
 

 

                                                                             

 

 

 

 

För det gångna verksamhetsåret 2016 presenteras:   
 

Verksamhetsberättelse med årsredovisning för 2016 för Värmdö Ridklubb.   
  

Värmdö Ridklubb är en ideell förening som driver en kvalitetsmärkt ridskola som 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, träningstävlingar, privathästuppstallning samt interna och externa 

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

Ridklubb sätter god hästhållning i centrum 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 2016 var medlemsantalet 493 st. En ökning med 53 medlemmar från föregående 

år.  

 

STYRELSEN 

 

Styrelsen har under verksamhetsåret utöver ett konstituerande möte haft 11 protokollförda 

sammanträden samt ett ordinarie årsmöte.  

   

Sedan tidigare har styrelsen beslutat att effektivisera styrelsearbetet, varje styrelsemedlem skriver 

en statusrapport över sitt ansvarsområde inför varje styrelsemöte. Något som vi började med 2015 

men som har fungerat ännu bättre 2016 är att även Mia, Millan, Andrea och Sanna skriver en 

statusrapport som innefattar deras respektive område. Personalens rapporter skickas per mail till 

sekreteraren som lägger upp dem på styrelsens gemensamma Dropboxkonto. Inför varje möte har 

alla ledamöter läst allas statusrapport och själva styrelsemötet kan därmed ägnas åt förtydliganden, 

kompletterande frågor samt beslutsärenden.   

 

Styrelsen  för verksamhetsåret 2016 har bestått av:  

Åsa Lindblom, Ordförande  

Jakob de Ron, Vice ordförande  

Tina Wallin, Sekreterare  

Micaela Sjökvist, Kassör  

Ann-Christine Tornevik  

Marie Sandgren  

Ove Dunell 

Ebba de Ron, representant från Ungdomssektionen   

 

Lekmannarevisorer: Åsa Blomqvist-Jonsson och Johan Lundgren 

 

Valberedning har bestått av:  Anna-Maria, Ama, Andersson (sammankallande), Anna Aggefors samt 

Paula Bergqvist. 



 

 

    

RIDSKOLEVERKSAMHET 

 

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 våra medlemmar anordnar. 

Klubben äger lektionshästarna och utrustning, lokalerna hyrs av Värmdö Kommun och personalen 

är anställda av Värmdö Ridklubb. 

 

PERSONAL 

 
Vi gjorde en förändring under senare delen av 2016 då Maja valde att avsluta sin anställning hos 

oss. Vi kände att vi hade ett högt och stundtals tufft arbetstempo i stallet och vi ville satsa mer på att 

utbilda våra hästar. Vi ersatte Majas heltid med två 75% tjänster. Det betyder att vi ökade 

personaltimmarna med en 50% tjänst, i praktiken blev ökningen inte lika stor då vi ofta kallade in 

extrapersonal för att hinna med. På detta sätt kan vi vara en personal mer på förmiddagarna och då 

blir det inte lika kännbart om någon skulle vara borta vid sjukdom eller vab.  

Vi har haft förmånen att ha praktikanter från realgymnasiet flera dagar i veckan som hjälper till. 

Max jobbar kvar och vi trivs väldigt bra med honom. 

I caféet har vi fortsatt avlönad personal då det är viktigt för oss att ha en bra cafeteria. Från 

september har Viveka ”Vivvi” Hasselrot tagit över en del av ledningsansvaret och ska hjälpa till 

med rutiner runt hygien mm. 

 

Personal under året: 

Marianne ”Maja” Jillheden, Ekonomi och inköpsansvarig samt mark och anläggning, Instruktör 

och stall. Maja valde i juli att följa sitt hjärta och flyttade med sin kärlek Håkan till en gård i Kumla. 

Vi önskar henne all lycka till! 

Matilda ”Millan” Trädgårdh, Kund och marknadsansvarig, Ridlärare(SRL II) och stall. Tog över 

ansvaret för mark och anläggning efter Maja. 

Andrea Eriksson, Häst och stallansvarig, Ridlärare(SRL III, Hippolog) och stall 

Maria ”Mia” Fredriksson, Personalansvarig, Ridlärare(SRL III, Hippolog) och stall 

Sanna Henefelt, Funktionsridningsansvarig, Ridlärare och stall. Tog även över som 

ekonomiansvarig efter Maja i juli. Har en utbildning som motsvarar SRL II. 

