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Värmdö ridklubb är en ideell förening som driver en kvalitetsmärkt 
föreningsägd 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 2006 
 

Organisation och verksamhet 
Värmdö ridklubb är ansluten till Svenska 
Ridsportförbundet samt till Ridskolornas 
riksorganisation. 
Klubbens medlemsantal var per utgången 
av 2006 502 stycken (477). 
Styrelsen har under året haft 11 protokoll-
förda sammanträden och ett ordinarie 
årsmöte. 
Styrelsens arbete har fullgjorts i 
projektgrupper: personalgruppen, mark- 
och anläggningsgruppen, ekonomigruppen 
och informationsgruppen.  
 

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 anställd 
av Värmdö Ridklubb.  
Vidare har klubben ideellt arbetande vuxna 
ridande som bistår helgpersonalen med 
stallgöromålen. 

 
 

Personal 
Vid utgången av 2006 hade klubben 6,5 
årsarbetstidskrafter anställda. Samtliga 
anställda är kvinnor. 
Av de anställda var 1 heltidsanställd och 
övriga anställda på deltid, med varierande 
sysselsättningsgrad. Till personalen 
inräknas även de ungdomar som mot lön 
arbetar med stallgöromål på helger och 
röda dagar. 
 
Under året har personalen fortbildat sig 
genom ett flertal kurser. Det har också 
skett fortlöpande utbildning genom SISU:s 
ledarutveckling. 
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Hästar 

 
Vid utgången av 2006 hade Värmdö Rid-
klubb 12 stora hästar, 14 ponnyer och 6 
hästar som jobbar med Hk-ridningen. 
Under hösten 2006 fick vi till vår stora 
glädje möjlighet att teckna kontrakt med 
Stiftelsen för ackordhästorganisationens 
bevarande. Detta innebär att vi så länge vi 
vill får hyra hästen Zathelit för att ingå i 
vårt bestånd av lektionshästar. Vi har ingen  
möjlighet att köpa honom, utan vi hyr per 
år till en mycket rimlig kostnad.  

 
Lektionsverksamheten 

 
Det har funnits följande grupper: 
Antalet abonnemangselever under året har 
varit ca 370 samt ca 60  i hk ridningen. 16 
barngrupper med plats för 10 i varje.  
6 ungdomsgrupper med plats för 10 i varje. 
3 specialgrupper för barn/ungdomar med 
plats för 8 i varje, 9 vuxengrupper med 
plats för 9 i varje. 
Tack vare bidrag från Handslaget har vi 
kunnat fortsätta med handslagsridning på 
söndagar för barn och ungdomar till 
kraftigt subventionerade priser. Har 
gruppen inte blivit full av ungdomar har 
resterande platser sålts till vuxna som då 
betalat fullt lektionspris. Gruppen har 
arbetat med varierande övningar inom både 
dressyr och hoppning 

 
Vi har erbjudit ridlekis (30 min) för barn 
från 5 år med ridning varannan vecka och 
teori varannan vecka. Dessutom har vi 
startat knatteridning (30 min) för barn från 
6 år där man rider men har betydligt fler 
teoritillfällen än andra barngrupper 
Dessutom har det ordnats dagridläger för 
såväl barn och ungdomar som vuxna under 
sommaren och under jullovet. 
15 grupper för funktionshindrade barn, 
ungdomar och vuxna fördelade på måndag 
till torsdag samt lördag, totalt ca 60 elever. 
 

Information 

 
På klubbens webbplats 
www.varmdoridklubb.nu har man kunnat 
läsa om aktuella tävlingar, kurser, 
ridskoleverksamheten och styrelsens arbete 
m m. Dessutom sätts information upp i 
både ridskole- och privatstallet på deras 
anslagstavlor. 
 

