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Verksamhetsberättelse 2021 för Värmdö Ridklubb 
  

Värmdö Ridklubb är en ideell förening som driver en kvalitetsmärkt ridskola som även har 

medlemsuppstallning 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 specialgrupper, träningstävlingar samt viss tävlingsverksamhet.  

 

Värmdö Ridklubb erbjuder ridning i säker miljö med välutbildad och kompetent personal.  

Vi sätter god hästhållning i centrum, alla hästar står i rymliga boxar i stallet och går dagligen i hage 

i flock. 

 

Värmdö ridklubb är ansluten till Svenska Ridsportförbundet samt till Ridskolornas riksorganisation. 

Vid utgången av 2021 var medlemsantalet 394 st. 

 
Värmdö ridklubbs specifika ställningstagande till alkohol och droger finns publicerat på hemsidan. 

Värmdö Ridklubb har även nolltolerans mot mobbing och kränkningar. 

 

STYRELSEN 
 

Styrelsen har under verksamhetsåret utöver ett konstituerande möte haft 12 protokollförda 

sammanträden.  

 

Även styrelsen har under året tvingats ställa om sin verksamhet och mestadels haft digitala möten. 

Fokusområden under 2021 har varit av mer strategisk karaktär då det operativa arbetet helt sköts av 

Personalen.  

 

 

 

Styrelsen för verksamhetsåret 2021 har bestått av:  

Åsa Lindblom, ordförande  

Matilda Nyström Arnek, vice ordförande  

Micaela Sjökvist, kassör  

Maria Porgerus, sekreterare  

Mary Lyngander, vice sekreterare och ledamot 

Carola Olsson Virtala, ledamot 

Markus Aggefors, ledamot  

Marie Sandgren, ledamot 

Pia Jarlin, ledamot 

Åsa Järbin, suppleant  

Charlotte Lindén Ahmad, suppleant 
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Mira Ahmad, representant från Ungdomssektionen 

 

 

Lekmannarevisorer: Åsa Blomqvist-Jonsson och Lena Widman 

 

Valberedning ha bestått av: Robert Van Vliet (sammankallande), Anna Heidermark och Kaisa 

Skottestad  

 

RIDSKOLEVERKSAMHETEN  
 

Medlemmarna i Värmdö Ridklubb äger och driver ridskoleverksamheten. Klubbens målsättning är 

att erbjuda medlemmarna praktisk och teoretisk ridutbildning av högsta kvalitet. I verksamheten 

ingår också att erbjuda medlemmarna möjlighet till kurser, märkestagning, tävlingsverksamhet på 

klubbnivå, ungdomsverksamhet samt andra aktiviteter som USEK och övriga medlemmar anordnar. 

Ridklubben äger lektionshästarna och utrustning och anställer personalen i verksamheten. Klubben 

hyr lokalerna av Värmdö Kommun. 

 

 

PERSONAL   
 

Personalen består av en arbetsgrupp av sju personer samt ungdomar som jobbar på helgerna.    

 

Personal under året: 

 

Matilda ”Millan” Trädgårdh, Ridlärare (SRL II) Verksamhetschef.  

Andrea Eriksson, Ridlärare (SRL III, Hippolog) Stallchef.  

Angelica Bärlund, Ridlärare (SRL I), stall och FU, Personalansvarig. 

Isabelle ”Issa” Gothenby, Ridlärare (SRL 11, Hippolog), stall, FU, ansvarig medlemsstall. 

Katja Toledo stalltjänst på deltid. 

Frida Mallmin Ridinstruktör på deltid. 

Isabelle Falk Ridinstruktör och stalltjänst på deltid. Avslutade sin anställning efter sommaren. 

Johanna Kristiansson Tjänstledig för studier 

 

Utöver denna personal så är det ca 12 ungdomar som jobbat i helgstalltjänsten. 

 

HÄSTARNA  
Vid årets slut ägde Värmdö Ridklubb 16 ponnyer och 13 stora hästar.   

Vi har detta år fortsatt att satsa på att köpa in unga hästar. Det är en svår hästmarknad, färdiga hästar 

är svåra att hitta. Vi vill ha två individer av varje årskull som först utbildas i form av unghästkurs, 

sedan utbildas av ridlärare och medryttaravtal fram till dess att de är redo att gå in i verksamheten. I 

vår lösdrift har vi vid årets slut fem stycken unghästar (varav två egna uppfödningar) och i stallet 

två hästar som utbildas. 