Ewa Johannisson, har fortsatt att jobba som vikarie i stallet och med FU. Det är också hon som 

hjälper oss att laga alla täcken hästarna har sönder. 

Angelica Bärlund, Ridlärare, FU och stall. Blev i augusti anställd på 75% vilket vi är jätteglada 

för! Angelica har vidareutbildat sig med en kurs som motsvarar SRL I. 

Johanna Kristiansson, Ridlärare, FU och stall. Blev i augusti anställd på 75%. Johanna är en av 

”våra” tjejer som vi haft förmånen att fostra och få se växa upp i stallet. Vi är glada att nu ha henne 

som en i personalen. Hon har innan jobbat en tid på Nacka Ridklubb och Gustavsbergs 

ryttarsällskap, det värdesätter vi då det är bra att se ”andra världar”. Johanna har en utbildning som 

motsvarar SRL II. 

Viveka ”Vivvi” Hasselrot, ansvarig för delar av caféet. 

Sara Björntorp, Ridlärare och stall.  Lämnade efter vårterminen, stor tack för tiden med oss! 

Isabell ”Issa” Gothenby, Stall och vikarie. Lämnade oss i augusti för att påbörja sin 

hippologexamen som stallchef, vi är så stolta! 

Max Hasselqvist, hjälper oss tre dagar i veckan genom daglig verksamhet. 

 

Sifferhäxan i Mölnvik är ansvarig för bokföring och löneutbetalning. 

 

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



 

 

Samt vikarier vid sjukdom och ledighet. 

 

Vi har utbildat oss under året, Sanna har gått FU trean och är nu så högt utbildad som man kan bli 

inom ridning med funktionsnedsättning. 

Mia har gått en kurs som heter affärsskolan, den anordnas av svenska ridsportförbundet och 

innehåller bla ekonomi, ledarskap, juridik mm.  

Andrea, Millan, Sanna och Ove(från Styrelsen) var iväg på en kurs i att bygga och bygga om stall. 

Dom fick med sig mycket matnyttigt därifrån. 

Alla ridlärare har genomfört HLR utbildningen. 

 

 

 

 

HÄSTARNA 

 

Vid årets början ägde Värmdö Ridklubb 12 ponnyer och 11 stora hästar.  

Vi hyrde 4 ponnyer fram till sommaren.  

Under 2016 påbörjade vi arbetet att börja rekrytera unghästar från 3 år för att skola in dessa i 

verksamheten. Detta är ett bra sätt att lära känna nya individer samt att kunna ge våra elever som är 

intresserade av unghästar ett tillfälle att lära sig unghästhantering. Vi köpte in två unghästar under 

våren Madonna 3 år samt Hubertus 4 år.  

Under maj månad åkte Fandango samt Calle hem till sin ägare på Gotland. Vår fina Benjamin, 

Grevinnan,Avatar, Jork och Rose fick somna in under året pga skador.   

Vid årets slut ägde Värmdö ridklubb 14 ponnyer samt 12 stora hästar. Inga hyreshästar fanns 

kontrakterade.  

 

KARANTÄNBOXAR 

 
För att minska risken att få smittor på anläggningen blev det uppsatt två karantänboxar mellan 

ridskolestallet och stålboxen. Dessa är rustade för att klara snö och kyla. Inget rinnande vatten.  

Känns jättebra att dessa finns och kommer hjälpa oss att skydda oss från smittor i samband med nya 

hästköp både på ridskolan och även i medlemsstallet. 

 

UNGHÄSTPROJEKTET 

 

Unghästarna Madonna och Hubertus kom till oss den 1 april. De var hanterade att ledas i grimma 

men inget annat. Andrea skapade en aktivitet där intresserade av unghästar kunde anmäla sig och på 

den vägen har de blivit hanterade, löshoppade och även inridna i alla gångarter. Det har varit 

mycket uppskattat och hästarna har verkligen gjort fina framsteg. 

 

LEKTIONSVERKSAMHET 

 
Under året 2016 har vi haft fortsatt god tillströmning av elever. Vid årets slut hade vi ökat antalet 

med 27 stycken. Det innebär 352 ridande under våra 37 lektioner per vecka. Det är både nya 

grupper samt att de befintliga fyllts på. Vi har under året haft 9 st träningstävlingar i dressyr och 

hoppning, från nivå cavalettiplätt till 80cm hoppning och LA dressyr. Ridskoleelever har också varit 

med på våra inbjudningstävlingar med gott resultat. Vi har satsat lite extra på kurser vid loven under 

dagtid och det har varit mycket uppskattat. Vi har även haft sommarridläger med och utan 

övernattning samt kurser under julen.  

