
 

 
 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2003 
 
Styrelsen för Värmdö Ridklubb avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 
2003. 
 
Styrelsen  
 
Styrelsens sammansättning har under året varit: 
 
Ordförande Gunnar Bergman 
  
Vice ordförande Tanja Rasmusson 
  
Ordinarie ledamöter Agneta Ekström, kassör 
 Tommy Vestergren, sekreterare 
 Åsa Blomqvist-Jonsson 
 Anders Nylander 
 Birgitta Värnqvist 
  
Suppleanter Gunnar Björk 
 Annika Delin 
 Jenny Ström 
 Jeanette Husman 
  
Revisorer Inger Ahlzén 
 Marianne Nordström 
  
Revisorssuppleanter Lise-Lotte Bodgård 
 Margareta Friman 
  
Valberedning Jenny Paulsson (sammankallande) 
 Christina Olofsson-Thorn 
 Lisa Irholm 
 Ann Gustavsson 
 Lotta Eriksson 



 
 
 
 
Organisation och verksamhet  
 
Värmdö ridklubb är anslutna till Svenska Ridsportsförbundet. 
 
Klubbens medlemsantal var per utgången av året 513 stycken. 
Styrelsen har under året haft 12 protokollförda sammanträden (2002-04-01 --  
2004-02-18) samt ett ordinarie årsmöte.  
Ordföranden har sammanträffat med representant från Värmdö kommun (Lars 
Bryntesson) för diskussioner om Värmdö ridklubbs framtida verksamhet. 
 
Ridskoleverksamheten  
 
Medlemmarna i Värmdö ridklubb äger och driver verksamheten vid ridskolan. Klubbens 
målsättningar är 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 och vuxna, där vår vän hästen står i fokus. Klubben äger lektionshästarna 
och personalen är anställd av Värmdö Ridklubb. Allt arbete, utöver 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 
Matilda Trädgårdh 
Linda Antfolk 
Mona Holgersson (HK-instruktör) 
Anna-Karin Andersson 
Yvonne Anrin 
Karolina Holgersson 
Gunnel Hellström (HK-instruktör) 
 
Dessutom har följande personal varit anställd under delar av året: 
Frida Karlström 
 
 
Hästar 
 
Skadorna har varit färre under 2003. Hästar som inte har passat in i verksamheten har 
kunnat säljas eller bytas mot nya. 
 



Tyvärr drabbades hästarna i ridskolestallet och handikappstallet under hösten av kvarka, 
detta konstaterades per 2003-10-28 och 2004-01-09 släpptes klubben ur karantänen.  
 
Följande hästar fanns i på Värmdö Ridklubb 2003-12-13: 
Balder, Beauty, Bellman, Billy, Bolero, Buckas, Casper, Embla, Frea, Frej, Gerhard, 
Isac, Jupiter, Limbo, Lucky Boy, Ludde, Lyrik, Macot, Oden, Palette, Rulf, Skorpan, 
Smokie, Tatjana, Thor. 
Ridskolan har Simon och Donna till låns från Anna Jönsson. 
Ungdomssektionen äger Balder och Isac. 
Handikappsektionen äger: Olliver och hyr Attila, Erik, Goliath och Cevir. 
 
Ridverksamhet 
 
Antalet abonnemangselever har under året varit 370 st. Det har startat nybörjarridning 
för både barn och vuxna. Vi har fortfarande en kölista med nybörjare barn, men ingen 
kölista för barn och vuxna med ridvana.  
Under sommaren hölls flera dagridläger för alla kategorier där ungdomar från 
ungdomssektionen 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 av privatlektioner. Under jullovet gavs 
dessutom möjlighet att ”Hyra egen häst”, det vill säga att hyra en lektionshäst under ett 
antal dagar. Tyvärr var inte intresset för detta så stort. 
 
Den kvarka som drabbade hästarna i ridskolestallet och handikappstallet innebar att ett 
stort antal lektioner fick ställas in. Skadeanmälan har skickats till försäkringsbolaget och 
återbetalning kommer att ske till abonnemangseleverna i samband med att ersättning 
kommer från försäkringsbolaget. 
 
Handikappverksamheten har expanderat kraftigt och redovisas separat av 
handikappsektionen. 
 
