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Värmdö Ridklubb är en ideell förening som driver en kvalitetsmärkt ridskola 
och även har privatuppstallning 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,      
träningstävling och privathästuppstallning. Vi erbjuder ridning i säker miljö  
med kompetent och välutbildad personal, och vi sätter god hästhållning i  
centrum genom att ge alla hästar box i stallet och daglig utevistelse i hagar. 
 
För det gångna verksamhetsåret presenteras: 
 

 
 
 
Organisation och verksamhet 
Värmdö ridklubb är ansluten till Svenska Ridsportförbundet samt till Ridskolornas riksorganisation. 
Vid utgången av 2012 var medlemsantalet 401 (476). 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret utöver ett konstituerande möte haft 10 protokollförda 
sammanträden, tre workshopmöten och ett ordinarie årsmöte. Vid den första workshopen träffade 
styrelsen representanter från ungdomssektionen och tävlingskommittén för att diskutera hur samarbetet 
mellan de olika delarna av klubben skulle kunna fungera ännu bättre. Man kom fram till att prova att mötas 
med bestämt tema i work shop format. Därmed blev det ytterligare två stycken under året. Även ordinarie 
personal bjöds in och deltog. Temat var ”Var är Värmdö ridklubb om 3 till 5 år”. Det framkom många 
spännande och intressanta idéer som vi verkligen vill försöka genomföra. Arbetsformen blev mycket 
uppskattad och vi kommer därför fortsätta med detta.  
 
Sedan tidigare har styrelsen beslutat att för att effektivisera styrelsearbetet ska varje styrelsemedlem inför 
styrelsemöte skriva en statusrapport över sitt ansvarsområde. Denna rapport skickas per mail till samtliga 
för genomläsning inför mötet. Själva styrelsemötet kan därmed ägnas åt förtydliganden och 
kompletterande frågor samt beslutsärenden. 
 
Styrelse 
Styrelsen för verksamhetsåret 2012 har bestått av: 
Susanne Hänel, Ordförande 
Karin Mikaelsson, Vice ordförande 
Madeleine Rutberg, Sekreterare 
Helene Lindahl 
Kristina Nordin 
Paula Bergqvist 
Tina Wallin 
Sofia Nordin, representant från Ungdomssektionen 
 
Adjungerade till styrelsen 2012 har varit 
Yvonne Anrin, verksamhetschef  
 
Revisorer: Robert Dohrman och Jeanette Göthberg 
Revisorssuppleanter: Kent Thorn och Ola Nordström 
 
Valberedning har bestått av:  
Marielle Ekström (sammankallande), Annika Lydin, Linda Lidberg och Åsa Lindblom 
 
 

 

Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 
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Ridskoleverksamhet 
Medlemmarna i Värmdö Ridklubb äger och driver ridskoleverksamheten. 
Klubbens målsättning är att erbjuda ridskoleeleverna praktisk och teoretisk ridutbildning av högsta möjliga 
kvalitet. 
I verksamheten ingår också att ge medlemmarna möjlighet till kurser, märkestagning, tävlingsverksamhet 
på klubbnivå och ungdomsverksamhet. 
Klubben äger lektionshästarna och personalen är anställda av Värmdö Ridklubb.  
 
Personal 
Vid utgången av 2012 hade klubben 6 årsarbetstidskrafter. Samtliga kvinnor. 
Av de anställda var 2 heltidsanställda och övriga anställda på deltid, med varierande sysselsättningsgrad. I 
personal inräknas även de ungdomar/vuxna som mot lön arbetar med stallgöromålen på helger och röda 
dagar.  
 
Personal under året 
Yvonne Anrin, verksamhetschef 
Marianne ”Maja” Jillheden, instruktör, stall 
Matilda ”Millan” Trädgårdh, instruktör, stall  
Andrea Eriksson, instruktör, stall, åter från föräldraledighet den 1 augusti 
Jeanette Norman-Schulz, stall 
Emma Fredriksson, stall, slutat 30 juni 
Angelica Bärlund, instruktör, stall, vikarie för Maria Fredrikson tom 30 juni, därefter stalltjänst 
Sanna Henefelt, instruktör, stall, vikarie för Maria Fredriksson börjat 1 september 
Marianne Lagerholm, vikarierande instruktör, stall, slutat 1 september 
Maria ”Mia” Fredriksson, instruktör, stall, föräldraledig hela året 
Dessutom finns extrapersonal som rycker in som vikarier vid sjukdom och ledighet. 
 