 

 



 

 

 

MEDLEMSAKTIVITETER 

 

Värmdö Ridklubbdagen gick av stapeln 
lördagen den 18 Juni.  Vi hade tyvärr inte 

vädergudarna med oss denna dag, regnet öste 

ner. Vi fick i sista stund planera om och 

förlägga alla aktiviteter inomhus/i ridhuset. 

Några aktiviteter fick vi ställa in. 

Ungdomssektionen ordnade med 

ponnyridning, tipspromenad, ansiktsmålning 

och fiskdamm med godis skänkt av Värmdö 

Godisbod i Mölnvik.  

 

 
I år hade vi två clinic´s.  

Paradressyrryttaren Linnea Nyström berättade bl.a. om sina erfarenheter av olika hjälpmedel i 

ridningen och hennes mål att komma med i landslaget för paradressyrryttare.  

 

Instruktörerna bjöd på en clinic där Mia pratade 

om den fantastiska ridskolehästen. Red gjorde 

Millan på Charon, Sanna på Sandra och Issa på 

Fabiano.  

 

Caféet serverade godsaker och i anslutning hade 

vi lotteriförsäljning med ett stort vinstbord, bl.a. 

en fruktkorg skänkt av Coop Konsum i 

Hemmesta. 

Medlemsstallet bjöd på maskeradhoppning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vår traditionella Luciashow genomfördes 

söndagen den 11 December. Den inleddes med 

vårt ridande luciatåg, fullt av förväntansfulla 

barn, ponnier och hästar. Årets Lucia var Livia Vikarby på ponnyn Kalle. Hon hade röstats fram av 

medlemmarna. Hon kröntes av ordförande Åsa Lindblom som även överlämnade Luciasmycket 

skänkt av Lizhell Juveler. 

Showen innehöll också tal av ordförande och uppträdande av personal och ungdomssektion som 

roade både stor och liten.  

Pga. kvarka blev det tyvärr inget deltagande från medlemsstallet. Årets konfrensier var Nina Rolén. 

Ridklubben fick också 3 stycken nya hästar i trä, tillverkade och skänkta av Kerstin Ydregård. 

Styrelsen och personalen utsåg även detta år ”Årets ideella kraft” på Värmdö Ridklubb (Monica 

Folkesson, Ebba Bergqvist och Mira Ahmed, vuxen, ungdom och barn).  
 
Årets personal-/stallbästis blev Lomel, en trygg arbetskamrat och kompis. 

Cafeterian höll öppet under dagen och det fanns 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, tillsammans gör vi Värmdö Ridklubb till den BÄSTA 

klubben!    
 
  

FUNKISRIDNINGEN 

 

Vårterminen 2016 var Sanna Henefelt tillbaka fullt ut efter sin föräldraledighet och funkis-ridningen 

har rullat på. En särskola har haft sin ridning hos oss varje vecka och vi har lagt de flesta 

privatlektioner på onsdagar, där de rider i 30 min. Vi har haft ett 30tal fasta elever och under 

november månad har vi erbjudit gratis prova på ridning vilket ledde till tre nya elever. Under våren 

har Therese Aune och Sara Kristiansson arbetat en del med funkis. Under höstterminen tog Johanna 

Kristiansson och Angelica Bärlund över en del av funkis-lektionerna. Vi startade även upp en grupp 

på fredagar. Vi har nu i princip nått den kapacitet som vi känner är rimlig med de förutsättningar vi 

har. Vi kan inte ta in fler elever som vill rida privatlektion och det är många sådana förfrågningar vi 

får av personer med grava funktionsnedsättningar. Grupperna flyter på och med rätt 
gruppsammansättning finns utrymme för fler grupper dagtid. Dock med hästantal i åtanke. 

Under våren drog Kaisa Skottestad och Sanna Henefelt igång Kaisa-Projektet, målgruppen är 

långtidssysslolösa med psykosocial problematik och/eller funktionsnedsättning, det var väldigt 

uppskattat.  

Beläggningen för funkis har legat på sitt högsta under 2016 med mellan 75-92%. 