Mark och anläggning 
 
Styrelsen har under 2005 i samarbete med 
Värmdö kommun arbetat med 
Arenastrategin. Det fortsatta arbetet under 
2006 har resulterat i stora förbättringar för 
klubben. Under våren stod det klart att vi 
fick möjlighet att helt byta ut befintlig 
stallinredning i ridskolestallet. Vi började 
planera och samarbeta med leverantören av 
stallinredningen för att maximalt kunna 
utnyttja utrymmet för att få fler boxar. 
Genom att minska stallgångarnas bredd 
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och samla alla sadlar och träns i en 
sadelkammare blev resultatet 33 boxar i 
storlekar för D-ponny, liten häst och stor 
häst alla enligt jordbruksverkets 
måttbestämmelser.  

 
För att genomföra detta krävdes mycket 
ideellt arbete från styrelse, privathästägare, 
sommarjobbare och frivilliga från 
ridgrupperna för att riva ut den gamla 
inredningen för att ge plats åt den nya.  
 

 
Efter annonsering på blocket fick vi 
kontakt med en ridanläggning som ville ta 
hand om den gamla inredningen för att 
bygga ut sin anläggning vilket de också 
gjorde. De hjälpte dessutom till att riva 
viss del av stallet. 

 
 

Efter sommarbetet stod den nya 
inredningen på plats vilket gjorde att alla 
hästar fick plats och vi behöver därför inte 
använda Lillebo till stall (det är fn förråd). 
Nu finns alla Värmdö ridklubbs 
lektionshästar under samma tak. I samband 
med ombyggnaden fick vi nya 
vattenkoppar och vattenledningar till 
samtliga boxar.  

 
På en del av höloftet byggdes ett stort nytt 
förråd till övrig hästutrustning. HK fick ett 
nytt förråd som finns under domarläktaren 
i ridhuset. 

 
Under hösten fick dessutom gårdsplanen 
utanför stallet ny ytbeläggning och en del 
av kortsidan mellan ridskolan och 
privatstallet har asfalterats.  
Vattenfall har installerat ny matarledning 
till ridskolan vilket har inneburit att vi inte 
haft några strömavbrott pga överbelastning 
under hösten. Allt detta arbete har skett 
inom ramen för Arenastrategin. 
Vi fortsätter vårt arbete med att låta en av 
sommarhagarna vila per år vilket även 
skedde i år. Under hösten har vi spridit 
gödsel och betesputsat alla hagar där det 
funnits behov. 

 
 

Privatuppstallning 
Privatstallet har 26 boxplatser som vid 
utgången av 2006 varit fullbelagda. 
Klubbens privatryttare har anordnat 
träningar och kurser både i hoppning och 
dressyr. Privatstallet har haft obligatoriska 
arbetsdagar under året då bl a hagar gjorts i 
ordning och viss reparation och 
underhållsarbete utförts. Tack vare det 
goda samarbetet som funnits har samtliga 
privathästar kunnat vara hemma hela 
sommaren. 
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Värmdö Ridklubb och 

Handslaget 
Tack vare Riksidrottsförbundets projekt 
”Handslaget” har vi inom Värmdö 
Ridklubb kunna genomföra några 
spännande projekt.  

 
Under hösten 2006 har vi därför kunnat 
fortsätta med extra träning i dressyr och 
hoppning för våra ungdomar till starkt 
subventionerade avgifter. 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. 
 

 
Tävlingsverksamheten 

Interna tävlingar 
Klubbmästerskapet i dressyr reds inomhus 
1 maj – LC:2 för lektionsponnyer och LB:1 
för övriga. Hoppningen avgjordes i 
november också inomhus - 0,90 m/LD för 
ridskoleekipage och 1,00 m/LC för 
privatekipage.  
 
Klubbmästare år 2006 blev: 
 
Dressyr 
Lektionshäst  

Åsa Blomqvist Jonsson/Jasmine Birkely 

 
Lektionsponny 
Isabella Jansson/Simon/C 

 
Privathäst  
Andrea Wilkert/Markant 
Privatponny  
Emma Westin/Sambucca/D 
 
Hoppning 
Lektionshäst  
Isabella Jansson/Basil 
Lektionsponny  
Kajsa Litton-Fredriksson/Frea/D 
Privathäst  
Annelie Engemoen/Ritzy Rose 
Privatponny 
Frida Ydregård/Coral Tilda/D 
 
Under både våren och hösten ordnades 
träningstävlingar för både lektions- och 
privatekipage, 3 i hoppning och 1 i dressyr 
där framförallt hoppningarna lockade 
många deltagare, ca 40 varje gång. 
 