 

LEKTIONSVERKSAMHET   
 

Under året har vi haft ett stabilt elevantal. Ridklubben har i dag ett stort tryck från barn, ungdomar 

och vuxna som vill börja rida, men då vi nått taket för hur mycket verksamhet vi kan bedriva på vår 

anläggning så kan vi endast tillgodose ett fåtal. Kötiden till oss är 2-3 år både för barn, ungdomar 

och vuxna. Med hela vår kölista skulle vi kunna starta en ridskola till!  
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Vid årets slut hade vi 355 uppsittningar ridande i veckan varav 17 funkiselever. Vi har startat två 

nybörjargrupper för barn. Vi har haft träningstävlingar ungefär en gång i månaden (dock inte 

januari-mars pga. covid-19) i både dressyr och hoppning på olika nivåer. Vi har haft uppskattade 

aktiviteter vid skolloven. Vi har även haft populära sommarridläger samt kurser under julen och 

nyårshelgen.  

 

FUNKISRIDNINGEN   
 

Vår ridning för funktionshindrade är en uppskattad del av vår verksamhet, elever från framför allt 

Nacka och Värmdö kommer och rider varje vecka. Det är mest promenader i vår vackra natur men 

vi har även en grupp i veckan som även rider i ridhuset. Denna verksamhet finansieras till stor del 

av ekonomiskt stöd från Nacka och Värmdö kommun.  

 

 

 

MEDLEMSAKTIVITETER   
 

P.g.a. rådande läge så har klubben inte kunnat genomföra medlemsaktiviteter i vanlig utsträckning.  

 

Luciashowen 2021 

Under hösten påbörjades ett arbete med att sätta ihop årets luciashow. Vi samlades ca 10 personer 

och bollade idéer och började planera. Allt eftersom hösten gick och covidsmittan ökade 

tillsammans med restriktioner som var svåra för oss att hålla oss till, så valde vi att ställa in årets 

luciashow. Vi hänvisade till förra årets fantastiska film och hoppas att medlemmarna njöt av denna 

ännu en gång med varm choklad och pepparkaka hemma i stugorna.  

 

SPONSRING OCH MARKNADSFÖRING  

 

 
Värmdö Ridklubb är som bekant en förening som till stora delar drivs av ideella krafter.  

Klubben ser därför gärna långsiktiga sponsringssamarbeten med såväl lokal företagsmarknad på 

Värmdö samt ev. andra intressenter.  

 

Under 2021 har några nya sponsorer tillkommit till klubben.  

 

Tack vare en del genomförda tävlingar har Tävlingskommittén fått igång delar av sponsringen med 

fina priser till vinnande ekipage.  

 

 

 

INFORMATION    
 
Hippocrates och klubbens olika Facebooksidor är tillsammans med hemsidan våra viktigaste 

informationskanaler. Genom de olika Facebookgrupperna förbättras också möjligheterna till 

kommunikation mellan medlemmar. Klubben arbetar också aktivt med att så många som möjligt av 

de medlemmar som besöker stallet ska få mer daglig information om aktuella frågor i 

verksamheten. Här använder vi informationstavlor i såväl ridskolestallet som i medlemsstallet. 

Något som uppskattas bland medlemmarna. I Hippocrates kan alla aktiva medlemmar med 

inloggning se ridskolan och klubbens aktiviteter och anmäla sig till dessa. 
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MARK OCH ANLÄGGNING  
   
Under 2021 har det gjorts en del förbättringar på anläggningen och våra marker. I början av året så 

ombesörjde Värmdö Kommun som äger anläggningen tilläggsisolering av taket på delar av 

övervåningen och vi fick installerat ny viktig nödbelysning i ridhuset.  

 

Ridvägen som går mot sandtaget har förbättrats med dikning och nytt grus. Boden vid ridbanan, 

som är vårt nya sekretariat och domarbod vid tävlingar, har färdigställts invändigt med målning 

mm.  Ridskolehästarnas rasthagar bakom ridhuset har till fått nytt staket och förbättrade ingångar 

vilket ger större säkerhet vid in – och utsläpp av hästar. Vi har städat och skickat iväg metallskrot 

från anläggningen. Vi har också bytt ut vår gamla belysning på ridbanan till starkare och bättre 

strålkastare. 

 

Under året har styrelsen också intensifierat sitt arbete för att förmå kommunen att bygga ut 

anläggningen i Evlinge. Den anläggning vi idag hyr är liten och hindrar oss från att utöka vår 

verksamhet, samtidigt har vi 500 barn, ungdomar och vuxna som står i kö för en plats till ridskolan. 