Sanna Henefelt gick under hösten FU-3 kursen nere på Strömsholm. Sanna är engagerad i Svenska 

Ridsportförbundets funkis-kommitté och deltar i kontinuerliga möten för att förbättra funkis-

ridningen även lokalt. 

Vi har satsat på att ha många hästar som kan gå funkis, det är bra för hästarna med varierat arbete 

och det måste finnas ”vikarier”. Det svåra är att hitta passande hästar till liften, i dagsläget behöver 

vi fortfarande en stor häst till som kan stå i liften och gå funkis. 

Vi har via fondmedel haft möjlighet att köpa in utrustning och även ha extra assistenter. 

 

 

SPONSRING OCH MARKNADSFÖRINGSGRUPPEN 

 

Under året 2016 har vi haft ett mycket gott samarbete med våra sponsorer och samarbetspartners. 

Många av våra trogna sponsorer har valt att fortsätta stödja vår verksamhet och några nya har 

kommit till. Vi vill tacka våran sponsorsansvarige, Nina Rolén, för hennes ovärderliga arbete. Vi 

vill även tacka alla sponsorer för er generositet för att vår verksamhet ska blomstra. Er hjälp är 

otroligt värdefull.      TACK TILL: 

 

Bovida  

Bullandö krog 

Coop konsum hemmesta 

Fias hästsport 

Helena Gustavsson tandläkare 

Hööks sickla 

Ingarö bergssprängare 



 

 

Kentas last 

Lizhells juveler 

Marielles huvudverk 

Monomak 

MZ plåt 

Nacka värmdö posten 

NM Produkter 

Reflexrosetten.com 

Stilrummet 

Stockpipe 

Sveland 

Thomas Trädgårdh schakt AB 

Värmdö Godisbod 

Värmdö kontors och bokhandel 

Värmdö musteri 

 

 

INFORMATION 

 
Vår hemsida och Facebooksida har under året fungerat som våra viktigaste informationskanaler. I 

och med Horsemanager har vi också lätt kunnat få ut mail till ”rätt man” med information som 

gäller just honom/henne. Det har effektiviserat mycket! Men vi är lite gammaldags också, vi skriver 

även på vårt blädderblock direkt innanför dörren där vi uppdaterar varje vecka och där står många 

elever och läser när dom kommer! 

 

MARK OCH ANLÄGGNING 

 

En kartläggning har gjorts av våra marker gällande avrinning/dikning samt skicket på dessa. Sedan 

har en plan utarbetats för hur vi ska göra förbättringar.  Vi har börjat medlemsstallets vinterhage 2 

som blivit iordningställd med stabilare underlag. Även i våra ridskolehagar har förbättringsarbete 

påbörjats och kommer att färdigställas under början av 2017.  

Värmdö kommun har installerat ett brandlarm på hela anläggningen som är kopplat direkt till 

brandkåren. 

Vi har bytt ut vår gamla traktor mot en som är mer modern. En välbehövlig investering för att 

personalen ska kunna sköta vår anläggning på bästa sätt. Både den gamla Volvotraktorn och den lite 

mindre Jinma har sålts. 

 

 

 

INACKORDERING MEDLEMSSTALL 

 

Det råder trevlig stämning i vårt medlemsstall. Vi har haft arbetskvällar med god 

uppslutning där vi har fixat hagar och städat. Stallet har varit fullt under våren men vi har 

haft några lediga boxar under hösten. Vi drabbades tyvärr av kvarka vilket gjorde att 
rekryteringen avstannade. Kvarkan satte hyresgästerna på prov men här fick vi bevis för att 

det är ett bra gäng och att vi med gemensamma krafter fick en relativt kort isoleringstid med 

få insjuknade hästar! 

 

 

 

 



 

 

 

UNGDOMSSEKTIONEN   

 

Verksamhetsberättelse för ungdomssektionen 2016 

 

 

Styrelsen för verksamhetsåret har bestått av: 

Ebba de Ron - ordförande 

Ebba Bergqvist- vice ordförande 

Maja Boström- kassör 

Ebba de Ron- representant i klubbens styrelse 

Tess Sandgren- sekreterare 

Alexandra Jeffmar- vice sekreterare 

Matilda Frisk - ledamot 

Mathilda Ekfalk – Ansvarig för Facebook och Instagram 

 