Hästar 
Vid utgången av 2012 hade Värmdö Ridklubb 13 stora hästar, 10 ponnyer. 
 
 
  

           
och vände sig till alla från 4 år och uppåt har varit bra och     
 förvånansvärt många vuxna nappade på ide     

Lektionsverksamhet 
Antalet abonnemangselever under året har varit ca 310. 
Ridschemat omfattar 42 lektioner (inklusive prova på 
ridningen)fördelade på veckans alla dagar. Ridskolan 
erbjuder grupper från knatte till specialgrupper för barn, 
ungdomar och vuxna. Vi har löpande under året startat 
nybörjargrupper för barn. På höstterminen gjorde vi 
några förändringar. En vuxengrupp startades på måndag 
eftermiddag med god beläggning. Via beviljade 
ekonomiska bidrag från Idrottslyfter kunde vi starta upp 
två nya grupper.”Rida mera” på på torsdagar, som vände 
sig till barn/ungdomar på ridskolan i kategorier från 1 till 
4. Vi erbjöd extra ridning till starkt reducerad kostnad. 
Intresset var mycket stort och många fick möjlighet att 
rida lite mer. Den andra gruppen vi startade var ”Prova 
på” som lades på lördag eftermiddag som sista lektion, 
och vände sig till alla från 4 år och uppåt har varit bra 
och förvånansvärt många vuxna var med och provade. 
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Då vi anser att även teoretisk utbildning är av stort värde, har vi även detta år haft teoritillfällen med 
samtliga grupper. Barngrupper har två tillfällen per termin med sin instruktör och ungdom/vuxen har ett 
teori tillfälle med sin instruktör men är välkomna till de clinics som genomförs varje termin. På vårterminen 
hade vi nöjet att ha Ninni Zazzi här, hon är ridinstruktör och tränare. Där fick vi höra mer om ryttarens 
hjälper.  I oktober kom hoppryttaren och kommentatorn från Eurosport, Per Dahlgren till oss. Temat var 
den yngre hästens hopputbildning. Som vanligt deltog flera av våra instruktörer med ridskolans hästar vid 
bägge tillfällena.                     
 

       
 
Övrigt 
Gröna kortet kursen fick i år en ny skepnad. Den hölls under v 32 och alla som var med fick även möjlighet 
att rida ett pass om dagen. Kursen blev mycket uppskattad och kursledare var Maja Jillheden. 
 
Värmdö Ridklubbsdagen gick av stapeln den 10 juni. Där fanns loppisbord med allehanda saker som sökte 
nya ägare, lotterier med mycket fina vinster skänkta av Värmdö Köpcenter i Mölnvik. Hundutställning med 
fina priser till alla hundar. Personalen utklädda till årets olika högtider, gjorde en härlig kadrilj på 
ridskolehästarna. Ewa’s cafe fanns på plats och bjöd på både fika och grillat. Ungdomssektionen hade 
ponnyridning, fiskdam och tipspromenad.  
 
Vår traditionella luciashow med uppträdande av personal, ungdomssektion och elever genomfördes en 
söndags eftermiddag i december. Det var som vanligt fullsatt på läktarna där åskådarna bjöds på spex från 
personal och ungdomssektion. Givetvis fanns där också luciatåg med kröning av årets lucia samt ljusshowen 
framförd av de yngre ridskoleeleverna.  
 
