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Verksamhetsberättelse 2019 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. Värmdö 

Ridklubb sätter god hästhållning i centrum bl.a. genom att ge alla hästar box i stallet och daglig 

utevistelse i hagar. 

 

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

Vid utgången av 2019 var medlemsantalet 406 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.  

 

Sedan tidigare har styrelsen beslutat att effektivisera styrelsearbetet, där varje styrelseledamot 

lämnar en statusrapport över sitt ansvarsområde inför varje styrelsemöte. Detta infördes 2015 men 

sedan 2017 har även verksamhetens ledningsgrupp lämnat statusrapport med fokus på 

ledningsgruppens ansvarsområden.  

 

Styrelsen har under året haft fokus på ekonomifrågor och deltagit i ett antal möten med Värmdö 

kommun inför projektering av utökad verksamhet. Styrelsen genomförde i augusti 2019 en 

workshop tillsammans med ledningsgruppen med fokus på verksamhetsplan och under hösten 2019 

blev Värmdö Ridklubb utsedd till Årets Ridskola. Styrelsen och personalen fick tillsammans ta 

emot priset på Ryttargalan på Grand Hotell, vilket är fantastiskt roligt för hela klubben.  

 

Styrelsen  för verksamhetsåret 2019 har bestått av:  

Åsa Lindblom, ordförande  

Matilda Nyström Arnek, vice ordförande  

Micaela Sjökvist, kassör  

Maria Porgerus, sekreterare  

Mary Lyngander, vice sekreterare och ledamot 

Ann-Christine Tornevik, ledamot 
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Carola Olsson Virtala, ledamot 

Markus Aggefors, ledamot  

Lotta Kruse, ledamot 

Alexandra Jeffmar, representant från Ungdomssektionen (Q1 och Q2)  

Mira Ahmad, representant från Ungdomssektionen Q3 och Q4 

Malin Ring Malmström, suppleant 

Charlotte Lindén Ahmad, suppleant 

Sofia Pettersson, suppleant 

 

 

Lekmannarevisorer: Åsa Blomqvist-Jonsson och Lena Widman 

 

Valberedning ha bestått av: Robert Van Vliet (sammankallande), Karin Löfgren och Annika 

Teckner.  

 

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   
 

I somras valde Sanna att ta tjänstledigt för studier vilket innebar att Millan tog över ansvaret för 

ekonomin. Johanna började också studera så hon gick ner i tid och har sedan dess bara kvar en del 

av sina lektioner. Jossan kom in på Hippologutbildningen och slutade därför efter sommaren. 

Personalstyrka förstärktes med en Hippolog, Issa, och Katja som stallpersonal. 

Vi har under året haft praktikanter från olika skolor vilket är roligt.  

 

Personal under året: 

 

Matilda ”Millan” Trädgårdh, Ridlärare (SRL II) och stall. Sitter i ledningsgruppen som Kund och 

marknadschef, Anläggningsansvarig och tog över ekonomiansvaret när Sanna gick på tjänstledighet. 

Andrea Eriksson, Ridlärare (SRL III, Hippolog) och stall. Sitter i ledningsgruppen som häst och 

stallansvarig. 

Angelica Bärlund, Ridlärare, FU och stall. Sitter i ledningsgruppen som personalchef.  
Isabelle ”Issa” Gothenby, Ridlärare (Hippolog), FU och stall 

Johanna Kristiansson, Ridlärare SRL II och stall. Började studera på höstterminen och jobbade då 

två dagar i veckan med lektioner. 

Ewa Johannisson hjälper oss att laga alla täcken som hästarna har sönder. 

Isabelle Falk stalltjänst på deltid. 

Johanna Folmer stalltjänst på deltid.  

Katja Toledo stalltjänst på deltid. 

Tess Sandgren praktikant  

Sanna Henefelt, Tjänstledig för studier. 

 

Utöver denna personal så har vi haft 15-20 ungdomar och vuxna som jobbat i helgstalltjänsten och i 
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caféet.  

 

HÄSTARNA  
Vid årets början ägde Värmdö Ridklubb 14 ponnyer och13 stora hästar.  I slutet av året hade 

klubben utökat antalet med en häst till verksamheten. En ponny var inhyrd från Taffsnäs under 

våren.  

Vi har under året haft våra unga hästar på medryttarsystem där de hyrs ut vissa dagar och kan på så 

vis skolas in långsamt i verksamheten. Det är ett system som vi tycker fungerat väldigt bra! 

I juni valde vi att betäcka vår underbara c-ponny Charon. Allt har gått enligt plan och vi hoppas på 

att det kommer en välskapt fölunge i början av maj! 