Marie Sandgren- 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 2016. Vi har haft 

regelbundna protokollförda möten ca en gång i månaden samt anordnat många aktiviteter. Exempel 

på aktiviteter som genomfördes år 2016 är den traditionella luciashowen, tårtbakartävling, 

rykttävling, spöknatt, övernattningar, filmmyskväll, igångsättningsläger och föräldrateori. Vi har 

gått på Friends kurs för trygg idrott. Det har varit svårt att hitta skötare tidvis men i år kan vi glatt 

meddela att skötarverksamheten kommit igång igen. Med hjälp av Marie Sandgren så åkte vi till 

Ikea och shoppade för att kunna fortsätta göra fint på sovloftet. Nästan hela styrelsen har bytts ut 

från föregående år och det har inte varit helt enkelt för oss nya att veta vad man ska göra. Mia 

Fredriksson och Marie Sandgren har hjälpt till så gott de kunnat. 

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

alla våra upptåg. Ni och våra fina ridskolehästar är bäst! 

 

SÄKERHET 

 

I augusti genomgick samtliga ridlärare HLR utbildningen,  jättebra att hela tiden hålla det i färskt 

minne, vi försöker genomgå kursen vartannat år. 

4 st SBA-ronder har utförts av säkerhetsansvarige, 

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) är lagstadgat enligt Lagen om skydd mot olyckor, där det 

står att den som äger en byggnad eller bedriver verksamhet i den är skyldiga att i skälig omfattning 

hålla med utrustning för släckning av brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som 

behövs för att förebygga och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.  

Värmdö Kommun har under hösten installerat ett helt nytt brandalarm i båda stallen samt ridhus. 

Det har varit lite knöligt att få det att fungera riktigt då stall är en väldigt svår miljö men vi jobbar 

på att det ska lösa sig. Detta larm är kopplat direkt till larmcentralen vilket vi tycker är väldigt 

skönt. 

ARBETSMILJÖ 

Arbetsmiljögruppen har tyvärr inte träffats som tänkt men det betyder inte att det inte skett något 

inom ämnet. Vi har investerat i en ny traktor vilket gör att vi kan förflytta bajs från den lilla 

gödselplattan vid ridskolestallet till den stora igen. Detta är en stor förbättring för personalen som 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Lagen_om_skydd_mot_olyckor


 

 

under flera år tvingats köra fulla kärror rakt över gårdsplan till stora plattan. Det betyder i praktiken 

att vi återgår till ett system vi tidigare använd men vi kan inte, utan stora ekonomiska resurser, 

utveckla ett bättre system. 

Även förbättringen av markerna gör personalens arbete lättare och mindre riskfyllt. 

Vi har ändrat på rutinerna för helgtjänsten då det ibland uppstod potentiellt farliga situationer med 

hästhanteringen samt att jobbet var väldigt tungt på helgerna. Det har fallit mycket väl ut och trots 

att personalen nu jobbar färre timmar så upplever dom ett större lugn och lättare arbete, winwin!! 

Personalen(ridlärarna) har fått ett friskvårdsbidrag på 2000kr/år. Dom har även fått börja ta ut 

arbetskläder vilket har varit mycket uppskattat. Vikarier och helgtjänst kan låna skyddskläder som 

finns tillgängliga i olika storlekar). Styrelsen har samtidigt valt att satsa på utbildning av hästar och 

personal så vi har haft en dressyrtränare som kommit till oss ca 1 gång i månaden och personalen 

har kunnat rida med på lektionshästarna, mycket givande(och även uppskattat av fredagseleverna 

som dröjt sig kvar efter morgonlektionen för att titta)! 

 

    

TÄVLINGSKOMMITTÉ  

 

 

Ulla Lohrdén, ordförande 

Johanna Kristiansson, (hösten) 

Kerstin Ydregård, tävlingsledare 

Linda Bergqvist 

Madeleine Rutberg 

Marianne Jillheden, (våren) 

Matilda Trädgårdh 

Nina Rolén, repr sponsorgruppen 

Sara Björntorp, (hösten) 

Tina Wallin, repr VmRKs styrelse 

Åsa Blomqvist-Jonsson, sekretariatsansvarig 

Åsa Lindblom 

 

Interna tävlingar 

 

Klubbmästerskapen  

KM i dressyr reds på utebanan efter lokaltävlingen 6 juni med totalt 26 startande - 10 

ridskoleponnyer, 9 ridskolehästar, 3 privatponnyer och 7 privathästar.  Samtliga deltagare red det 

program där man nivåmässigt befann sig.  