Inbjudningstävlingar 
I april respektive maj hade vi lokaltävling i 
dressyr inomhus för häst och ponny. 
Dessvärre var antalet deltagare ganska få – 
ca 50 häststarter och 35 ponnystarter, detta 
trots mycket beröm för våra tävlingar och 
ingen stor konkurrens från andra 
arrangörer samtidigt. Vi undrar varför?  
Våra egna ryttare - både ridskoleekipage 
och privatekipage – deltog både med 
ponny och häst.  

 
Bäst placerade sig Isabella Jansson/Simon: 
2:a i LC:2 och  
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i LA:1 Andrea Wilkert/Markant: 4:a och i 
LB:1 Andrea med Quatro: 5:a och Åsa 
Blomqvist Jonsson/Jasmine Birkely med 
en 8e placering. 

 
9/10 september bjöd vi in till hoppning på 
vår fina utebana – en lokaltävling för häst 
respektive ponny. Det blev ett lyckat 
arrangemang med drygt 100 häststarter och 
115 ponnystarter. En hel del hemmaryttare 
deltog och bland ponnyerna knep Sofia 
Bondeson en förstaplacering i LD med 
Magic Point och i LC placerade sig 
Therese Thorsson 4a med Lodewijk. 
Placerade hästekipage blev Gunilla 
Blomqvist/Tendresse de l’Escaut: 2a 
0,90m där My Wiberg red Basil felfritt 
bland unghästarne; Annelie 
Engemoen/Ritzy Rose: 4a 1,00m och 3a i 
1,10m. 

 
Allsvenskan mm 
I år kunde vi inte delta med något lag för 
hästar pga av byte av hästar samt skador. 
Ponnyekipage deltog i första omgången i 
div II (9a av 21 lag) men vi kunde inte få 
ihop deltagare till andra omgången. I den 

nya div III för ponnyer kom laget totalt 7a 
av 14 deltagande lag. 
Klubbmedlemmar har synts ute på 
tävlingsbanorna i distriktet i både dressyr, 
hoppning och fälttävlan dressyr med 
många goda resultat. 
 
Under 2006 löste 26 ryttare tävlingslicens 
för klubben, något färre än under 2005. 
 
Utbildning 
Ulla Lohrdén har deltagit i 
uppföljningsträffar för hoppdomare och 
överdomare. 
 
Ekonomi/Investeringar 
Tack vare alla ideella insatser slutade årets 
ekonomiska resultat för själva 
tävlingsverksamheten med en vinst på ca 
26.000 kr, trots att dressyrtävlingarna inte 
gav positivt resultat. Det överskott som 
tävlingarna ger går tillbaka till klubbens 
verksamhet på olika sätt. För 2007 planeras 
en upprustning av utebanan. 
 
TACK 
Tävlingskommittén vill tacka för det 
gångna året – duktiga ryttare och villiga 
funktionärer och hälsar alla välkomna till 
ett nytt tävlingsår 2007. Vi planerar för 
fortsatta träningstävlingar, KM samt en 
lokaltävling i dressyr inomhus i april och 
utomhus i juni samt en hopptävling 
utomhus i september. Vi välkomnar alla 
medlemmar att delta i funktionsärskåren 
och tar tacksamt emot fler intresserade i 
tävlingskommittén. Det är både väldigt 
roligt och lärorikt och alla kan göra någon 
insats – stor eller liten. 
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Ungdomssektionen 
 
Ungdomssektionens mål: 

• Främja bättre kontakt mellan 
barn/ungdomar och Uss 

• Skapa en starkare ”vi”-känsla 
bland medlemmarna 

• Aktivt främja säkerhet i stallet 
och gott hästkunnande 

• Får fram barnens/Ungdomarnas 
åsikter i stallet 

 
För att kunna uppfylla dessa mål har vi i 
styrelsen med hjälp av alla barn och 
ungdomar i stallet genomfört aktiviteter på 
alla loven. Vi har haft påskäggsjakt, 
käpphästhoppning, fångarna i stallet, 
rykttävlingar, spöknatt, tolkningsdag, 
brännbollskväll, övernattningar, 
julpyntardag m.m.  
 