 

LEKTIONSVERKSAMHET m.m.   
 

Under året har vi haft ett stabilt elevantal och kön till vår ridskola ringlar lång. Vid årets slut hade vi 

390 uppsittningar ridande i veckan varav 15 funkiselever. Vi har startat två nybörjargrupper för 

barn. Vi har under året haft träningstävlingar ungefär en gång i månaden i både dressyr och 

hoppning på olika nivåer. Vi har haft kurser vid skolloven under dagtid och det har varit mycket 

uppskattat. Vi har även haft populära sommarridläger samt kurser under julen och nyårshelgen. 

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!  

 

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.  

 

Fram till sommaren 2019 har Sanna Henefelt ansvarat för Funkisridningen.  

Efter sommaren när Sanna valde att bli tjänstledig har övrig personal hantera funkisridningen.  

Vi har även anlitat Anna Wallde såsom socionom för att marknadsför funktionsridningen inom 

Värmdö och Nacka kommun. Vi har ett antal lediga platser och Anna har kontaktat ett antal 

boenden, dagcenter och skolor för att upplysa dem om att vi har lediga platser att erbjuda inom vår 

funktionsridning. 

 

 

MEDLEMSAKTIVITETER  
 

Vårstädning 19 april  

Klubben bjöd in alla medlemmar till en städdag. Det var en tapper skara barn och vuxna som slöt 

upp och vi fick en vårfin anläggning. Klubben bjöd på korv och dricka till alla som deltog.  

 

Bakluckeloppis i samband med Klubbmästerskap i dressyr 6 juni 

Vi genomförde bakluckeloppis i samband med Klubbmästerskapet i dressyr med hjälp av ideella 

krafter. Det såldes även lotter med fina vinster. All lotteriförsäljning samt bokad plats för 

loppisförsäljning tillföll klubben.  

 

Årets Luciashow 14 december 
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Det är fantastiskt att se denna uppslutning av publik då läktaren fylls till sista plats! Luciatåget var 

rekordstort även i år och det känns jättekul med så många förväntansfulla barn. Stämningsfull 

luciasång spelades när tåget skred in. Årets Lucia Frida Mallmin kröntes med ett hästinspirerat 

halsband. 

Showen innehöll bl.a tal av ordförande samt uppträdande som roade både stor och liten. 

Styrelse och personal utsåg även detta år ”Årets ideella kraft” på Värmdö Ridklubb, Thea Jonsby & 

Emma Thorsson (barn), Frida Mallmin (ungdom) samt Krista van Vliet (vuxen). Ungdomssektionen 

(U-sek) utsåg Hedvig Lindfors till ”Årets skötare”. Grattis till er! 

Konferencier var Nina Rolén. Cafeterian höll öppet under dagen och det fanns fiskdamm och lotter 

till försäljning med fina vinster. Dagen avslutades med den stämningsfulla ljusshowen framförd av 

de yngre ridskoleeleverna tillsammans med Ungdomssektionen.  

 

Tack till alla medlemmar och övriga, det är Vi TILLSAMMANS som gör Värmdö Ridklubb till det 

den är! I år utsedd av Svenska Ridsportförbundet till Sveriges bästa Ridskola 2019!  

 

 

SPONSRING OCH MARKNADSFÖRING  

 

Under 2019 har vi haft ett mycket gott samarbete med våra sponsorer och samarbetspartners. 

Många av våra trogna sponsorer har valt att fortsätta stödja vår verksamhet. Det stöd som vi får från 

våra sponsorer är otroligt värdefullt för Värmdö Ridklubb. Under året har en ny arbetsgrupp för 

sponsring tillkommit och tagit över uppgifter från tidigare styrelse.   

 

Ett koncept för sponsring med tre olika nivåer har tagits fram och presenterats för våra medlemmar 

genom ett utskick på mejl och anslag i stallet. Konceptet ska framöver användas vid kontakt med 

tänkbara sponsorer. 

 

Sponsringsgruppen har under året ansökt om div. stiftelsebidrag och andra typer av finansiella 

tillskott men konkurrensen har varit för hård och Värmdö Ridklubb har tyvärr inte fått 

ansökningarna beviljade.  

 

Sponsringsgruppen fortsätter att jobba med att vidareutveckla sponsringssamarbetet.  

 

Klubben har under 2019 erhållit sponsring från en privatperson och på det viset kunnat köpa in två 

ponnyer. 

 

 

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. 