KM i hoppning för ridskolekipage reds den 31 december med totalt 28 startande – 10 ponnyer, 9 

hästar. KM för privathäst/ponny kunde dessvärre inte genomföras som det var tänkt ihop med 

ridskoleekipagen. Pga av kvarkautbrott hos privathästarna var de utestängda från ridhuset. 

 

Klubbmästare 2016 blev: 

Dressyr 

Ridskoleponny   Hanna Bredberg – Ballinaclough Lady Jane 

Ridskolehäst    Isabelle Gothenby – Fabiano 

Privatponny    Alexandra Jeffmar – Tudor Boy 

Privathäst    Sara Kristiansson - Ebbe 

Hoppning 

Ridskoleponny   Ronja Hammerin Svensson- Checky 

Ridskolehäst    Lova Aggefors - Basil 

 



 

 

Vi har haft träningstävlingar inkl påskcupen i dressyr och hoppning en gång i månaden, där 

ridskolan hållit i trådarna. Stort intresse med mellan 20 och 40 startande varje gång, flest ridskole- 

ekipage men även en del privatekipage. Det är populära, roliga och utbildande aktiviteter. 

 

Externa tävlingar 

24 april – lokal dressyr inomhus för hästar med omgång 2 av allsvenskan div 3. Totalt 69 starter 

varav 13 var hemmaekipage och med 5 ridskolehästar som deltog. I LB:1 förklass tog Kit von 

Sydow med Weltman en hedrande förstaplats. 

 

7 maj - lokal dressyr på utebanan med 4 klasser LC:2-LA:3 med totalt 65 starter varav 13 var 

hemmaekipage. Fina placeringar fick Mia Fredriksson/Mary 2a i LC:2, Madeleine 

Landergren/Blade 2a i LB:2, Jessica Linde/Maverick 2a i LB:3 och Isabelle Gotheby/Fabiano 2a i 

LA:3. 

 

8 maj - regional dressyr med omgång 2 i dressyrallsvenskan div 2 i LA:4. VmRK deltog inte med 

något lag detta år. På eftermiddagen gick en Msv C:1 och en MsvB:2 där klubben representerades 

av Helena Tillberg/Crzy Landmina och Sara Kristiansson/Ebbe.Totalt gjordes 69 starter. 

 

16 oktober avslutades dressyråret med eftermiddagsklasser LB:1 och LA:1 inomhus med totalt 35 

starter varav sex var hemmastarter/två lektionsekipage. Fin placering för Vivvi Hasselrot/Maverick 

2a i LA:1. 

 

10 september – lokal hoppning 1,05-1,15m med endast 55 starter. Klubben representerades av Totta 

Ogander/Marlin som placerade sig god 2a i 1,05m. 

11 september – lokal hoppning med allsvenskan div 3 omgång 1 med endast 12 lag där hemmalaget 

tog en god 7e plats. 

Med förklasser 0,90, 0,95, 1,00m blev det 122 starter under dagen. Klubben representerades i 

kringklasserna bl a av Sanna Iggstrand Henefelt/Just in Time felfri i 0,90 m och Elsa 

Odenblad/Vivas Parodie, dubbelnolla och 3a  i 0,95m. 

 

Allsvenskan  

Under våren deltog klubben med ett lag i dressyr hästar division 3.  Första omgången fixade  

ryttarna från Norra Evlinge Anette Blomstrand, Kristina Swärd, Totta Ogander förtjänstfullt en 5e 

plats av 12 lag. Omgång 2 hemma med lektionsekipagen Isabelle Gothenby/Fabiano, Vivvi 

Hasselrot/Maverick, Åsa Blomqvist Jonsson/Latifa resulterade i en andraplats för laget där Vivvi 

Hasselrot/Maverick kom på 7e plats individuellt. Därmed blev det final hos Högvretens Ryttare 

med Ia Almgren/Donne, Kit von Sydow/Weltman, Kristina Swärd/First Choice och en finfin 7e 

plats av de 12 finallagen. Jättefina prestationer. 

 

Hoppning hästar div 3. Första omgången på hemmaplan med Elsa Odenblad/Vivas Parodie, Gunilla 

Blomqvist/Look at Me, Malin Litton-Fredriksson/Super G, Sara Bergqvist/Rapz slutade med en fin 

7e plats av 12 lag. Dessvärre saknade vi ekipage att starta med till andra omgången. 

 

Utbildning 

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

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

Equipe. 