Det är inte bara på loven som vi anordnat 
aktiviteter utan vi har även haft en 
vittkortkurs/skötarkurs (så nu har vi ännu 
fler duktiga skötare som tar hand som 
hästarna). Vi har också haft föräldrateori 
som det tyvärr varit väldigt dålig 
uppslutning på, men vi hoppas att vi kan 
locka fler föräldrar att gå kursen nu i vår. 
Under jullovet anordnades även en 
skötarridning för de duktiga skötarna. 
Marianne var den som höll i lektionerna, 
det vart väldigt lyckat! 

 
På luciashowen som var den 10 december 
presenterade vi oss genom en liten show 
där vi gjorde parodier av de anställda på 
Värmdö Ridklubb, vi hade jättekul och 
hoppas att publiken också hade det. Som 
tradition numera så avslutades den härliga 
luciashowen med en vacker ljusshow som 
skötarna sprang, de var jätteduktiga!  
 

 
Under det här året har engagemanget varit 
ganska lågt och vi har haft lite problem 
inom styrelsen så därför har vi inte hunnit 
med att ha så många aktiviteter och kurser 
som vi egentligen velat. Men nu är 
styrelsen på topp igen och ser verkligen 
fram emot det här året!  
 
Vi vill tacka Värmdö Ridklubbs styrelse, 
Yvonne Anrin, Lena von Sydow, alla 
ridlärare, hästar och medlemmar för ett 
lyckat och givande år tillsammans! 

 

 
 

Handikappsektionen 
 

Under året har Handikappsektionen, tack 
vare bidrag från olika fonder och stiftelser, 
kunnat köpa in en hel del nya hjälpmedel 
och sadlar som underlättat ridningen 
betydligt för våra elever.  

 
 
Under sommaren kunde våra hästar flytta 
in i det stora lektionsstallet som fått helt ny 
stallinredning med fler boxar, vilket gjorde 
att även ”handikapphästarna” fick plats 
där. En ny sadelkammare har byggts i 
anslutningen till ridhuset, detta har 
underlättat mycket för personalen som  inte 
har så långt när sadlar och andra 
hjälpmedel skall bytas mellan lektionerna. 
 
Ulvang tillbringade sommaren på Nora 
Gård på Värmdö och Attila var på 
sommarbete i Rönninge. Erik, Goliat och 
Poker var hemma på Taffsnäs och gladde 
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många barn och ungdomar där med deras 
ridlägerverksamhet. 
Tyvärr var Pigge inte bra i sina ben och har 
lämnat oss för att beta på de evigt gröna 
ängarna.  
 
Till hösten återkom Goliat och Poker men 
Erik stannade kvar på Taffsnäs för att träna 
dressyr. Vi fick istället Dante som även är 
körd, han testades under några veckor och 
sedan beslöt vi oss för att köpa honom och  
Poker, de passar mycket bra på 
handikapplektionerna. Vi provade även 
Sindar som också är inkörd och beslutade 
att hyra honom för en säsong. 
 
Mona Holgersson var under våren på 
kursen ”Leda och träna funktionshindrade 
ryttare för tävling” på Strömsholm  
 
På påsklovet anordnades dagridläger och 
Familjeridning, som är mycket populärt, 
med Mona som ledare.  
 
Under höstterminen  höll Ove Dunell 
körkurs för 7 elever med hästarna Dante, 
Sindar och Oves egen Kees.  

 
Den planerade Assistentkursen blev inte av 
eftersom det var för få anmälningar. 
 