 

MARK OCH ANLÄGGNING 
   
Under 2019 har vi påbörjat resan mot en långsiktig plan för drift och underhåll av mark och 
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anläggning. Samtidigt har flera större arbeten tagit upp vår tid som t.ex. nytt hyresavtal, installation 

av lås och larm, problemen med dricksvattnet samt påbörjandet av en bevattningsanläggning för vår 

utevolt. Nedan följer några specifika områden. 

 

Lösdriften 

Arbetet med lösdriften har underåret fortgått och nu återstår framförallt att dra fram vatten och el. 

 

Utevolten 

Under året har underlaget förbättrats och arbetet med att få till en bevattning har påbörjats. I 

samband med diskussionerna rörande nytt ridhus med Värmdö kommun har även dräneringen av 

volten behandlats. 

 
Lås och larm 

Under våren installerade vi larm samt lås på båda våra stallar, utöver några få fellarm så har detta 

fungerat bra. 

 

Dricksvatten 

Under året trycktes den brunn som vi får vårt dricksvatten från i samband med detta fick vi förhöjda 

halter bakterier i vårt vatten. Detta är inte helt ovanligt vid tryckning av brunnar och efter några 

veckor var vattnet åter tjänligt. Det har även installerats vattenmätare på vårt inkommande vatten, 

förbrukningen sedan installationen har varit stadig på drygt 3m2.  

 

I samband med genomförandet av stalltvätten fanns oro för att vattnet ej skulle räcka för detta, 

varför beslut togs att istället köpa vatten i tank. Detta har gjort stalltvätten dyrare detta år. 

 

Nya avtal 

Under våren 2019 har klubben förhandlat fram ett nytt avtal Medlemsstallet, det nya avtalet gäller 

till 2022-12-31 med automatisk förlängning med 36 månader. Klubben har även fått en 

nyttjanderättsgaranti för ridbanan under 10 år vilket möjliggör långsiktiga investeringar och bidrag. 

 

Nya ridvägar 

Under hösten blev vi kontaktade av Värmdö Hästvägsförening angående en ny ridväg mellan 

Sandtaget och Älvsby. Sträckan har besökts tillsammans med kommunen och delar med sträckan 

bedöms som svår att anlägga, arbetet har fortsatt med att försöka hitta alternativa lösningar.   

 

Hagar 

Ett antal rymningar har skett från våra hagar under året, staketen har reparerats men några av 

hagarna behöver större renoveringar. Till en av vinterhagarna har klubben erhållit grus via en 

medlem vilket vi under året också lagt ut. 

 

Övrigt 

Ett flertal mindre ärenden har hanterats, framförallt brister som fastighetsägaren har åtgärdat som 

t.ex. Stopp i toaletter, justeringar av dörrar, ny matta på övervåningen och nya galler till 

dagvattenbrunnar. Vi har även påbörjat arbetet med att ta fram en underhållsplan. 

 

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 bättre kontroll på brandskyddet. Brandskyddet 

kontrolleras både i ridskolan samt medlemsstallet. 
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Brandlarmet har under året fortsatt att strula om än i något minskande omfattning.  

 

Hjärtstartare är nu inköpt med stöd från Stiftelsen Lars Hiertas Minne och finns uppsatt i det stora 

stallet.  

 

 

INACKORDERING MEDLEMSSTALL 
 
I vårt medlemsstall råder det god stämning! Arbetskvällar har genomförts i maj och september med 

god uppslutning av både barn och vuxna. Många rider på lektion med sina hästar och är med på 

våra träningstävlingar. Vi har under året haft en del outhyrda boxar, men det är hästar på väg in och 

det beräknas bli helt fullt igen under våren 2020. 

 

 
 
UNGDOMSSEKTIONEN 
 

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: 

Freja Eriksson  Ordförande 

Frida Mallmin  Vice ordförande  

Meg Sjökvist  Kassör  

Fanny Fröberg Tinell Sekreterare 

Alexandra Jeffmar  

Alexandra Arnek DUS 

Lovisa Wahlström Mediaansvarig  

 Mira Ahmad  USEKs representant i Styrelsen, TK  

Tess Sandgren  Skötaransvarig 

Elvira Malmström Skötaransvarig  

My Nyberg  Skötaransvarig  

Emilia Nävertun Aktivitetsansvarig  

Stella Jansson  Aktivitetsansvarig 

Malin Malmström representant från klubbens styrelse 

 

Ungdomssektionens mål är att främja en bättre kontakt mellan barn/ungdomar och 

ungdomssektionens styrelse, skapa en starkare ”vi”-känsla bland medlemmarna, 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 2019.  