 

Ekonomi/Investeringar 

Tack vare alla ideella insatser även i årets tävlingar slutade det ekonomiska resultatet för själva 

tävlingsverksamheten i årets hemmatävlingar med ett stort överskott. Av det har betalts lagavgifter, 

licensavgifter mm men i år har inga större investeringar gjorts. Detta möjliggör att som vanligt 



 

 

använda tävlingsverksamhetens överskott till kommande investeringar till gagn för hela klubbens 

verksamhet. För 2017 planeras att årets överskott  tillsammans med ackumulerade överskott från 

tidigare år bidra till den planerade omläggningen av ridbanan samt ev inköp av ny sekretariatsbod 

med domarplatser.  

 

Övrigt 

Under 2016 löstes för VmRK 18 barn/junior/senior-tävlingslicenser samt 26 endagslicenser varav 5 

st för lektionsryttare. 

 

Vi avser att även för 2016 utnämna årets ryttare med flest tävlingsstarter, årets ryttare med bästa 

resultat och årets rookie. Diplom utdelas på årsmötet. 

 

Tack 

Tävlingskommittén vill tacka för det gångna året – duktiga ryttare och villiga funktionärer. Särskilt 

glädjande har varit att många starter gjorts på hemmaplan med våra ridskolehästar och med fina 

resultat. 

Vi hälsar alla välkomna till ett nytt tävlingsår 2017. Vi planerar för fortsatta träningstävlingar, KM, 

lokaltävling i dressyr i april och som det brukar - hopptävlingar utomhus i september - samt 

eftermiddagsdressyr inomhus under hösten. Det är inte planerat för utomhusdressyr under våren då 

vi hoppas att utebanan då är under omarbetning. 

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. 

Hör av dig till någon i tävlingskommittén eller personalen på ridskolan. 

 

 

 

CAFETERIAN   

 
I caféet har vi fortsatt avlönad personal då det är viktigt för oss att ha en bra cafeteria. Från 

september har Viveka ”Vivvi” Hasselrot tagit över en del av ledningsansvaret och ska hjälpa till 

med rutiner runt hygien mm. 

 

 

 

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY 

 
Vi vill inom Värmdö Ridklubb ”bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt 

och psykiskt som socialt och kulturellt”. Inom idrotten lär vi oss också ”hur kroppen fungerar och tar 

ställning mot sådant som är skadligt och nedbrytande, t ex användandet av droger”. Dessa citat, från 

idrottsrörelsens verksamhetsidé, antagen vid Riksidrottsmötet 1995, är utgångspunkten också för 

ridsportens ställning i alkoholfrågan såsom Värmdö Ridklubb beslutat ansluter sig till. Nedanstående 

riktlinjer och handlingsplan behandlar Värmdö ridklubbs specifika ställningstagande till alkohol och 

droger. 
 
Tobak 

• Enligt svensk lag får ungdomar under 18 år ej köpa tobak i butik vilket leder till nolltolerans 

när det gäller barn/ungdom och tobak.  

• Barn- och ungdomsledare ska ej nyttja tobak som klubbrepresentant i samband med barn- 

och ungdomsaktiviteter.  



 

 

• All tobaksanvändning vid idrottsutövning inom Värmdö Ridklubb är förbjuden.  

• Som föreningsrepresentant under eget ansvar används tobak av vuxna på ett respektfullt sätt 

på anvisade platser ”rökruta” vid vår anläggning.  

• Värmdö Ridklubb är dessutom med i en satsning från Svenska Ridsportförbundet och 

förklarat sig som en "Rökfri anläggning", där rökning endast får ske på angiven plats. 

Alkohol 

• Enligt svensk lag får ungdomar under 20 år ej köpa alkohol i butik samt 18 års gräns för köp 

på restauranger och lokaler med serveringstillstånd. Detta leder till nolltolerans när det 

gäller barn/ungdom och alkohol.  

• Alkohol ska ej nyttjas vid klubbaktiviteter där barn och ungdomar närvarar.  

• Vid möten/fester och liknande nyttjas ej alkohol om barn och ungdomar närvarar.  

• Trafik och alkohol hör aldrig ihop vilket medför ett stort ansvar som trafikant oavsett om det 

gäller inom föreningens verksamhet eller ej.  

• Det är styrelsens ansvar att vara uppmärksam, lyhörd och ansvarsfull för föreningens 

personal samt att agera om något problem uppkommer. 