Firman ”Spika o Bygg på Värmdö har 
skänkt en extra bred dörr, så att elever med  
rullstol eller rollator kan komma in, till 
toaletten i Cafeterian. 
Familjen Leijtof har genom en 
penninggåva gjort det möjligt för 
Handikappsektionen att köpa  Dante.  
Många företag och privatpersoner har 
bidragit med gåvor till vinster till våra 
lotterier. 
  
 

Under året har 6 protokollförda 
styrelsemöten hållits.  

 
Under 2006 har en del av våra planer 
kunnat genomföras och vi i styrelsen ser 
fram emot att under 2007 kunna 
vidareutveckla och utöka 
handikappridningen och 
handikappkörningen ännu mer.  
 

Cafeterian 
Marianne Jillheden drev under våren Cafe 
Höpåsen men med tanke på att Marianne 
utökade sin tjänst på Värmdö ridklubb 
fanns ingen möjlighet för henne att 
fortsätta. Vi tackar Marianne för all gott 
hon serverat till oss under denna tid. 
Till hösten så tog en ”gammal” arrendator 
över cafet och vi fick glädjen att hälsa Cafe 
Aptit med Birgitta Wärnqvist välkommen 
tillbaka.  
 

 

Övrigt 
Klubben har haft teorilektioner i 
ridgrupperna två gånger per termin och 
ridgrupp. För vuxna ridande har teorin 
också bestått av teori clinics som på 
vårterminen bestod av ”Ryttarens hjälper" 
med Auktoriserade Ridläraren Villemijn 
Kloos. På höstterminen hade vi glädjen att 
få ta del av ”Hästens form och ryttarens 
inverkan” med Eva-Karin Oscarsson, 
huvudlärare i dressyr på Ridskolan 
Strömsholm. 
Grönt kortkurser har också varit en del av 
verksamheten. 
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Personal/ 
Handikappsektion/ 
Ungdomsektion/ 

Tävlingskommitté  
 

Det är vi som varit med verksamhetsåret 2006. 
 
 

Personal 
Yvonne Anrin, verksamhetsansvarig 
Linda Antfolk, instruktör, stall 
Mona Holgersson, hk- instruktör 
Marianne Jillheden, instruktör, stall 
Matilda Trädgårdh, instruktör, stall 
Katarina Rolén, stall, instruktör, hk 
Andrea Wilkert, instruktör, stall  
Pernilla Lundqvist, hk- instruktör 
Magdalena von Rosen, hk- instruktör 
Ann Gustafsson, stall 
Sofie Jonsson, stall 
Dessutom finns extrapersonal som rycker 
in som vikarier vid sjukdom och ledighet. 
Under året har Ulrika Westin slutat hos oss 
för att flytta till annan ort. Gunnel 
Hellström slutade som hk- instruktör from 
höstterminen. Karolina Holgersson är 
föräldraledig from april och tills vidare. 
 

Ungdomssektion 
Rebecca Wenngren, Ordförande 
Julia Kärrlander, Vice ordförande 
Julia Michailoff, Sekreterare 
Kit Von Sydow, Kassör 
Angelica Bärlund, Ordinarie  
Emma Westin, Ordinarie 
Johanna Jillheden, Ordinarie 
Linnea Jillheden, Ordinarie 
Sofie Antfolk, Suppleant 
Desirée Steinmark, Suppleant 
Erika Karlsson, Suppleant 
 
Samt att vi adjungerade in tre extra tjejer i 
slutet på året då den ordinarie styrelsen inte 
riktigt fungerade. Dessa var Madelene 
Ruthberg, Sara Jonsson och Sarah Hillbert 
som har varit till jätte stor hjälp! 
 

