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Värmdö ridklubb är en ideell förening som driver en kvalitetsmärkt 
föreningsdriven ridskola och privatuppstallning. Ridklubbens 
verksamhetsidé är att ha en ridklubb och ridskola med 
verksamhet för alla; utbildning i klassisk ridning från ridlekis till 
tävling. Ridning och hästumgänge för funktionshindrade samt 
privathästuppstallning. 
Vi sätter stort värde på att sätta hästen i fokus genom att erbjuda alla 
hästar box och daglig utevistelse och att erbjuda ridning i säker miljö 
med kompetent och duktig personal.  
 
För det gångna verksamhetsåret presenteras 

 
Verksamhetsberättelse 2005 

 
Organisation och verksamhet 

Värmdö ridklubb är ansluten till Svenska 
Ridsportförbundet samt till Ridskolornas 
riksorganisation. 
Klubbens medlemsantal var per utgången 
av 2005 477 stycken. 
Styrelsen har under året haft 10 protokoll-
förda sammanträden och ett ordinarie 
årsmöte. 
Styrelsens arbete har fullgjorts i arbets-
grupper: personalgruppen, mark- och 
anläggningsgruppen, verksamhetsgruppen, 
ekonomigruppen och informationsgruppen. 
Grupperna har mellan ordinarie styrelse-
möten haft egna sammankomster och där 
fokuserat på den egna gruppens huvud-
uppgift. 
 

Ridskoleverksamheten 
Medlemmarna i Värmdö Ridklubb äger 
och driver ridskoleverksamheten. 
Klubbens målsättning är att erbjuda 
ridskoleeleverna praktisk och teoretisk 
ridutbildning till högsta möjliga kvalitet. I 
detta ingår också att ge möjlighet till 
kurser, märkestagning, tävlingsverksamhet 
och ungdomsverksamhet. Klubben äger 
lektionshästarna och personalen är 
anställda av Värmdö Ridklubb. Vidare har 
klubben ideellt arbetande vuxna ridande 
som bistår helgpersonalen med stallgöro-
målen. 
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Personal 

Vid utgången av 2005 hade klubben 6,5 
årsarbetstidskrafter anställda. Samtliga 
anställda är kvinnor. 
Av de anställda var 2,0 heltidsanställda och 
övriga anställda på deltid, med varierande 
sysselsättningsgrad. 
 
Under året har personalen fortbildat sig 
genom ett flertal kurser. Det har också 
skett fortlöpande utbildning genom 
vidareutbildning för ridinstruktörer och 
genom SISUs ledarutveckling. 

 
Hästar 

Vid utgången av 2005 har Värmdö Rid-
klubb haft 15 stora hästar, 12 ponnyer och 
6 hästar som jobbar med Hk-ridningen.  
Styrelsen har under året konstaterat att det, 
trots att Sverige är hästtätt, är svårt att hitta 
bra lektionshästar och ponnyer till ett 
acceptabelt pris. 

 
Lektionsverksamheten 

Det har funnits följande grupper: 
Antalet abonnemangselever under året har 
varit ca 370 samt ca 60  i hk ridningen. 19 
barngrupper med plats för 10 i varje.  
15 grupper för funktionshindrade, totalt ca 
60 elever. 
6 ungdomsgrupper med plats för 10 i varje. 

3 specialgrupper för barn/ungdomar med 
plats för 8 i varje. 
12 vuxengrupper med plats för 9 i varje. 
1 hoppspecial varannan vecka för vt 05. 
1 dressyrspecial varannan vecka för vt 05. 
Under ht 05 ersattes dressyrspecial med 
handslagsridning för ungdomar med plats 
för 10 varje gång. 
 
Klubben har startat nybörjar ridning för 
barn och vuxna. Hästlekis för de minsta 
barnen. Dessutom har det ordnats 
dagridläger för såväl barn, ungdomar som 
vuxna under sommaren och under jullovet. 
 

Information 
Klubbtidningen Gunghästen har kommit ut 
med 2 nummer under 2005. På klubbens 
hemsida www.varmdoridklubb.nu har man 
kunnat läsa om aktuella tävlingar, kurser, 
ridskoleverksamheten och styrelsens arbete 
m m. 
 

Mark och anläggning 
Värmdö kommun har under året målat 
fastigheten invändigt och utvändigt. 
Målningsarbete invändigt har även gjorts 
av sommararbetande ungdomar 
tillsammans med Värmdö ridklubbs 
personal. Boxar i lektionsstallet har 
reparerats. Golvet i Lillebo-stallet har 
reparerats. Styrelsen konstaterar bl a att 
stallinredningen i lektionsstallet är i stort 
behov av att bytas ut och att Lillebo är i 
behov att ersättas av annan uppstallning för 
de hästar som står där. 
 