Handikappridning 
Årsmötet 2012 beslöt enhälligt att upplösa handikappsektionen, då den inte längre hade ekonomi att 
bedriva handikappridning. Under året har vi i ridskolans regi genomfört handikappridning/terapiridning för 
några elever som ridit hos oss förut.  Ewa Johannisson och Mona Holgersson har varit ansvariga för 
ridningen och Värmdö Ridklubb har tillhandahållit och hyrt ut hästarna. Klubben arbetar för att kunna 
utöka denna verksamhet. En svårighet är att hitta lämpliga hästar som kan jobba både med hk-ridning och 
den vanliga ridskolan. Vi har sökt bidrag hos ett 10-tal fonder, men resultatet har varit magert. Fortsatt 
sökande både hos fonder och hos kommunen kommer att ske under 2013.  
 
Sponsring och marknadsföringsgruppen 
Arbetet i sponsrings- och marknadsföringsgruppen har under året fokuserat på att ta fram ett 
sponsorsavtalspaket som förenklar vårt arbete. Vi har även upprättat en egen Facebooksida för Värmdö 
Ridklubb som en del i vår marknadsföring och för att nå ut snabbare till våra medlemmar. 
 
Vi har under det gångna året även knutit till oss ytterligare nya sponsorer vilket är väldigt kul. 
Våra sponsorer bidrar med pengar till klubben på årlig basis och/eller med priser till våra tävlingar samt 
annat material eller tjänster som betyder mycket för klubbens verksamhet. I år utökades vår hinderpark 
med ytterligare nya, fina sponsorshinder. Dessutom har våra medlemmar bidragit med pengar till ett eget 
hinder för Värmdö Ridklubb. Vi har också genom sponsorer kunnat investera i ett nytt dressyrstaket.  

Veckan efter midsommar ordnades ridläger (i dressyr och hoppning) 
för barn/ungdomar/vuxna i olika kategorinivå. Våra elever har 
efterfrågat dressyr- och hoppträningar under läger veckan. Denna 
sommar kunde vi genomföra dressyrträningar under några tidiga 
kvällar.  
Veckan innan terminsstart samlades ett trettio tal barn och 
ungdomar till vårt sedvanliga igångsättningsläger. Där fixades stall 
och boxar i ordning, utrustning putsades upp och hästarna satts 
igång efter sin semester, allt under Majas och Angelicas 
överinseende. Tack till alla ni som hjälpte till. 
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Vi vill därför tacka våra fantastiska sponsorer för det gångna året för ert fina engagemang i klubben och era 
värdefulla investeringar i vår verksamhet. 
 
Information 
På hemsidan, www.varmdoridklubb.nu, har man kunnat läsa om aktuella tävlingar, kurser, 
ridskoleverksamhet m.m. Dessutom sätts information upp på anslagstavlorna i både ridskole- och 
privatstallet.  
 
Mark och anläggning 
Värmdö Ridklubbs anläggning ägs av Värmdö Kommun/fastighetsutskottet och markområdena ägs av 
Värmdö Kommun. Trots att kommunen äger fastighet och mark så får Värmdö Ridklubb inga andra bidrag 
än kommunalt aktivitetsstöd och anläggningsstöd, två typer av stöd som utgår till alla idrottsföreningar som 
är anslutna till Svenska Riksidrottsförbundet via sina respektive specialförbund. 
Under året har löpande underhåll av hagar gjorts. Under året har ett många boxar i privatstallet fått nya 
mellanväggar på klubbens egen bekostnad.  
 
Privatuppstallning 
Privatstallet har 25 boxplatser varav 23 var uthyrda vid utgången av 2012, dessutom står det 6 privathästar 
i ridskolestallet. Privatryttare har anordnat träningar och kurser i både hoppning och dressyr. Tre 
arbetskvällar på vardera vår- och hösttermin har genomförts. Under dessa kvällar har översyn, reparation 
av hagar och städning in- och utvändigt stått på dagordningen privatstallsloftet. Flera privathästägarmöten 
med mycket god uppslutning har hållits under året. 
 
