
1 

 

                                                                             

 

 

 

 

Verksamhetsberättelse för 2017 gällande 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 interna och externa tävlingar. Vi erbjuder ridning i 

säker miljö med välutbildad och kompetent 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 2017 var medlemsantalet 475 st, en minskning med 18 medlemmar från 

föregående år. 

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

Värmdö Ridklubb har även nolltolerans mot mobbing och kränkningar. Inga åtgärder har behövt 

vidtas inom dessa områden under året. 

 

STYRELSEN 

 

Styrelsen har under verksamhetsåret utöver ett konstituerande möte haft 14 protokollförda 

sammanträden samt ett ordinarie årsmöte.  

   

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

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

under 2017 har även även Ledningsgruppen (Millan, Andrea, Sanna, Tina) skrivit varsin 

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

styrelsen och läggs upp på styrelsens gemensamma Dropboxkonto. Inför varje möte har alla 

ledamöter läst allas statusrapporter och själva styrelsemötet har därmed kunnat ägnats åt 

förtydliganden, kompletterande frågor samt beslutsärenden.  

 

Styrelsen har under året tagit fram en beslutsmall och arbetsbeskrivningar för styrelsen.  

Två workshops har genomförts, varav en tillsammans med personalen. 

Ett givande studiebesök har genomförts till Tyresö ridskola. 

 

Styrelsen  för verksamhetsåret 2017 har bestått av:  

Åsa Lindblom, ordförande  

Ove Dunell, vice ordförande  

Tina Wallin, sekreterare (lämnade styrelsen juli) 

Elisabeth Strand, (övertog sekreterare from augusti)  

Micaela Sjökvist, kassör  

Ann-Christine Tornevik, ledamot 

Marie Sandgren, ledamot  
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Annika Teckner, ledamot 

Jonas Olofsson, ledamot 

Tess Sandgren, representant från Ungdomssektionen   

 

Lekmannarevisorer: Åsa Blomqvist-Jonsson och Lena Widman 

 

Valberedning har bestått av:  Anna-Maria (AMA) Andersson (sammankallande), Anna Aggefors och 

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   
 

I juni valde Mia Fredriksson att avsluta sin anställning hos oss och Linnea Kristiansson, Tina 

Wallin, Sofia Nordin och Ida Hansen började. Linnea tog lektioner samt stallpass, Tina tog över 

som personalchef men även som mark-, och anläggningschef, Sofia och Ida anställdes till stalltjänst 

för att möjliggöra för instruktörerna att utbilda våra unga och nyinköpta hästar. I oktober födde 

Johanna sin dotter Stella och de kommer att vara lediga tillsammans en bra bit in på 2018. 

Helgtjänsten har fått tillskott av många nya och duktiga medarbetare likaså caféet. Viveka Vivvi 

Hasselroth fortsätter sitt arbete.  

Vi har haft förmånen att ha praktikanter från realgymnasiet som hjälper till. 

Max jobbar kvar och vi trivs väldigt bra med honom.  

 

Personal under året: 

 

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. Slutade i 

juni. 

Sanna Henefelt, Funktionsridningsansvarig, Ridlärare, stall samt ekonomiansvarig. 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 som hästarna har sönder. 

Angelica Bärlund, Ridlärare, FU och stall. Angelica har vidareutbildat sig med en kurs som 

motsvarar SRL I. 

Johanna Kristiansson, Ridlärare SRL II, FU och stall. Blev mammaledig i oktober. 

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

Linnea Kristiansson, Ridlärare, FU och stall. Anställdes på ett vikariat i mars för att täcka upp för 

Mia men även när Johanna går på föräldraledighet. Anställdes på fast tjänst i augusti. 

Tina Wallin, Mark-, och anläggningschef samt personalchef, anställdes i augusti efter att styrelsen 

beslutat att klubben var i stort behov av en person som ansvarar för mark och anläggning, tog över 

personalansvaret då Mia slutade.  