Under året har vi haft besök av politiker och tjänstemän från kommunen.  

Styrelsen har skickat brev till politiker som hanterar idrotts- och anläggningsfrågor. Såväl vår 

ledning som styrelseledamöter har också deltagit på möten med andra idrottsföreningar i kommunen 

i syfte att påverka våra förutsättningar.  

 

 

SÄKERHET   
 

Värmdö Ridklubb är anslutet till IT systemet REQS vilket innebär att vi varje månad får ett uppdrag 

från kommunen att kontrollera brandskyddet. I checklistan finns olika punkter som ska kontrolleras 

och sedan återrapporteras. På så sätt har vi idag bra kontroll på brandskyddet. Brandskyddet 

kontrolleras både i ridskolan samt medlemsstallet. 

Vi har hästhållningspolicy för klubben med anvisningar och regler om hur man hanterar hästar på 

vår anläggning. Bl.a. ska personer under 18år alltid bära hjälm vid hantering av hästar. 

Hästhållningspolicyn finns att läsa i sin helhet på hemsidan och uppsatt i stallet. 

 

 

 

INACKORDERING MEDLEMSSTALL  
 
I vårt medlemsstall har det varit full beläggning på boxarna hela året. Det är en härlig blandning av 

hästar och människor, det är alla åldrar på människor och olika storlekar och användningsområden 

på hästarna. Många rider lektion på ridskolan och eller tränar för de tränare vi har på klubben.   

Det finns ett stort ideellt engagemang bland våra hyresgäster vilket känns jätteroligt.  Arbetskvällar 

har genomförts i maj och med god uppslutning.  

 

UNGDOMSSEKTIONEN 
 

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: 

Frida Mallmin               Ordförande 

Tess Sandgren                Vice ordförande, Suppleant rep. Vmrk styrelse 

Alexandra Arnek            Kassör 
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Lovisa Wahlström           Sekreterare 

Elvira Malmström           Representant Stockholm - DUS 

Mira Ahmad                   Representant i Vmrk Styrelse 

Stella Jansson                Skötaransvarig  

Josefine Holm               Tävlingskommittén (TK) 

Emilia Nävertun             Skötaransvarig 

Ida Eriksson                   Skötaransvarig 

My Nyberg                     Medieansvarig 

 

 

Ungdomssektionens främsta mål är att skapa en bra stämning mellan barn och ungdomar i stallet. 

Vår uppgift är att arrangera roliga och lärorika aktiviteter för barn och ungdomar och stärka 

gemenskapen i klubben. Det försöker vi uppnå genom att anordna olika aktiviteter, att aktivt främja 

säkerhet i stallet och gott hästkunnande samt att föra fram barnens/ungdomarnas åsikter till 

styrelsen. Dessa mål har vi som sitter i styrelsen aktivt arbetat med under år 2021.  

Vi har haft protokollförda möten ca en gång i månaden samt anordnat aktiviteter.  

 

Tyvärr kantades året återigen av Corona-pandemin och flera inplanerade aktiviteter har inte    

kunnat genomföras. Däremot har de genomförda aktiviteterna Corona-anpassats efter gällande 

riktlinjer och bästa förmåga. De aktiviteter vi har genomfört är fångarna i stallet, pumpajakt och 

spöknatten. Samtliga aktiviteter har varit väl uppskattade och vi är glada att se att deltagandet på 

aktiviteterna har ökat i år i jämförelse med tidigare år. Vi har även genomfört två skötarutbildningar 

och skötarmöten under höstterminen. Numera har nästan alla ridskolehästar en eller flera skötare 

flera dagar i veckan, vilket är mycket roligt att se. Tyvärr blev luciashowen inställd i år och därmed 

även vårt nummer som vi såg fram emot, men vi hoppas att nästa år blir mer gynnsamt för alla 

aktiviteter på klubben.  

 

Under det gångna har vi även satsat på att bli mer aktiva på instagram för att sprida vår verksamhet 

till ungdomar i samt utanför stallet. Vi har exempelvis börjat med något som vi kallar fredagsfailen, 

vilket är ett videoklipp med avramlingar. Detta har varit uppskattat hos våra följare som även dem 

har skickat in bidrag till fredagsfailen. Måndagsmulen har också varit populär på instagram. Ett 

inlägg där följarna får gissa ridskolehäst genom att endast se dess mule.  

 

Vi i ungdomssektionens styrelse vill passa på att tacka alla medlemmar för att ni har varit med på 

våra aktiviteter och upptåg. Nu väntar ett nytt år med nya härliga aktiviteter. Hoppas vi ses! 