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

Exempel på aktiviteter som genomfördes år 2019 är skötarutbildningar och skötarmöten, 

påskäggsjakt, spöknatt med övernattning, käpphästhoppning, pumpajakt, den traditionella 

luciashowen med mera. Olyckliga omständigheter gjorde att vi under våren 2019 hade färre 

aktiviteter än planerat. 

 

Angelica Bärlund kvarstår som representant från personalen det är vi jättenöjda med, liksom med 

att Malin Malmström stöttat vårt arbete.   

 

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! 
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TÄVLINGSKOMMITTÉ  
 

Kerstin Ydregård ordförande tävlingsledare 

Ulla Lohrden 

Johanna Kristiansson 

Madeleine Sundström 

Matilda Trädgårdh 

Nina Rolén, repr sponsorgruppen 

Åsa Blomqvist-Jonsson, sekretariatsansvarig 

Åsa Lindblom 

Charlotte Linden Ahmad 

Mira Ahmad 

 

Interna tävlingar 

 

Klubbmästerskapen  

KM i dressyr reds den 6 juni  5 startande privathästar, 10 ridskolehästar och 7 ridskoleponnyer. 

Samtliga deltagare red det program där man nivåmässigt befann sig.  

KM i hoppning reds som årets sista aktivitet den 30 december med totalt 17 startande – 11 

ridskoleekipage, 6 privathästar. 

 

Klubbmästare 2019:  

Dressyr 

Privathäst    Johanna Kristiansson-Lady 

Ridskolehäst                                      Sandra Wictorin-Kroolie 

Ridskoleponny                                   Emma Sjögren-Bullen 

 

Hoppning 

Ridskolejunior/Ridskolesenior           Alice Ekman-Madonna                             

 

Privathäst    Josefine Holm-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. 

 

Externa tävlingar 

 

Den 22 april anordnade vi dressyrtävling med Allsvenskan Div 3 omg 2.  

Klass 1 vanns av hemmaekipaget Emma Ljungqvist-Ljungqvist-Lotus, det var många 

hemmaekipage med fina resultat. 

 

Den 28 september anordnade vi en eftermiddagsdressyr klass 2 vanns av hemmaekipaget Frida 

Ydregård-Aroniem Z. 

 

Någon hopptävling kunde vi inte ha då vi inte vågade ansöka i tid då vi inte visste hur ridbanan 

skulle vara efter renoveringen. 

 

Allsvenskan 
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Under våren deltog klubben med två lag i dressyr hästar division 3. Omgång 1 i Bromma 9a och 

11a, omg 2 VmRK 2a och 7a, inget av lagen gick till final. 
 

Deltagande ryttare i lagen Bromma: 

Ileana van Melen, River Sid, Anneli Häggström, Ragnar Unik, Kristina Swärd,Cloncroi Native 

Story, Maria Almgren, Donne, Angelica Bärlund, Sandalwood, Johanna Kristiansson, Lady. 

 

Värmdö RK: Johanna Kristiansson, Lady, Katarina Kvarnström Exchange, Kristina Swärd,  

Cloncroi Native Story, Angelica Bärlund, Sandalwood, Madeleine Sundström, Yxnavalls Sheriff, 

Anneli Häggström, Ragnar Unik. 

  

 

Utbildning 

Vi har deltagit i distriktets tävlingsträffar. Ulla Lohrdén har deltagit i repetitionskurser för 

överdomare i dressyr och hoppning. Åsa Blomqvist Jonsson är numera kursledare i distriktet i TDB 

och Equipe. 

 

Ekonomi/Investeringar 

Överskottet som vi får från våra tävlingar investerar vi i olika projekt som ger ridskolan lite extra 

kvalitet. I år investerar vi ca 50 tkr i en tank där vi samlar upp dagvatten, dräneringsvatten samt 

vatten som kommer från vårt reningsverk, detta för att kunna installera en bevattningsanläggning till 

vår utebana, ridskolan kommer i och med det kunna nyttja utebanan även under torra perioder. Vi 

kommer även att kunna säkerställa bra underlag vid tävlingar, tidigare har vi vattnat med brandbil 

vid behov. 

 

Övrigt 

Under 2019 löstes för VmRK 14 st senior-tävlingslicenser samt 9 st endagslicenser och 4 st endags 

lektionsryttare. 

 

Tack 

Vi hälsar alla välkomna till ett nytt tävlingsår 2020. Vi planerar för fortsatta träningstävlingar och 

KM. Vi har i dagsläget tre dressyrtävlingar, 25/4 EM, 30/5 heldag samt 24/10EM. Hopptävling har 

vi den 12-13/9 ponny och häst. 