Sofia Nordin, anställdes på 70% stalltjänst i oktober på ett år för att täcka upp för Johanna som är 

mammaledig. 
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Ida Hansen, anställd på 55% stalltjänst i tre månader från slutet av oktober för att vara vår 

"ständige vikarie" samt för att möjliggöra för instruktörer att utbilda nya hästar på dagtid. 

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 och vuxna som jobbat i helgstalltjänsten och i 

caféet.  

 

Vi har utbildat oss under året, Sanna har gått affärsskolan, som anordnas av svenska 

ridsportförbundet och innehåller bla ekonomi, ledarskap, juridik mm. Johanna har diplomerat sig till 

SRL II. Sanna har gått en preparandkurs SRL III, Tina har gått motorsågsutbildning. Andrea, Tina 

och Annika Teckner från styrelsen har varit på SBA-utbildning (systematiskt brandskyddsarbete). 

 

HÄSTARNA  
 

Vid årets början ägde Värmdö Ridklubb 14 ponnyer och 11 stora hästar.  

Under året har 4 hästar lämnat oss till hästarnas himmel pga skador och ålder. 6 hästar har avyttrats, 

3 av dessa har flyttat upp till vårt medlemsstall.  

Vid årets slut ägde Värmdö ridklubb 13 ponnyer samt 15 stora hästar. Inga hyreshästar fanns 

kontrakterade.  

 

KARANTÄNBOXAR och LÖSDRIFT 

 

För att ytterligare minska risken att få smittor på anläggningen har ytterligare två karantänboxar 

byggts i anslutning till de första två. Tanken är att det ska finnas två boxar till vardera stall. Dessa 

kommer även att kunna användas vid eventuella meetings eller träningar då hästar kan behöva sova 

över. Markarbete påbörjades för lösdriften och kommer att färdigställas under 2018. 

 

UNGHÄSTARNA   
 

Under hösten köptes två treåringar in, Asterix och Gunnar, båda är D-ponny. De är inridna och väl 

hanterade. Det har också köpts in två fyraåringar, Allan och Emperador, båda stora hästar. Sedan 

tidigare har vi Madonna även hon 4 år.  

Dessa unghästar har påbörjat sin utbildning under hösten och kommer under våren 2018 ingå i vårt 

nya medryttarsystem, där intresserade elever får chansen att prova på att ha egen häst. Vi ser ett 

stort intresse för detta och är glada att vi kan erbjuda detta.    

 

LEKTIONSVERKSAMHET   
 

Under året har vi haft ett stabilt elevantal. Vid årets slut hade vi 332 ridande, som på våra 39 

lektioner per vecka red 398 gånger. 

Vi har startat två nybörjargrupper för barn och vi hade även möjlighet att för första gången på länge 

att starta en nybörjargrupp för vuxna. En mycket uppskattad grupp som snabbt fylldes av ridsugna 

föräldrar! Vi har under året haft 6 träningstävlingar 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 

sommarridläger med och utan övernattning samt kurser under julen.  

 

MEDLEMSAKTIVITETER  
 

Värmdö Ridklubbdagen 27 augusti   
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En mycket lyckad dag! Solen sken på oss och aktiviteterna under dagen var välbesökta. 

Ungdomsgruppen, fredagar 16.45 framförde en riduppvisning. Sedan följde en rasparad där ponnyer 

och hästar både från medlemsstallet och ridskolan deltog. Dagens konferencier Andrea Eriksson 

berättade om de olika raserna. Ungdomssektionen ordnade med ponnyridning och fiskdamm. De 

ordnade även en tipspromenad där vinsten var ett presentkort skänkt av Marielles Huvudverk. För 

de minsta barnen fanns det ansiktsmålning i caféet. Medlemsstallet deltog med en 

maskeradhoppning där vi bl.a. fick se Emil i Lönneberga och Zorro. Det fanns också möjlighet att 

få sin hund eller sitt gosedjur bedömt. 

Företaget BeTheBrand fanns på plats för att ta beställningar på klubbkläder.  