Information 
 
Den av många väl uppskattade klubbtidningen Gunghästen har kommit ut med 8 
nummer totalt under 2003 och 1 nummer hittills under 2004.  
Klubben har också en egen hemsida på Internet: www.varmdoridklubb.nu. Där finns 
information om allt aktuellt på ridklubben såsom planering för tävlingar, kurser, 
ridscheman, priser, kort sammanställning av styrelsens verksamhet, samt anslagstavla 
för byte av ridtid. Hemsidan fyller dessutom en ovärderlig funktion i vår datoriserade 
värld som kommunikations- och kontaktbas för klubbens medlemmar. Informationen har 
kompletterats med anslag i ridskolestallet. 
Under kommande verksamhetsår kommer ny hemsida att utarbetas under 
Riksidrottsförbundet, detta för att lättare kunna administrera hemsidan. 
 
 
 
Mark och anläggning 
 



Kommunen har under året påbörjat renoveringsarbeten i form av att boxinredningen i 
vissa boxar har bytts ut, utbyte av element, utbyte av armaturen i ridhuset har skett och 
utbyte av ventilation pågår och är nästan klar. Dock kvarstår stort behov av 
genomgripande reparationer och ombyggnation. 
 
Ridklubben har själva isolerat på taket över skåploftet. 
 
Sandning och plogning har under sista halvåret skett  ideellt. 
 
Betesputsning av samtliga sommarhagar har skett. 
 
Privatuppstallning 
 
I privatstallet finns 26 platser som under året varit fullbelagda. Vid årets slut fanns 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 gjorts i ordning. 
Städning och lite större reparationsarbeten har även genomförts under dessa dagar. 
 
Det gamla utestallet har iordningsställts till stall innehållande 3 boxplatser. 
 
Lilla stallet har bytt namn till Lillebo, dit våra hästar som används i 
handikappverksamheten har flyttat. 
 
Utbildning 
 
Ulrika Westin har under hösten gått dressyrkurs för Elisabeth Lundholm och hoppkurs 
för Lotta Björe. Hon har dessutom gått ”Inspirationskurs för ridlärare”, totalt 6 tillfällen, 
varav 4 var under hösten och 2 under vårterminen 2004. 
Anna-Maria Andersson har också under hösten gått dressyrkurs för Elisabeth Lundholm 
och hoppkurs för Lotta Björe. Hon har dessutom gått ”Gödselhanteringskurs” och 
”Bygga stall kurs” 
Linda Antfolk har gått fortbildning för ridledare. 
På hemmaplan har vi under vårterminen haft E-G Haking som vidareutbildat 
instruktörerna i hoppning samt Berit Norberg som utbildat i dressyr. 
 
 
 
 
 
Tävlingsverksamheten  
 
Tävlingskommittén har under året bestått av: 
 
Ulla Lohrdén Tävlingsledare; Hoppning 
Linda Antfolk Sekretariat;  Hoppning 



Anna Björklund Funktionärer; Hoppning 
Gunnel Hellström Ekonomi; Dressyr 
Åsa Blomqvist Jonsson Sekretariat, data; Dressyr 
Christina Hemlin Sekretariat 
Helena Tillberg Prisansvarig; Hoppning 
Millan Trädgårdh Funktionärer; Hoppning 
Ulrika Westin Sekretariat, ridskolan; Dressyr ponny 
Kerstin Ydregård Funktionärer, material, aktivitetskort; Hoppning ponny 
 
Interna tävlingar 
I maj hölls klubbmästerskap i hoppning och dressyr. Hoppningen reds utomhus, 0,80 m 
för ridskoleekipage och 0,90m/LD för privatekipage. Dressyren reds inomhus, program 
LB:1 för samtliga. 
 
Klubbmästare år 2003 blev: 
 
Hoppning Lektionshäst Helena Gustafsson Lyrik 
 Lektionsponny Johanna Sommar Smokie /D/ 
 Privathäst Millan Trädgårdh Ambri af Säfva 
 Privatponny Emelie Olofsson Sambucca /D/ 
    
Dressyr Lektionshäst Åsa Blomqvist Jonsson Beauty 
 Lektionsponny - - -  
 Privathäst Erika Nyman Dino 
 Privatponny Kevin Andersson Tuss/B/ 
 
Serietävling i tre omgångar i hoppning reds under våren.  Totalt gjordes 110 starter, 
hälften vardera lektions/privatekipage. 
Under hösten ordnades en klubbtävling i dressyr och en i hoppning, den sista tyvärr med 
enbart privatekipage pga kvarka epidemin på ridskolan. 
 
Inbjudningstävlingar 
I april hade vi lokaltävling i dressyr inomhus för ponny och häst. Vädret var inte nådigt 
med storm och regn, men alla ryttare och funktionärer höll humöret uppe på ett 
osannolikt sätt. Drygt 65 starter gjordes varje dag. 
Nästa inbjudningsevenemang var en lokaltävling i hoppning i september utomhus för 
ponny och häst med 83 starter varje dag. 
I alla dessa tävlingar har vi även haft deltagare med från VmRK – i hoppningen med två 
1:a-placeringar. 
 