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. 

 

 
CAFETERIAN   
 
Cafeterian har under året drivits av våra anställda ungdomar. Under året har arbete pågått i 

cafékommittén för att få in fler ideella krafter som ska driva caféet framförallt på helger då det är 

svårt att hitta ungdomar som kan jobba. Ny rutin för bemanning av cafét kommer att införas från 

januari 2020.  

 

Stort tack till Kerstin Ydregård samt Monica och Håkan Folkesson som ställt upp ideellt, inte bara i 

år.  
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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 2018 har styrelsen beslutat att säga upp avtalet med Sifferhäxan i Mölnvik som ansvarig för 

bokföring och löneutbetalning. Sedan årsskiftet tar istället Ordning och redovisning i Stockholm AB 

över detta ansvar. I samband med bytet har en översyn av administrativa system, som inte fungerat 

tillfredsställande, gjorts. Det har resulterat i att styrelsen valt att byta ekonomisystem till Fortnox, 

system för lektions- och fakturaadministration till Hippocrates samt byte av bank.  

 

EKONOMISK HÄLSNING FRÅN KASSÖREN   
 
2019 blev ett starkt år, både resultat- och likviditetsmässigt. I början av året jobbade vi hårt med att 

starta samarbetet med vår nya redovisningsbyrå och att få till nya, bättre rutiner och processer för 

hela vår ekonomifunktion. Det har fallit mycket väl ut. I övrigt har året har präglats av 

återhållsamhet för att kunna spara till kommande investeringar, både det närmaste året och på sikt. 

Vi har byggt upp en god kassa och ekonomin känns stabil och bra inför framtiden. 

 

 
SLUTORD 
 
Man blir lika glad varje år av att läsa Värmdö ridklubbs verksamhetsberättelse och 2019 är ett år för 

oss alla att vara lite extra stolta och sträcka på oss. Vi har presterat ett bra resultat som ger oss 

möjlighet att återinvestera och utveckla klubben vidare, helt i linje med framtiden som kommer 

kräva fler hästar och en utvecklad verksamhet. Vi har renoverat och utvecklat vår ridbana så nu kan 

vi erbjuda extern tävlingsverksamhet i större omfattningen igen, vilket sätter Värmdö ridklubb på 

kartan och ger oss ytterligare intäkter och ”goodwill” inom ridsporten. Tillsammans har vi haft 

kraften att genomföra en massa roliga aktiviteter såsom luciashow, vårstädning, bakluckeloppis och 

klubbmästerskap. Den ideella kraften inom Värmdö Ridklubb känns i väggarna och det är något 

som vi i den härliga utmärkelsen till årets Ridskola 2019 fick bekräftelse på i motiveringen såsom 

en urstark idealitet.  

 

Att Värmdö Ridklubb blev utsedd till årets ridskola 2019 var verkligen en härlig känsla, inget vi i 

styrelsen hade kunnat förutspå. Vilken fin bekräftelse på det hårda arbete vår personal och alla 

ideella resurser gör varje dag! Något vi alla måste känna en stor stolthet inför. Vi var 30 personer 

som den 27 november begav oss till Grand Hotell för att på Ridsportsgalan motta utmärkelsen och 

en prischeck på 40 000 kr till publikens jubel, en härlig kväll. Många fick även möjlighet att åka till 

Friends och besöka Stockholms International Horseshow under sista helg i november även de 

biljetterna var vinst/gåva för vår utmärkelse till Årets Ridskola 2019.    

 

Motiveringen till årets Ridskola är: "En ridskola i toppklass där alla trivs och utvecklas, både 

hästar och människor. Här är säkerhet ett honnörsord, utbildad personal en självklarhet och 

ridskolehästarna i givet centrum. Med värme och gemenskap, tydliga mål och en urstark idealitet 
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övervinner ridklubben hinder och formar en föredömlig verksamhet. Inte konstigt att kön hit ringlar 

lång." 

  

 

 

 

_________________________________                     _________________________________ 

Ordförande Åsa Lindblom                                               Vice Ordförande Matilda Nyström Arnek 

 

 

_________________________________                     _________________________________ 

Kassör Micaela Sjökvist                                                  Sekreterare Maria Porgerus  

 

 

 

_________________________________                      ________________________________ 

Ledamot Ann-Christine Tornevik                                      Ledamot Lotta Kruse  

 

 

 

_________________________________          __________________________________ 

Ledamot Mary Lyngander     Ledamot Carola Virtala 

 

 

 

_________________________________        

Ledamot Markus Aggefors     
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