Caféet serverade godsaker och i anslutning hade vi lotteriförsäljning med ett stort vinstbord. 

 

Årets Luciashow 9 december 
Läktaren var fylld till sista plats när konferencier Nina Rolén gjorde entré på hästen Maaike. 

Luciatåget var rekordstort i år och det känns jättekul med så många förväntansfulla barn. Årets 

Lucia, Alexandra Arnek, som röstats fram av medlemmarna, red in på hästen Allan och fick ta emot 

vackra örhängen skänkta av Lizhell Juveler. 

Showen innehöll också tal av vice ordförande Ove Dunell och uppträdande av personal och 

ungdomssektion som roade både stor och liten. Personalen uppträdde med ett ”Melodifestival”-

nummer och Ungdomssektionen framförde sin version av ”Det Stora Hoppet”. Från Stall Norra 

Evlinge deltog Johanna Sommar på hästen Cartaghi Z. Johanna visade upp en magisk frihetsdressyr, 

en uppvisning utan sadel och träns. Från medlemsstallet deltog 8 ekipage som red en stämningsfull 

kadrilj.  

I år fick vi en jättefin brandbil i trä, tillverkad och skänkt av Kerstin Ydregård och som tidigare år 

gjorde Kerstin en spektakulär entré. Brandbilen ska stå i lekparken, så alla barn, kom och lek! 

Styrelsen och personalen utsåg även detta år ”Årets ideella kraft” på Värmdö Ridklubb. Liv 

Pettersson och Ida Eriksson (barn), Ebba Bergqvist (ungdom) och Nina Rolén (vuxen). Grattis till 

er!

 

Årets personal-/stallbästis blev Marvelous Mary W även kallad Mary. Hon är en fantastisk 

individ som tar hand om alla elever på olika nivåer och som är snäll och rar att pyssla om. 

 

Cafeterian höll öppet under dagen och det fanns lotter till försäljning med fina vinster bl.a. 

välfyllda påsar skänkta av Värmdö Musteri. Nytt för i år var att det fanns en julpysselhörna. 

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!  

  

FUNKISRIDNINGEN   
 

Under året som gick har Sanna Henefelt varit fortsatt ansvarig för funkis-ridningen. Angelica 

Bärlund och Johanna Kristiansson har varit instruktörer. Linnea Kristiansson gick under hösten in 

som vikarie för Johanna under föräldraledighet. 

Sanna har under våren föreläst på ridsportförbundets utbildningar eftersom Värmdö ridklubb anses 

vara ett strålande exempel på väl fungerande verksamhet. Väldigt roligt! 

Vi har under 2017 försökt att använda flera av de ordinarie hästarna i funkis-verksamheten. Under 

slutet av 2017 har vi gott om väl fungerande mindre ponnyer, två stycken viktbärande storhästar 

(vilket inte riktigt räcker till) men efter Checky försvann fattas ”den” modellen. (Under året har 

Latifa, Devil, Kalle, Anton, Lomel, Herkules, Sandra, Bill. Lucas och Serena har praoat lite, Findus 

har blivit såld som tidigare gått funkis och vår klippa Checky fattas.) 10-12 hästar har under 2017 

gått i verksamheten. 
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Funkis-lektionerna har varit i det närmaste fullbelagda. Vi har haft verksamhet måndag-onsdag samt 

fredag och söndag. Privatlektionerna är väldigt uppskattade. 

Vi har fått fortsatt stöd från Nacka och Värmdö kommun med 340 000 kronor per år under 2017-

2019 och även fått in en del fondmedel från Victoriafonden till assistenter. 

Kaisa Skottestad och Sanna Henefelt har varit iväg på den obligatoriska Fritidsmässan. 