 
Handikappsektionen 

Birgitta Värnqvist Ordförande 
Anita Olsson Sekreterare 
Carin Ahlin Kassör 
Lillemor Johansson Ledamot 
Karin Erikson Ledamot 
Yvonne Elmegård Ledamot 
Camilla Elola Suppleant 
Christina Olofsson Thorn Suppleant 
 

Tävlingskommittén 
Ulla Lorhdén, ordförande 
Åsa Lindblom, kassör (ht) 
Gunnel Hellström, kassör (tom vt) 
Kerstin Ydregård 
Matilda Trädgård 
Linda Antfolk 
Ulrika Westin(tom vt) 
Åsa Blomqvist-Jonsson 
Helena Tillberg (tom vt) 
Lena von Sydow 
 

 
Årets Stallbästis ”Casper” 
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Styrelsen 
Styrelsen har verksamhetsåret bestått av  
Lena Widman, ordförande  
Åsa Blomqvist-Jonsson, vice ordförande 
Therese Brambeck sekreterare 
Gun Hagberg, adjungerad  kassör 
Lena von Sydow 
Monika Kjellman  
Annika Delin 
Jeanette Husman 
Birgitta Värnqvist 
Angelica Bärlund, Ungdomsrepresentant 
Ann Gustafsson avgick under året som 
kassör 
 
Revisorer: Inger Alzen och Marianne 
Nordström 
Revisorssuppleanter: Lennart Irholm 
 
Valberedning:, Åsa Lindblom, Kerstin 
Ydregård, Agneta Ekström och Anette 
Blomstrand. 

 

Värmdö Ridklubbs  
ekonomiska resultat i korthet 

Bifogat i verksamhetsberättelsen finner du 
även årsredovisningen. Resultatet blev 
tillsammans för hela Värmdö ridklubb 
positivt resultat med 48 891 kronor vilket 
vi är mycket nöjda med. Under våren gick 
vår stalltraktor ”Pudde” sönder vilket 
resulterade i en total motor, broms och 
växellåde renovering som kostade drygt 
75 000:- . Vi har dessutom inte fått utlovad 
ersättning för en häst som vi återlämnat till 
säljaren. Denna kostnad (42 000:-) har vi 
tvingats sätta upp på kontot för osäkra 
fordringar då hela ärendet ligger för 
utmätning hos kronfogden.  
 
 

Slutord 
2006 har varit ett händelserikt år för 
Värmdö ridklubb. Vi har byggt om hela 
ridskolestallet vilket krävt stora resurser. 
Styrelsen vill därför varmt tacka Värmdö 
kommun som gjort det ekonomiskt möjligt 
för klubben att få den nödvändiga 
investeringen. Dessutom riktas ett stort 
tack till alla er som arbetat med att få 
stallinredningen på plats och alla 
nödvändiga insatser runt omkring detta. 
Utan er skulle detta inte ha varit möjligt! 
Vi ser nu fram emot 2007 och hoppas att vi 
kan utveckla föreningen i samma positiva 
riktning som skett de senaste åren.  
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Årsredovisning 
BALANSRÄKNING   2006 12 31  2005 12 31 
        

TILLGÅNGAR       
        
Omsättningstillgångar      
Kassa,bank (limit 200.000 ej utnyttjad), tillgångar 978 001  995 894 
Diverse fordringar  not 5  837 238  438 411 
Lager     30 930  42 107 
Summa omsättningstillgångar  1 846 169  1 476 412 
        
        
Anläggningstillgångar      
Hästar   not 2  540 720  627 000 
Inventarier o traktor  not 3  153 929  206 008 
Summa anläggningstillgångar  694 649  833 008 
        
        
SUMMA TILLGÅNGAR   2 540 818  2 309 420 
        
SKULDER OCH EGET KAPITAL     
        
Kortfristiga skulder       
Leverantörsskulder    86 336  103 930 
Uppl.kostnader, förutbet intäkter   not 4  1 524 844  1 282 796 
Arbetsgivaravgifter    44 645  49 226 
Personalens källskatt   43 109  46 487 
Övriga skulder    24 410  6 386 
Summa kortfristiga skulder   1 723 344  1 488 825 
        
Långfristiga skulder      
Checkkredti (Limit 200 000)   0  0 
Lån Traktor    78 400  110 250 
Lån Nordbanken    35 714  55 000 
Summa långfristiga skulder   114 114  165 250 
        