 
 
CAFETERIAN   
 
Cafeterian har under året mestadels hållits stängd pga. rådande läge och svårigheten med långsiktig 

planering.  

 

Dock har den varit öppen under tävlingar tack ideella krafter från Monica och Håkan Folkesson 

som skött såväl planering som inköp, samt jobbat under tävlingarna. Stort tack!  

 

Klubben planerar för att kunna öppna caféet under vårterminen 2022, då vi fortfarande ser caféet 

som en viktig samlingsplats.  
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UTBILDNING  
 
Under Verksamhetsåret har två utbildningar för Grönt kort genomförts för medlemmar och andra 

intresserade. Grönt kort ger den grundkunskap som krävs för att få tävla. 

 

 

BOKFÖRING, LÖNEUTBETALNING OCH LEKTIONSADMINISTRATION  
 
Under 2021 har föreningen haft fortsatt hjälp av Ordning och redovisning i Stockholm AB med 

detta ansvar. Våra administrativa system för bokföring, löneutbetalning och lektionsadministration, 

Fortknox och Hippocrates har fungerat väldigt bra.  

 

TÄVLINGSKOMMITTÉN  
 
Tävlingskommittén (TK) har bestått av:  

 

Kerstin Ydregård, ordf VT 

Jenny Ring, ordf HT  

Charlotte Linden Ahmad 

Matilda Trädgårdh  

Mira Ahmad, repr U-SEK 

Nina Rolén 

Ulla Lohrdén 

Åsa Blomqvist-Jonsson  

Åsa Lindblom 

Johanna Kristiansson 

Katarina Bengtsson-Kvarnström 

 

TK har haft regelbundna möten med planering inför och avstämning efter tävlingar. Under 

sommaren hölls en workshop med diskussion om mål och roller. 

 

Även tävlingsåret 2021 drabbades av många inställda tävlingar och aktiviteter. 

 

Externa tävlingar 

Av planerade tävlingar fick två dressyrtävlingar ställas in pga pandemiläget och en hopptävling pga 

för få anmälda. 

Inomhusdressyren i oktober kunde dock genomföras med ett begränsat antal deltagande, dock 

många hemma- och ridskoleekipage. 

LB:1 vanns av Totta Ogander/Jartier med ridskoleekipagen Elvira Malmström/Ynithon the Blitz 

som trea och Anna Heidermark/Schmitzi 5e placerad. 

Totta placerade sig även 2a i LA:1 med Livia Vikarby/Againstallodds trea.  

 

Externa arrangemang 

Pay & Jump bjöd vi in till – 3/7 och 26/9 – bägge på utebanan med ca 25 deltagare varje gång. Det 

var flera år sedan vi kunnat ha utomhushopptävling, så detta var en härlig miniåterkomst. Mycket 

fin feedback från deltagarna och vi var nöjda! 
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Interna tävlingar 

 

Klubbmästerskapen  

Klubbmästerskap i dressyr reds 22 maj utomhus med ett stort antal deltagare.  

Klubbmästare blev: 

Ridskolejunior Thea Jonsby/Bullen 

Ridskolesenior Vivvi Hasselrot/Maverick 

Egen ponny  Tinne Trädgårdh/Royalty 

Egen häst  Micaela Sjökvist/Maaike  

 

Klubbmästerskap i hoppning reds 30 december inomhus med ett begränsat antal deltagare. Det är 

ett svårt datum, som vi ändrar på till nästa år. 

Klubbmästare blev: 

Ridskolejunior Elvira Malmström/Magic 

Ridskolesenior Sofie Sibia/Xafir 

Egen ponny  Mira Ahmad/Jewis Prince Charming 

Egen häst  Nellie Schmidt/Vivas Parodie 

 

Vi har haft träningstävlingar inkl påskcupen i dressyr och hoppning, där ridskolan hållit i trådarna. 

Stort intresse med mellan 20 och 40 startande varje gång, flest ridskoleekipage men även en del 

privatekipage. Det är populära, roliga och utbildande aktiviteter. 

 

Allsvenskan 

Inga allsvenskaomgångar har kunnat genomföras av pandemiskäl. 

 

Licenser 

Totalt 14 medlemmar löste årslicens för VmRK och därutöver löstes 13 meeting- (endags)licenser. 

Dessvärre gjorde pandemisituationen att många tävlingstillfällen blev inställda.  

 

Utbildning/extern representation 

Vi var representerade på distriktets träff i oktober där tävlingsterminen med allsvenskeomgångar för 

2022 diskuterades. 