 
UNGDOMSSEKTIONEN  
 
Ungdomssektionens styrelse år 2012:  
Angelica Bärlund, ordförande  
Isabelle Gothenby, vice ordförande  
Hanna Lindahl, sekreterare 
Sofia Nordin, ordinarie  
Julia Kärrlander, ordinarie (ersattes under hösten av Jessica Johannisson) 
 
Ungdomssektionens mål är att främja en bättre kontakt mellan barn/ungdomar och usek’s 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 aktivt arbetat med under år 2012. 
Under 2012 har Värmdö ridklubbs ungdomssektions styrelse haft regelbundna protokollförda möten ca en 
gång i månaden och anordnat ett flertal aktiviteter. Vi har bland annat anordnat tårtbakartävling, 
påskäggsjakt, spöknatt samt uppskattade clinics ridgrupperna. Precis som förra året hjälpte vi i juni månad 
även till med aktiviteter för barn och ungdomar som anmält sig till våra sommar ridläger.  
I år skedde det en hel del förändringar inom styrelsen då vi provade på ett nytt koncept och gick från 13 till 
5 ledamöter. Angelica Bärlund var kvar som ordförande, Isabella 
Gothenby blev vald till vice ordförande och Hanna Lindahl tog 
över rollen som sekreterare.  
Till slut var det äntligen dags för den traditionella, efterlängtade 
och alldeles, alldeles underbara luciashowen. Showen inleddes 
med ett mycket fint luciatåg där även årets lucia,  
Frida Bengtsson-Lindqvist, 
 kröntes.  
Vi höll som vanligt i röstningen om årets stallbästis  
och till showen stod det klart att det i år var söta lilla  
  

http://www.varmdoridklubb.nu/
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Benjamin som tog hem segern. Titeln som ”årets skötare” var    
det i år två härliga tjejer som fick dela på, Tindra Schörling och  
Nathalie Lampa, som båda gjort ett fint jobb och tagit väl hand  
om sina sköthästar. Sist men inte minst rundades kvällen av och 
vi fick bevittna en vacker ljusshow framförd av våra fantastiska skötare. 
Till sist vill vi passa på att tacka Värmdö ridklubbs styrelse, Yvonne Anrin,  
alla ridlärare och övrig personal, alla fina hästar och självklart alla  
medlemmar för ett roligt och givande år tillsammans. 

    
TÄVLINGSKOMMITTÉ 
Ulla Lohrdén, ordförande 
Julia Kärrlander, repr U-SEK 
Katarina Lindgren 
Kerstin Ydregård, tävlingsledare     
Madeleine Rutberg, äv repr VmRKs styrelse 
Marianne Jillheden 
Matilda Trädgårdh 
Nina Rolén, repr sponsorgruppen 
Tina Wallin, äv repr VmRKs styrelse 
Yvonne Anrin 
Åsa Blomqvist-Jonsson 
Åsa Lindblom 
 

Interna tävlingar 
Klubbmästerskap i hoppning reds på utebanan i samband med Evlingedagen den den 10 juni. 14 
ridskoleekipage och 14 privatekipage deltog. Dressyren avgjordes den 30 september likaså på utebanan. Till 
start kom 11 ridskoleekipage och 10 privatekipage. 
 
Klubbmästare år 2012 blev: 
Dressyr 
Ridskoleponny (program på kort bana med resultatjämförelse i %):  
Emma Ahlenius/Arkas (LB:1) 
 
Ridskolehäst (program på lång bana med resultatjämförelse i %):   
Åsa Blomqvist-Jonsson/Sambo Fless (LB:3) 
 
Privathäst/privatponny (valfritt program med resultatjämförelse i %):  
Andrea Eriksson/Qjellito Quatro (MsvB:2) 
 
Hoppning 
Ridskoleponny (LD):  
Matilda Rydberg/Sambucca  
 
Ridskolehäst (0,90m):  
Erika Engström/Basil 
 
Privatponny (LC): 
Frida Bengtsson Lindqvist/Sjöaryds Tarrocc 
 
Privathäst (1,00m): 
Thea Bisander/Sally 
 

 

Årets stallbästis BENJAMIN 
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Under våren och hösten ordnades träningstävlingar för såväl ridskole- som privatekipage, 2 st i hoppning - 
och 1 st i dressyr, med många deltagare, särskilt från ridskolan. Tyvärr kunde inte höstlovscupen under 
höstlovet genomföras då några hästar var halta och flera under igångsättning efter sjukdom.  
 