Styrelsen har under 2005 i samarbete med 
Värmdö kommun arbetat med 
Arenastrategin. Arbetet fortsätter under 
2006 med att använda de medel som 
anslagits för att rusta upp anläggningen. 
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Privatuppstallning 
Privatstallet har 26 boxplatser som vid 
utgången av 2005 varit fullbelagda. Vissa 
reparationer i stallet har skötts helt ideellt, 
fortlöpande under året. Klubbens privat-
ryttare har anordnat träningar och kurser 
både i hoppning och dressyr. Privatstallet 
har haft fyra arbetsdagar under året då bl a 
hagar gjorts i ordning. Tack vare det goda 
samarbetet som funnits har samtliga 
privathästar kunnat vara hemma hela 
sommaren. 

 
Värmdö Ridklubb och 

Handslaget 
Tack vara Riksidrottsförbundets projekt 
”Handslaget” har vi inom Värmdö 
Ridklubb kunna genomföra några 
spännande projekt.  
Vi har under våren 2005 haft ett samarbete 
med Viks skola där 3 grupper om 10 med 
elever på mellanstadiet som inte ridit 
tidigare fick möjlighet att pröva på det här 
med hästar och ridning vid 9 tillfälle var. 
Evelina Delldén var en populär ledare 
under detta projekt.  

 
Under hösten 2005 har vi kunnat dra i gång 
extra träning för våra ungdomar. Målet är 
att vi skulle få fler ungdomar intresserade 
av vår interna tävlingsverksamhet och det 
har verkligen lyckats. Det är numer många 
unga aspiranter som vill vara med på våra 
träningstävlingar. 
 

Med Värmdö Ridklubb mot 
framtiden 

Med hjälp av Handslagets ledarutveck-
lingsprojekt via SISU Stockholm kunde vi 
under våren 2005 genomföra ett ledar-
utvecklingsprogram. Våra Helgtjänstare 
fick en ledarutbildningsdag med SISUs 
Carina Oddsberg och i början av 
höstterminen genomförde vi en Första 
hjälpen kurs och en Hjärt- lungräddnings-
kurs för personal och ideella ledare. 
 
Personalen genomförde en personal och 
ledarutvecklingsdag tillsammans med 
SISU.  Styrelsen och personalen hade  
tillsammans med SISU en processdag med 
temat ”Med Värmdö Ridklubb mot 
framtiden”. Detta resulterade i ett 
måldokument för framtiden inom Värmdö 
Ridklubb. Vi jobbar nu vidare med detta 
arbete för att föra klubben vidare mot 
framtiden. 
 

 
Tävlingsverksamheten 

Interna tävlingar 
Klubbmästerskapet i dressyr reds inomhus 
i juni – LB:1 för alla och hoppningen av-
gjordes i september utomhus  - 0,90 m/LD 
för ridskoleekipage och 1,00 m/LC för 
privatekipage.  

Klubbmästare år 2005 blev:  

Dressyr  

  

Lektionshäst: 
Åsa Blomqvist Jonsson, Buckas 
Lektionsponny:  
Kit von Sydow, Viva/D 
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Privathäst: 
Ulrika Westin, Obmann 
Privatponny:  
Emma Westin, Sambucca/D 
 
Hoppning  
Lektionshäst:  
Therese Elola, Yellow Gold 
Lektionsponny: 
Julia Michailoff, Embla/D 
Privathäst: 
Dick Alm, Ritzy Rose 
Privatponny:  
Frida Ydregård, Coral Thilda/D 
 
Under både våren och hösten ordnades 
träningstävlingar för både lektions- och 
privatekipage – 3 st i hoppning och 2 st i 
dressyr - där hoppningarna lockade ca 50 
och dressyren ca 30 startande per gång. 

 

Inbjudningstävlingar 
I april hade vi lokaltävling i dressyr 
inomhus för ponny och häst. Ca 70 starter 
gjordes varje dag. Våra egna ryttare - både 
ridskoleekipage och privatekipage – deltog 
både med ponny och häst. 
I september bjöd vi in till hoppning på vår 
fina utebana – en lokaltävling för häst och 
ponny samma dag. Det blev ett lyckat 
arrangemang med totalt ca 150 starter, 
varav en hel del hemmaryttare. 

Allsvenskan mm 
Klubben har haft ett lag med i allsvenskans 
nya div 3 för hästar i hoppning under 

hösten, där tyvärr skadade hästar inte 
möjliggjorde att vi fullföljde serien. 
Vi hade även ett ponnylag i hoppning i 
allsvenskan div 2 under hösten Laget 
lyckades inte ta sej till final, men alla 
kämpade väl och gjorde goda insatser. 
Klubbmedlemmar har synts ute på 
tävlingsbanorna i distriktet i olika 
dicipliner i dressyr men framför allt 
hoppning med många goda resultat 
 
Under 2005 löste 33 ryttare tävlingslicens 
för klubben. 
 

