Sponsorer 
Ulrika Westin Sekretariat, ridskolan, ponny 
Kerstin Ydregård Funktionärer, material 
  
 
Under våren hölls klubbmästerskap i hoppning och dressyr. Bägge reds i år inomhus. 
Mästerskapsklasserna reds i hoppning för ridskolehäst, ridskoleponny & privatponny i 
0,90m/LD och för privathäst i 1,00m. I dressyr red alla LB:1. 



 
Klubbmästare år 2002 blev: 
 
Hoppning  Lektionshäst Anna Heidermark Lucky Boy 
 Lektionsponny Jessica Linde Smokie /D/ 
 Privathäst  Andrea Wilkert John Ross 
 Privatponny  Sara Inborr        Smedshults Saphir /C/ 
Dressyr Lektionshäst Åsa Blomqvist Jonsson Bellman 
 Lektionsponny Jenny Davidsson Chessy /D/ 
 Privathäst  Andrea Wilkert John Ross 
 Privatponny  Katja Ponzer Bukefalos /D/ 
 
Ridskolan arrangerade under hösten serietävling i tre omgångar i dressyr. Totalt gjordes 
93 starter, hälften vardera lektions/privatekipage. 
 
Totalsegrare blev: 
Lektionshäst Åsa Blomqvist-Jonsson 
Lektionsponny Jenny Davidsson 
Privathäst AnnaMaria Andersson Oden 
Privatponny Rebecca Tillberg  Apache 
 
 
I början av juni arrangerade vi efter några års uppehåll åter dressyrtävlingar utomhus. 
För hästar en lokaltävling med ca 75 starter och för ponnier regionaltävling med final i 
ponnyallsvenskan division I med sammanlagt uppåt 
70 starter.  
Den 7 september inbjöd vi till Distriktsmästerskap i hoppning för juniorer och seniorer – 
ett mycket uppskattat arrangemang med ca 130 starter på vår fina utebana. 
Nästa inbjudningsevenemang var en lokaltävling i dressyr för ponnier inomhus den 12 
oktober med ett 60-tal starter. I alla dessa tävlingar har vi även haft deltagare med från 
VmRK. 
 
Klubben har haft ett lag med i allsvenskan div 2 för hästar i hoppning under våren. I 
laget deltog både privat- och ridskolehästar. Vi lyckades inte ta oss till final men alla 
kämpade väl och gjorde goda insatser. 
Klubbmedlemmar har synts ute på tävlingsbanorna i distriktet i olika dicipliner – 
hoppning, dressyr och fälttävlan – och med många goda resultat. 
Under 2002 löste 31ryttare tävlingslicens för klubben. 
 
Tack vare alla ideella insatser slutade årets ekonomiska resultat för 
tävlingsverksamheten med en vinst på drygt 21,000 kr. Av detta överskott har anskaffats 
nytt grus till utebanan och betalats lagavgifter för allsvenskelaget. Dessutom kommer 
nya träningsbommar att inköpas. 
 
Tävlingskommittén vill tacka för det gångna året – duktiga ryttare och villiga funktionärer 
- och hälsar alla välkomna till ett nytt tävlingsår 2003.  Då står både klubbtävlingar och 



inbjudningstävlingar på programmet. Vi välkomnar alla medlemmar att delta i 
funktionsärskåren. 
 
 
 
Ungdomssektionen 
 
Ungdomssektionen avger egen rapport för verksamhetsåret 2002 
 
 
Handikappsektionen 
 
Handikappsektionen avger egen rapport för verksamhetsåret 2002 
 
 
Sponsorverksamheten 
 
Under året bildades en sponsorgrupp som började med att lägga upp en enkel 
sponsorstrategi och satte ihop olika former av sponsorpaket i olika prisnivåer. Under 
hösten drogs jobbet med "raggning" av sponsorer. Tyvärr gick det mycket trögare än 
beräknat men gruppen arbetarvidare och hoppas på bättre lycka nästa år. 
 
Under året har försäljning av Newbody’s produkter skett i två omgångar. Det har gett ett 
gott resultat som har tillfallit klubbens verksamhet. Denna verksamhet kommer att 
fortsätta eftersom det varit en mycket positiv respons från klubbens medlemmar. 
 
 
Cafeterian 
 
CafeHäxan med Charlotte och Carin Jonsson har under hela året försett oss alla med 
mat och kaffe. De var även ansvariga för övernattningslägret under sommaren. När de 
vid årsskiftet nu har sagt upp avtalet vill vi alla säga hjärtligt tack för ett mycket trevligt år 
i cafeterian. 
 
 
Övrigt 
 
Luciashowen genomfördes enligt planerna med stor framgång och fulla läktare.  
 
 
Slutord 
 
Styrelsen för Värmdö ridklubb vill tacka lektionsridande, privathästägare, sponsorer och 
bidragsgivare för det gångna verksamhetsåret.  
 
Det stora ekonomiska underskottet som klubben har ådragits beror framförallt på ökade 



personalkostnader och ökade veterinärkostnader. Detta i sin tur är beroende av att så 
många hästar insjukande eller blev halta. Vi ser nu en vikande trend och hoppas på att 
våra förbättringar av ridhusunderlaget, tillridning av hästar och ”återlämningrätt” av 
nyköpta hästar som inte passar i verksamheten, har gett resultat. Den handlingsplan 
som vi kommer att lägga fram för den nya styrelsen innebär bl. a. färre personaltimmar 
samt att alla kostnader utöver löner, sociala avgifter, foder, veterinär och annat som rör 
hästarnas välbefinnande, får stå tillbaka tills vi får bukt med ekonomin. 
 
Styrelsen vill även tacka representanter från kommunledningen i Värmdö som har tagit 
fasta på våra uppmaningar att Värmdö ridklubbs verksamhet inte kan drivas i nuvarande 
form, utan att betydande driftmedel skjuts till. Styrelsen har erhållit proffisionella 
driftanalyser av verksamheten vilka tydligt visade att det inte går ihop ekonomiskt att 
driva ridskoleverksamheten i nuvarande form. Vi hoppas också att våra påtryckningar på 
kommunens representanter ska ge frukt så att vi alla kan se fram emot ett spännande 
nytt år med stora nysatsningar. Detta kommer att innebära att verksamheten 
förhoppningsvis kan utvidgas i stället för att minskas vilket hade varit fallet om inte 
kommunen hade tagit våra uppvaktningar på allvar. 
 
Vi vet att klubbmedlemmarnas engagemang skapar en verksamhet där utbildning trivsel 
och står i centrum. Styrelsen tackar personalen och alla ideellt arbetande medlemmar 
som under året jobbat hårt för våra gemensamma intressen, ridsporten och hästarna. 
 
 