Externa tävlingar 
Den 9 april, Annandag Påsk, hade vi första omgången i allsvenskan i dressyr för hästar Div 3. VmRKs lag 
placerade sig som 9a av 13 deltagande lag. I laget red Johanna Jillheden/Condetto E, Ewa Johannisson 
Lundberg/April och Åsa Lindblom/Matella. Individuellt placerade sig Åsa 10a och Johanna 12a. I förklassen 
knep våra ryttare fina placeringar: Ulrika Enhörning/Greta en 2a plats, Kit von Sydow en 3e och Åsa 
Lindblom en 5e. 
 
6 juni inbjöd vi till dressyrtävling på utebanan med regionala klasser för hästar LA:4 tom MsvB:3 med 47 
startande och med en del hemmaryttare. Placerad i LA:4 som 3a blev Andrea Eriksson/Qjellito Quatro. 
Ytterligare 3 hemmaekipage deltog. I Msv C:2 blev Andrea igen placerad nu som 4a och 10 blev Mia 
Fredriksson/Holiday. I MsvB:3 hade vi även en deltagare. 
9 juni var det lokal dressyr, där vi provade att ha LB:3 och LA:3 uppdelat på fyra klasser, vilka samlade 57 
startande. I LB-klasserna hade vi fem hemmaekipage till start och i LA-klasserna 6 st med Andrea Eriksson 
som en av segarna.  
 
Eftermiddagsdressyr för hästar i oktober fortsatte vi med. Den 7 oktober erbjöd vi två klasser – LB:1 med 
sex hemmaryttare till start, där Madeleine Rosendahl/Ballerina tog en 2a placering och LA:1 med tre 
hemmaryttare där Ulla Lohrdén/Vivas Parodie kom på 2a placering. Totalt startade 27 ekipage. 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hemmaekipage som deltog i tävlingarna var Johanna Jillheden/Ezkhil i 1,10m och 1,15, Totta 
Ogander/Marlin i avd B samma klasser. I DM för juniorer red Thea Bisander/Sally med 0-8 fel och för 
seniorer Totta Ogander/Carthagi Z med 0-4 fel. De red även 1,25klassen. 
 
I söndagens lokaltävling startade totalt 167 ekipage i klasserna 0,95, 1,00, 1,00 med första omgången av 
allsvenskan div 3 med 10 lag till start samt därefter en 1,10. Många hemmaekipage deltog – i 0,95 fyra st, 
även så i 1,00. I 1,10-klassen kom Emelie Forsberg/Roxaan på en fin 3e plats. VmRKs lag med Sofie 
Antfolk/Matella, Emelie Forsberg/Roxaan, Ulla Lohrdén/Vivas Parodie, Emma Ljungqvist, kom dessvärre sist 
av de 10 lagen. 
 
Allsvenskan m.m. 
Under våren hade vi igen med ett lag i dressyr hästar division 3. I första omgången på hemmaplan kom 
laget på en 9e plats av de 13 lagen och hos Mälaröarna blev det en 11e plats men det räckte inte till 
finalplats. För individuella resultat hemma - se Externa tävlingar. 
I laget red: 
Ewa Johannisson Lundberg/April 
Emma Ljungqvist/Tokaj 
Johanna Jillheden/Condetto E 
Sofia Skjernov/Tinus 
Åsa Lindblom/Matella 

 