Utbildning 
Ulla Lohrdén har deltagit i uppföljnings-
träffar för hoppdomare och överdomare. 

Ekonomi/Investeringar 
Tack vare alla ideella insatser slutade årets 
ekonomiska resultat för själva tävlings-
verksamheten med en vinst på ca 22.000 
kr. Det överskott som tävlingarna ger, går 
tillbaka till verksamheten på olika sätt. 
Under 2005 har Tävlingskommittén betalat 
lagavgifter för allsvenskelagen samt 
bekostat de nya kortsidesspeglarna i 
ridhuset och kompletterat hindermaterialet 
med stöd och hinderskynken. 

Tack alla funktionärer och ryttare 
Tävlingskommittén vill tacka för det 
gångna året – duktiga ryttare och villiga 
funktionärer - och hälsar alla välkomna till 
ett nytt tävlingsår 2006. Vi planerar för 
fortsatta träningstävlingar, KM samt en 
lokaltävling i dressyr inomhus i april och 
en hopptävling utomhus i september. Vi 
välkomnar alla medlemmar att delta i 
funktionärskåren och tar tacksamt emot 
fler intresserade i tävlingskommittén. Det 
är både väldigt roligt och lärorikt och alla 
kan göra någon insats. 
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Ungdomssektionen 

Under året har ungdomssektionen 
arrangerat en rad olika aktiviteter för 
klubbens ungdomar som bla käpphäst-
hoppning, spöknatt, spelkväll, rykt-
tävlingar, påskäggsjakt, skönhetstävling 
(för hästar). Förutom dessa aktiviteter som 
främst har genomförts på lov och 
helgdagar, har ungdomssektionen 
dessutom under vår- och hösttermin 
anordnat två skötarkurser. Dessa 
teorikurser har varit mycket uppskattade av 
såväl barn som föräldrar och 
ungdomsledare. Ungdomssektionen har 
dessutom vid två tillfällen anordnat 
föräldrateori för föräldrar som har ridande 
barn, eller som kanske själva börjar rida 
och känner att de vill lära sig mer om 
hästar.  
Under några veckor på sommaren målades 
skåpen på skåploftet om med hjälp av 
ungdomssektionens medlemmar. 
På luciashowen medverkade ungdoms-
sektionens medlemmar i ett flertal nummer 
samt hjälpte till att planera och organisera 
showen. 
Under året har ungdomssektionen haft 9 
styrelsemöten och ett ordinarie årsmöte, 
tillkommer gör ett flertal planeringsmöten 
inför de olika aktiviteterna. 
Läs mer i ungdomssektionens egen rapport 
för verksamhetsåret 2005. 

 

 
Handikappsektionen 

Under året har Handikappsektionen, tack 
vare olika fonder kunnat köpa in en hel del 
nya hjälpmedel samt flera nya sadlar som 
underlättat ridningen betydligt för våra 
elever.  Handikappsektionen har även 
kunnat köpa en rullstolsanpassad körvagn 
och en tvåsitsig körvagn. 
 
Alla boxarna i Lillebo har utrustats med 
trägolv och sadelkammaren har fått nytt 
tak tack vare Anders Olsson som även 
snickrade, lagade och målade.  
Han har även byggt 2 st uppstallnings-
spiltor i ridhuset där hästarna kan vänta på 
att delta i lektionerna.  

Assistentkurs 
5 november höll Handikappsektionen en 
assistentkurs för 13 st medhjälpare till våra 
elever. 
Lena Käll talade om hästens beteende, hon 
talade också om säkerhet och vad man 
skall göra om det händer en olycka. 
Mona Holgersson och Åsa Blomqvist-
Jonsson höll i prova på ridning där 
deltagarna fick rida med hjälp av olika 
hjälpmedel.  
 

Familjeridning 
Mellan jul och nyår genomfördes Familje-
ridning för elever och anhöriga, det var 
mycket uppskattat.  
 
Under året har 6 st protokollförda 
styrelsemöten hållits. 
 

60 ridande elever 
När höstterminen slutade i december 2005 
hade vi 60 st ridande elever i veckan. 
Under 2005 har det varit 2 personal på 
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varje lektion, detta är en stor kostnad, men 
Handikappsektionens styrelse har beslutat 
detta för att kunna göra lektionerna säkrare 
och bättre för elever och personal.   
  
Under 2005 har en del av våra planer 
kunnat genomföras och vi i styrelsen ser 
fram emot att 2006 kunna vidareutveckla 
och utöka handikappridningen ännu mer. 
 

Cafeterian 
Cafeterian har under 2005 har hållit öppet 
under namnet Café Höpåsen och har drivits 
av Marianne Jillheden. Café Höpåsen har 
serverat enklare mat och kaffe och varit en 
populär samlingsplats för medlemmarna 
och många föräldrar. 
 