Allsvenskan 
Klubben har haft ett lag med i allsvenskan division 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. 
Vi hade även ett ponnylag i hoppning i allsvenskan division 2 under hösten. 
Klubbmedlemmar har synts ute på tävlingsbanorna i distriktet i olika discipliner i 
hoppning och dressyr med många goda resultat. 
Under 2003 löste 31 stycken ryttare tävlingslicens för klubben. 
 



Utbildning 
Linda Antfolk gick en kurs för banbyggare vid interntävling under hösten och Ulla 
Lohrdén har deltagit i uppföljningsträffar för hoppdomare och överdomare. 
 
Tack vare alla ideella insatser slutade årets ekonomiska resultat för 
tävlingsverksamheten med en vinst på drygt 13:500 kr. Tävlingskommittén har bekostat 
inköp av nytt hindermaterial för träning -bommar och vattenmatta - samt betalat 
lagavgifter för allsvenskelaget. 
 
Tävlingskommittén vill tacka för det gångna året – duktiga ryttare och villiga funktionärer 
- och hälsar alla välkomna till ett nytt tävlingsår 2004. Det är stort intresse för 
dressyrtävlingarna – vi kommer att ha en inomhus i april och en utomhus i juni. I 
september ska vi igen arrangera DM i hoppning för hästar.  Vi välkomnar alla 
medlemmar att delta i funktionsärskåren. 
 
Ungdomssektionen 
 
Ungdomssektionen avger egen rapport för verksamhetsåret 2003. 
 
Handikappsektionen 
 
Handikappsektionens styrelse har 2003 haft följande sammansättning: 
 
Ordförande   Birgitta Värnqvist 
Sekreterare   Anita Ohlsson 
Kassör   Carin Johnsson 
Ledamöter   Karin Erikson 
    Christina Wallén 
 Lillemor Gullander 
Suppleanter  Yvonne Elmefors 
 Anna Stina Björkman 
 
Handikappsektionen avger egen rapport för verksamhetsåret 2003. 
 
Sponsorverksamheten 
 
Under året har en del skyltplats i ridhuset hyrts ut och från Spendrups har vi har fått läsk 
som sålts i Café Käpphästen. Ett sponsorerbjudande med olika sponsorpaket har gått ut 
till en del företag och några har valt att sponsra klubbens tävlingar, andra inväntas svar 
från under januari 2004.  
 
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. 
 
Tröjor, jackor och mössor med klubbens namn har sålts under hösten, vilket har givit en 
liten förtjänst. 
 



Cafeterian 
 
Café Käpphästen har under året drivits endast av ideella krafter. Det har varit svårt att 
finna tillräckligt många personer som har möjlighet och tid att ideellt ställa upp och 
arbeta i cafeterian. 
Då det har dessutom varit svårt att finna en person som kan ansvara för cafeterian 
tvingades cafeterian per 2003-12-21 att stänga. 
Ett stort tack till er alla som under året hjälpt till med att arbeta, sköta inköp och övrigt i 
cafeterian! 
 
Övrigt 
 
Söndagen den 19 oktober firades VmRK:s 30 års jubileum med Öppet Hus på ridskolan. 
En skärmutställning visade händelser under 30 år och det var många igenkännande 
skratt som hördes och dessutom kom en hel del gamla medlemmar på besök.  
Firandet fortsatte med en fest på Restaurang Mistluren i Gustavsberg den 15 november. 
 
Under året har 4 stycken teori-clinics hållits. Under både vårterminen och höstterminen 
var det E-G Haking som hade clinic i hoppning. I våras var Ellinor Westin här och talade 
om dressyrhästens form, samt under hösten var K-G Svensson här och visade 
tömkörning. 
 
Luciashowen genomfördes enligt planerna med stor framgång och fulla läktare.  
 
Slutord 
 
Styrelsen för Värmdö ridklubb vill tacka lektionsryttare, privathästägare, sponsorer och 
bidragsgivare för det gångna verksamhetsåret.  
 
Utgångspunkten för ekonomin i början av året var inte den bästa. Tack vare gediget 
arbete från hela föreningen samt ett åtstramningspaket har resultatet nu vänts till ett 
försiktigt positivt resultat. Klubben har anledning att se framtiden an med tillförsikt. 
 
Vi vet att klubbmedlemmarnas engagemang skapar en verksamhet där utbildning och 
trivsel står i centrum. Styrelsen tackar personalen och alla ideellt arbetande medlemmar 
som under året jobbat hårt för våra gemensamma intressen, hästarna och ridsporten. 
 