Fonder        
Ridhusfond    218 084  218 084 
Summa fonder    218 084  218 084 
        
Eget kapital       
Eget kapital    263 029  41 268 
Eget kapital U-sek    22 146  23 411 
Eget Kapital HK    151 210  177 080 
Summa Eget kapital   436 385  241 759 
        
Årets resultat       
Årets resultat klubben   21 755  176 002 
Årets resultat U-sek    1 265  12 613 
Årets resultat HK    25 871  6 010 
Summa Årets Resultat   48 891  194 625 
        
SUMMA SKULDER OCH EGET 
KAPITAL  2 540 818  2 309 455 
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RESULTATRÄKNING (kr)  2006 12 31  2005 12 31 
        
Rörelsens intäkter och kostnader     
        
        
RÖRELSENS INTÄKTER      
Ridavgifter     2 478 962  2 383 787 
Stallhyror     679 986  682 126 
Kurser/läger/tävlingar m.m   128 039  130 295 
Medlemsavgifter    93 275  43 125 
Sidointäkter och bidrag not 1  247 188  479 051 
Övriga rörelseintäkter    520 651  427 489 
Resultat Handikappsektionen   25 871   
Resultat Ungdomssektionen   1 265   
Summa intäkter    4 175 237  4 145 873 
        
        
RÖRELSENS KOSTNADER      
Foder/Strö    495 981  437 824 
Hästvård/försäkringar    478 097  391 111 
Kurser/Läger m.m    2 985  3 084 
Personal     2 153 541  2 256 111 
Anläggning    586 238  488 091 
Administration    111 696  115 994 
Försäkring    30 467  24 172 
Medlemsavgifter    36 363  35 297 
Övriga Klubbkostnader   73 480  56 106 
Vinst vid försäljning/Försäkringsersättning  0  0 
Kund förlust    0  0 
Summa kostnader    3 968 848  3 807 790 
        
Rörelseresultat före avskrivningar  206 389  338 083 
        
AVSKRIVNINGAR       
Hästar   not 2  96 000  100 000 
Inventatrier  not 3  52 079  26 970 
Summa avskrivningar   148 079  126 970 
        
Rörelseresultat efter avskrivningar  58 310  211 113 
        
FINANSIELLA INTÄKER OCH KOSTNADER    
Ränteintäkter    4 723  8 
Räntekostnader    -14 142  -16 496 
Summa finasiella intäkter o kostnader  -9 419  -16 496 
        
Resultat efter finansnetto   48 891  194 625 
        
        

ÅRETS RESULTAT   48 891  194 625 
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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.  
Aktivitetsbidrag under 2006  var 163 288:- och administrationsbidrag 24 150:- Klubben har erhållit  
46 000:- från handslagsprojektet. 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 107 286:-        
         
Hästar   2006 12 31  2005 12 31    
Ackumulerat 
anskaffningsvärde 1 138 858  1 213 138 Hästarna har skivits av med 
Ackumulerad avskrivning -598 138  -586 138 4000:- per häst och år 
Bokfört värde  540 720  627 000    
         
Not 3 Inventarier,traktor 2006 12 31  2005 12 31    
Ackumulerat 
anskaffningsvärde 499 132  499 132    
Ackumulerad avskrivning -345 203  -293 124    
Bokfört värde  153 929  206 008    
         
Not 4 kortfristiga skulder       
Förutbetalda intäkter är ridavgifter fakturerade under 2006 tillhörande resultat 2007,  
fakturerat belopp ingår i summan kundfordringar.     
         
Not 5         
I denna summa ingår en osäker fodran på 42 000:- gällande en inköpt häst som var halt och  
skulle bytas ut vilket inte ännu skett.      
         
Värmdö 2006-02-28        
        
Lena Widman  Åsa Blomqvist-Jonsson  Gun Hagberg 
Ordförande  Vice ordförande  Adjungerad kassör  
 
Therese Brambeck  Annika Delin  Jeanette Husman 
 
Monica Kjellman  Birgitta Värnqvist  Lena von Sydow 
 