 

Ekonomi/Investeringar 

Det överskott som våra tävlingar ger investerar vi bl a i olika projekt som ger ridskolan lite extra 

kvalitet. Även detta år har vi bidragit till utebanan med bevattning samt äntligen kunnat 

iordningställa sekretariatsboden, som invigdes under KM dressyr. 

 

 

Vi hälsar alla välkomna till ett nytt tävlingsår 2022. Vi planerar för fortsatta träningstävlingar och 

KM samt både Pay & Jumps och Pay & Ride. Vi har i dagsläget planerat för tre dressyrtävlingar, 

17/4 inomhus med ponnyallsvenskan div 3, 4/6 utomhus samt 22/10 em inomhus samt hopptävling 

den 24-25/9 ponny och häst. Vi hoppas att 2022 kan få bli ett normalt härligt tävlingsår. 

 

Vi har även anmält ett allsvensklag i ponny både i dressyr och hoppning – första gången på väldigt 

många år! 

 

 

Till våra arrangemang behövs många funktionärer av olika slag och som vanligt välkomnar vi 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 – utan att vara tävlingskunnig. Hör av dig till någon i 

tävlingskommittén eller personalen på ridskolan. 
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EKONOMISK HÄLSNING FRÅN KASSÖREN   
 
Vi har återigen gjort ett mycket gott resultat och vi har en stabilitet i våra intäkter och kostnader. 

Årets budget medgav lite fler investeringar i vår anläggning som vi också har gjort. Likviditeten är 

också mycket stabil och vår soliditet blir bättre för varje år. 

 

 
 
SLUTORD FRÅN ORDFÖRANDE   
 
Efter ännu ett år i pandemins tecken med alla dess utmaningar kan jag med stolthet konstatera att vi 

på Värmdö Ridklubb har klart av att hantera alla dessa utmaningar med glans. Medlemmar har 

anpassat sig till nya föreskrifter och inställda/förändrade aktiviteter och återkopplat till mig och 

personalen med glada hejarop. Vi har som förening gjort allt vi haft möjlighet till och vår 

enastående personal har med stort engagemang säkerställt att verksamhet kunnat löpa på i så stor 

omfattning som möjlig. Med snabba och smarta beslut har vi planerat om verksamheten och 

anpassat den efter rådande omständigheter. Inget har varit omöjligt för oss på Värmdö Ridklubb, allt 

har det funnits lösningar på, även om lösningen i vissa fall har varit att sälla in en aktivitet med kort 

varsel.  

 

Idag ser jag fram emot de kommande åren utan pandemi, med många roliga medlemsaktiviteter, 

kurser, ridgrupper och tävlingar med fulla läktare. Det skall bli kul att få följa våra unghästars 

utveckling genom unghästkursen. Att vi som förening köper fler unghästar och även avlar själva är 

en långsiktig satsning som vi gör för att få så bra ridskolehästar som möjligt till vår fantastiska 

ridskola. Den utvecklingsresan hoppas jag alla medlemmar känner sig delaktiga i och att den bidrar 

till att klubbkänsla växa än starkare. Vi får möjlighet att följa våra föl från födsel till att de utvecklas 

på gården till framtidens ridskolehästar på Värmdö Ridklubb.       

 

Jag vill rikta ett stort tack och tacksamhet till vår Personalen för de enastående arbete ni gör och den 

glädje och engagemang ni ger våra hästar och oss som medlemmar varje dag, ni är verkligen hjärtat 

i vår förening. Även ett stort tack till alla ideella krafter som hjälps åt i klubben samt till styrelsen 

för er snabba beslutsförmåga och de engagemang till vidareutveckling av klubben som finns inom 

gruppen. Och till alla medlemmar vill jag bara säga stort tacka för den gemenskap och värme ni 

sprider inom föreningen, det är vi tillsammans som är Värmdö Ridklubb.  

 
 

 

 

_________________________________                     _________________________________ 

Ordförande Åsa Lindblom                                               Vice Ordförande Matilda Nyström Arnek 

 

 

_________________________________                     _________________________________ 

Kassör Micaela Sjökvist                                                  Sekreterare Maria Porgerus  
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_________________________________                      ________________________________ 

Ledamot Marie Sandgren                                        Ledamot Pia Jarlin  

 

 

 

_________________________________          __________________________________ 

Ledamot Mary Lyngander     Ledamot Carola Virtala 

 

 

 

_________________________________        

Ledamot Markus Aggefors     
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