Den 15 och 16 september genomfördes de traditionella 
hopptävlingarna på vår fina utomhusbana, även detta år 
endast för hästar. I år arrangerade vi DM för juniorer och 
seniorer på lördagens regionaltävling med fyra klasser 
1,10-1,25-hoppning med 174 starter, en klar ökning från 
förra året. Distriktsmästerskapen reds i 1,20-klasserna 
och samlade 24 startande juniorer/YR och 28 st i 
seniorklassen, klart godkänt startfält eftersom DM-
klasserna inte har brukat få så många starter. 
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I år blev det premiär med ett dressyrlag hästar i division 2. Första omgången i Enskede slutade laget 6a av 
12 lag, andra omgången hos Årsta Runsten 4a. Därmed blev det finalplats hos Högvretens Ryttare där laget 
kom på en fin 4e plats av de 7 finallagen. 
Lagledare för bägge dressyrlagen var Marianne Jillheden. 
I laget red: 
Andrea Eriksson/Qjellito Quatro 
Anna Heidermark/Guldin (Dino) 
Mia Fredriksson/Holiday 
Ulla Lohrdén/Vivas Parodie 
Yvonne Anrin/Liverpool 
 
Under hösten var vi anmälda med ett lag i div 3 hoppning hästar. I omgång ett hemma slutade vi 10a av de 
10 startande lagen och till andra omgången gick det inte att få ihop friska hästar/ryttare. Lagledare var 
Madeleine Rutberg. 
I laget red:      
Emma Ljungqvist/Tokaj 
Emelie Forsberg/Roxaan 
Sofie Antfolk/Matella 
Ulla Lohrdén/Vivas Parodie 
 
Vi hade i år igen ett lag med ponnyekipage med i allsvenskan hoppning div 3. Laget kom 11a i sin grupp av 
15 lag. Lagledare var Kerstin Ydregård. 
I laget ingick: 
Frida Bengtsson-Lindqvist/Sjöaryds Tarroc 
Linnea Sandelin/Kilbarry Dave 
Nellie Johanneson/Billy the Kid 
Sara Björntorp/Ariel 
 
Under 2012 löste 36 tävlingslicenser samt 9 endagslicenser för klubben. 
 
Utbildning 
Ulla Lohrdén har deltagit i repetitionskurser för hoppdomare och överdomare. 
 
Ekonomi/Investeringar 
Tack vare alla ideella insatser i årets många tävlingar slutade det ekonomiska resultatet för själva 
tävlingsverksamheten i årets hemmatävlingar med en vinst på över 72.000 kr. Med betalda lagavgifter, 
inköp av plaketter och rosetter, mm,  gav det ett ekonomiskt plusresultat på nästan 50.000 kr. Det 
överskott som tävlingarna ger går tillbaka till klubbens hela verksamhet på olika sätt. Efter 2011 års 
investering i ridbaneunderlaget har under 2012 inga större investeringar gjorts. Under 2013 måste 
hinderparken kompletteras pga av nya bestämmelser och en investering i en egen högtalaranläggning står 
på önskelistan. Ett par nya sponsrade hinder invigdes under septemberhoppningarna och vi vill passa på att  
tacka följande nya och tidigare sponsorer:  
  Litzells Juveler, Värmdö 
  Pandora 
  Kentas Last o Schakt  
  Bovida Fastighetsbyrå i Gustavsberg 
  Veta Konsult Sverige AB.     
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Tack 
Tävlingskommittén vill tacka för det gångna året – duktiga ryttare och villiga funktionärer - och hälsar alla 
välkomna till ett nytt tävlingsår 2013. Vi planerar för fortsatta träningstävlingar, KM, lokaltävling i dressyr i 
april med allsvenskan och lokal- och regionaldressyr utomhus i juni. Som vanligt blir det hopptävlingar 
utomhus i september – vi fortsätter med regionaltävling även 2013 med DM - samt eftermiddagsdressyr 
inomhus under hösten.  
Med tanke på det raserade ridhustaket på juldagen är tävlingsplaneringen preliminär, men vi satsar på att 
genomföra alla tävlingar på ett eller annat sätt.  
Till alla dessa 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. 
 