 
Övrigt 

Klubben har haft teorilektioner i 
ridgrupperna två gånger per termin och 
ridgrupp. För vuxna ridande har teorin 
också bestått av teori clinics med 
sjukgymnasten Birte Vogelius som visat 
kroppens funktioner som ryttare. Alla 
deltagare har också fått aktivt öva på 
stretching för bättre sits. Dessutom har det 
varit en clinic med EG Haking som visat 
hoppning. 
Grönt kort kurser har också varit en del av 
verksamheten. 
 

Personal/ 
Handikappsektion/ 
Ungdomsektion/ 

Tävlingskommitté 
Det är vi som varit med verksamhetsåret 
2005. 
 

Personal 
Yvonne Anrin, verksamhetsansvarig 
Linda Antfolk, instruktör, stall 
Gunnel Hellström, hk- instruktör 
Karolina Holgersson, stall, hk 
Mona Holgersson, hk- instruktör 
Marianne Jillheden, instruktör, stall 
Matilda Trädgårdh, instruktör, stall 
Ulrika Westin, instruktör, stall 
Katarina Rolén, stall 
Pernilla Lundqvist, hk- instruktör 
Katarina Davidsson, stall 
Under året har Evelina Dellden, Sophia 
Ströman och Marie Huhtinen slutat hos oss 
för att börja utbildning eller annat arbete. 
Marie Färnet hk- instruktör var vid årets 
slut sjukskriven. 
 

Ungdomssektion 
Katarina Davidssson, ordförande 
Rebecca Wenngren, vice ordförande 
Emelie Olofsson, kassör 
Jeanette Lindblom, sekreterare 
Emelie Alsterblad 
Sandra Edenhall 
Julia Kärrlander 
Julia Michailoff, suppleant 
Kit von Sydow, suppleant 
Therese Elola, suppleant 
My Björklund 
Valberedningen har bestått av Sofia 
Malmström och Evelina Dellden. 
 

Handikappsektionen 
Birgitta Värnqvist, ordförande 
Anita Olsson, sekreterare   
Carin Ahlin, kassör 
Karin Erikson 
Cristina Wallén 
Yvonne Elmefors 
Lillemor Johansson, suppleant 
Camilla Elola, suppleant 
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Tävlingskommittén 
Ulla Lorhdén, ordförande 
Gunnel Hellström, kassör 
Kerstin Ydregård 
Matilda Trädgård 
Linda Antfolk 
Ulrika Westin 
Åsa Blomqvist-Jonsson 
Åsa Lindblom 
Helena Tillberg 
Lena von Sydow 
 
 

Styrelsen 
Styrelsen har verksamhetsåret bestått av  
Lena Widman, ordförande  
Åsa Blomqvist-Jonsson, vice ordförande 
Monika Kjellman, sekreterare 
Ann Gustavsson, kassör 
Gunnar Bergman 
Therese Brambeck 
Annika Delin 
Jeanette Husman 
Birgitta Värnqvist 
Emelie Olofsson, Ungdomsrepresentant 
Rebecca Wenngren, Ungdomssuppleant 
 
 
Revisorer: Inger Alzen och Marianne 
Nordström 
Revisorssuppleanter: Lennart Irholm 
 
Valberedning: Christina Olofsson-Thorn, 
Åsa Lindblom, Kerstin Ydregård, Agneta 
Ekström och Anette Blomstrand. 

Värmdö Ridklubbs  
ekonomiska resultat i korthet 

När vi nu slår igen räkenskaperna för år 
2005 ser vi att Värmdö ridklubb har gjort 
ett positivt resultat på 194 625:-  
Uppdelat på våra sektioner och kommittéer 
ser det ut så här: Ungdomssektionen 
12 612:-, Handikappsektionen 6 010:-, 
Tävlingskommittén 10 182:- och 
resterande 165 821:- gäller den övriga 
verksamheten Värmdö ridklubb bedriver. 
Alla resultat är efter avskrivningar och 
finansiella intäkter/kostnader vilket går att 
läsa i den separata balans och 
resultaträkning som finns upprättad och 
godkänd av våra revisorer.  
 
 

Slutord 
Styrelsen vill tacka personalen för det 
gångna verksamhetsåret. Utan er skulle 
Värmdö Ridklubb inte vara den fina 
förening den är och som vi är så stolta 
över. Styrelsen vill också tacka alla 
medlemmar för ert ideella engagemang och 
hoppas att ännu fler medlemmar väljer att 
för framtiden arbeta aktivt för vår 
gemensamma förening och våra 
gemensamma intressen. Tack också alla 
bidragsgivare och andra som stöder 
Värmdö Ridklubb på olika sätt. Nu ser vi 
fram emot 2006 års verksamhetsår som 
förhoppningsvis har mycket att ge på 
många plan. 
 

 