Narkotika och doping 

• Är enligt svensk lag förbjuden vilket betyder att förekomna fall inom klubben leder till 

polisanmälan som förespråkas och genomförs av föreningens styrelse om ingen förekommit 

styrelsen.  

 

Så här jobbar vi med våran policy 

• Alla våra framtida värderingar och beslut inom föreningen ska genomsyras av vår 

Drogpolicy.  

• Policyn ska finnas för att läsas samt laddas ned på föreingens hemsida. Önskas Drogpolicyn 

i tryckt format kontaktas föreningens styrelse.  

• En genomgång av vår Drogpolicyn skall göras vid årsmöte, vilket även ger utrymme till 

önskemål för uppdateringar.  

• På introduktionsmöten för nya medlemmar och vid terminsstart skall genomgång av 

drogpolicyn ske samt ge utrymme för diskussion och värderingsövningar. Allt för att hålla 

dokumentet levande och efterlevnadsgraden hög.  

• Vid exempelvis läger eller andra passande sammankomster ska policyn diskuteras, värderas 

och använda. Som verktyg och hjälpmedel finns material hos SISU Idrottsutbildarna att 

använda för ändamålet. 

Vad gör vi om policyn inte efterföljs i vår verksamhet? 

• Ett Policyombud utses av styrelsen som fungerar som kontaktperson vid uppkomna 

problem. Ombudet tar kontakt med berörd person samt föräldrar till minderåriga med stöd 

från klubbstyrelsen för att komma tillrätta med problemet med hänvisning till föreningens 

Drogpolicy.  

• Policyombudet ansvarar också för att arbete/diskussioner förs om och med vår policy vid 

passande tillfälle, exempelvis vid årsmöten, läger, ledarträffar etc.  



 

 

• Policyombudet är lyhört för åsikter och idéer vilket medför att policyn uppdateras efter 

behov samt att policyn hålls levande och aktuell. 

 

 

 

 

 

EKONOMISK HÄLSNING FRÅN KASSÖREN 

 

Vilket bra år att börja som kassör i föreningen! Värmdö Ridklubb har gjort ett jättefint resultat 

under 2016. Omsättningen var ungefär lika stor under 2016 som året innan. Vi har haft utrymme att 

göra en del avsättningar för planerade investeringar men vi kan ändå visa på ett plusresultat. 

Likviditeten har varit stabil under hela året och klubben hade en mycket god likviditet vid årets slut. 

En del investeringar har gjorts under året, bland annat har en traktor köpts in, liksom ett antal nya 

hästar och arbetet att förbättra hagarna har fortsatt. Nästa år planeras för fortsatta investeringar. 

Arbetet med hagarna ska göras klart och så satsar vi på att förbättra utebanan – något vi har behövt 

göra länge. En hel del underhåll och förbättringar planeras alltså, allt för att ha bästa möjliga 

förutsättningar och standard för såväl hästar som medlemmar! 

 

 

 

 

SLUTORD  
 

2016 har varit ett både utmanande och utvecklande år. Efter många, långa och förtjänstfulla år så 

lämnar Maja oss, hon har funnit sitt paradis på jorden och väljer såklart att flytta dit. Hon kommer 

att vara mycket saknad av oss alla.  

Våran goda ekonomi har möjliggjort en länge behövd upprustning både vad det gäller markerna och 

vagnparken. Hagarna började vi med 2015 och det arbetet har kunnat fortsätta under 2016. Vi har 

kunnat byta ut de två gamla röda traktorerna mot en nyare och mer pålitlig traktor. Nu har vi en liten 

och smidig och en stor och stark.  

Vi i styrelsen vill tacka ALLA som på något sätt medverkat till att vi är där vi är idag. En mycket 

väl fungerande verksamhet som både personalen och kunderna är nöjda med.  

Men vi vill speciellt tacka våran duktiga Ledningsgrupps-personal som har axlat sina 

ansvarsområden med bravur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Värmdö Ridklubbs Styrelse 

 

 

 

_________________________________                     _________________________________ 

Ordförande Åsa Lindblom                                              Vice Ordförande Jakob de Ron 

 

 

 

_________________________________                     _________________________________ 

Kassör Micaela Sjökvist                                                 Sekreterare Tina Wallin 

 

 

 

_________________________________                      ________________________________ 

Ledamot Ann-Christine Tornevik                                     Ledamot Ove Dunell 
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Ledamot Marie Sandgren                                                  Useks representant Ebba de Ron    
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