CAFETERIA  
       

       
 
 
SLUTORD 
 
Ja, då kommer vi otvivelaktigt till det som hände på Juldagen kl 13,00 och som har satt sitt märke i oss alla 
på något sätt. Vårt ridhustak störtade in på grund av för stor snötyngd. En mycket dramatiskt och 
omvälvande upplevelse oavsett om man befanns i ridskolestallet eller på avstånd. Ingen människa eller häst 
kom till skada men vidden av katastrofen infann sig nog först på Annan dagen, eftersom det på Juldagen var 
totalt strömavbrott hela dagen tillika ett kraftigt snöande. Det primära på Juldagen var att få tak över 
huvudet för samtliga hästar, eftersom man inte kunde bedöma statusen på själva stallbyggnaden. Med 
fantastisk arbetsinsats från personal, medlemmar och grannar hade alla hästar fått en stallplats vid 18-
tiden. Den syn som möte oss på Annan dagens morgon var bedrövlig och kändes som hämtad ur en 
krigsskådeplats. Vi kunde tack och lov flytta tillbaka alla hästarna igen, då det visade sig att ridhus och 
stallbyggnad varit två separata byggnader och stallet var oskadat av raset. Det underlättade givetvis 
personalens dagliga arbete, att alla var på samma ställe.  
Redan på torsdagen efter jul upptogs förhandlingar med Värmdö kommun om situationen. I korthet har 
klubben blivit beviljad ett bidrag på max 1 miljon kronor för att överleva tills verksamheten kommer igång 
igen. Tillfälligt bygglov har sökts för att sätta upp det cirkustält vi får låna av Cirkus Scott. Fastighetschefen 
och kommundirektören har gett förslag till kommunens fastighetsutskott att bygg upp ridhuset med samma 
storlek och placering som det gamla. Styrelsen och verksamhetschefen jobbar intensivt med att få till stånd 
en diskussion med kommunen om förutsättningar att bygga ett stort ridhus med ridbane måtten 20*60. 
Under tiden försöker vi underhålla vår stora ridbana för att kunna rida där tills vidare.  
 
Vi vill passa på att tacka alla ni som så osjälviskt hjälpte till under dessa kaosartade dagar. Det var en 
fantastisk känsla att se all denna hängivenhet för klubben och hästarna. Ett varmt tack även till de 
närliggande grannar som erbjöd uppstallning till våra hästar.  
 
Denna händelse kommer att kasta skuggor långt in på nya året. Dock hoppas vi på att vi tillsammans kan 
vända denna händelse till något positivt. Det krävs dock att vi alla hjälps åt att föra klubben vidare både 
ekonomiskt och verksamhetsmässigt. 
 
Under hösten har vi även haft flera möten med kommunen i vår strävan att kunna teckna ett 
nyttjanderättsavtal, då det gamla från 1984 är uppsagt i november 2011. Vi har möten inplanerade under 
januari och februari 2013 för att fortsätta detta arbete. 

Alla medlemmar och besökare på Värmdö Ridklubb är väldigt lyckligt lottade, då vi 
har en fantastisk cafeteria. Även i år har Ewa’s cafe försett oss med, fika, kaffebröd, 
smörgåsar, mellis till våra yngre elever och dagen lunch (på helgerna). Nytt för i år 
är att Ewa’s cafe har ansvarat för funktionärsmaten vid våra tävlingar. Vi vill rikta 
vårt stora och varma tack för att ni upprätthåller denna mycket viktiga funktion på 
vår anläggning. 

 



Verksamhetsberättelse Värmdö Ridklubb 2012 

 

 
Värmdö Ridklubbs ekonomiska resultat i korthet: 
 
Tyvärr har ridskolan gjort ett minusresultat, vilket bla beror på att torvkostnaden ökade med närmare 100 
tkr från föregående år. Även veterinärkostnader, el och annonsering ligger högre jämfört med förra året. 
Dessutom har vår revisor upplyst klubben om att vi måste i balansräkningen lägga in upplupna 
semesterskulder inklusive sociala avgifter för anställd personal. Denna kostnad gör att ridskolans resultat 
kraftigt försämrats. Glädjande nog har tävlingskommittén gjort ett positivt resultat. Handikappsektionen 
gjorde en bokförningsteknisk vinst då inventarier såldes av. Dessa intäkter användes då att betala förfallna 
fakturor från 2011. Ungdomssektionen gör ett mindre minusresultat.  
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