 

SPONSRING OCH MARKNADSFÖRING  
 

Under året 2017 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 alla sponsorer för er generositet för att vår verksamhet ska blomstra, er 

hjälp är otroligt värdefull. Vi har under året haft färre tävlingar än vanligt på grund av arbeten både 

på utebanan och i ridhuset, vilket gjort att sponsringen i år har blivit riktad mot verksamheten, 

såsom finare priser på KM, priser till årets ideella kraft, ny lekstuga på lekplatsen för att nämna 

några, vilket är roligt. Vi har fått tag i ny leverantör av klubbkläder, investera gärna så klubbens 

syns. Jonas och Nina tackar för det här året och blickar framåt mot 2018.  

  

INFORMATION  

 
Vår hemsida och facebooksida har under året fungerat som våra viktigaste informationskanaler. På 

hemsidan får man information om vår verksamhet, tider, priser, grupper och annat man kan undra 

över. På vår facebooksida informerar vi mer om aktuella händelser och vad som är på gång. Men vi 

vet också att våra elever tycker om att läsa det handskrivna som står på vår lilla informationstavla i 

stallgången, så den använder vi också och den uppdateras varje vecka. 

 

MARK OCH ANLÄGGNING   
 

En betydelsefull händelse under året var när klubben fick besök av Länsstyrelsens 

djurskyddsinspektörer som kom ut för att besiktiga hur hästarna tas om hand. Det mesta var bra och 

helt enligt de lagar och föreskrifter som gäller för hästhållning. Ändå blev det en diger lista på 

åtgärder för förbättringar och anpassningar i främst ridskolestallet som är en gammal byggnad. 

Dessa åtgärder måste åtgärdas för att inspektörerna ska godkänna mark och anläggning för 

hästhållning. 

 

STALL 

Ridskolestallet 

Det blev tvunget att se över och komplettera ventilationen i stallet. Fläkten för utsug av stalluften 

har bytts till en ny. 

En omfattande installation av rör för inluft har byggts. Detta för att varje häst ska få tillräcklig 

mängd friskluft till sin box. De boxar som vetter mot yttervägg kompletteras med inluftsventil om 

sådan saknas   

Nya och högre branddörrar mellan stall och ridhus har monterats för att ge den höjd som krävs. De 

gamla dörrhålen var för låga enligt föreskrifterna för hästhållning. 

En box som saknat fönster har fått ett sådant monterat för att öka ljusinsläpp.  

Ny vägg har byggts i en box för att täcka rörledningar. 

 

De allra flesta av dessa är åtgärder som klubben får bekosta men några kommer fastighetsägaren, 

Värmdö Kommun att betala. 

 

Medlemsstallet 

Här blev det endast några påpekanden från djurskyddsinspektörerna. Ett fönstergaller var för klent, 
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grimskaft för uppbindning satt på fel plats, En mycket stor åtgärd är att hela inredningen i 

medlemsstallet måste bytas ut på grund av att ingångarna till boxarna är för låga. Eftersom 

inredningen är mer än trettio år gammal och mycket sliten så passar det bra att modernisera. Bytet 

är planerat att genomföras under 2018. 

 

Spolspiltorna har med ideellt arbete och pengabidrag från hästägarna kompletterats med begagnade 

gummimattor. Dessa gör att ”skraphästar” inte kan skrapa sig ner i betongen 

  

RIDHUSET 

Hela den gamla botten har lyfts ut. En kostsam komplikation var borttagandet av en kraftig 

betongbalk som låg grunt under ridbanan, kvarlämnad efter ridhusbygget. Problemet löste sig med 

hjälp av vår anlitade entreprenör. Nytt material har därefter lagts in och kompletteras nu efter hand. 

 

Alla stallar och även ridhuset har tvättats interiört under sommaren. 

  

HAGAR 

Klubbens stora hagprojekt har drivits under året. Projektet är förenat med stora kostnader och är 

därför fördelat över flera år. 

Flera vinterhagar och ingångar till vinterhagar har fått hårdgjorda ytor. (Stenkross 0-16.). Detta för 

att hästarna i möjligaste mån ska slippa stå i lera. Likaså är det viktigt för att minska skaderisken att 

ytor är hårdgjorda vid ingångar när hästar ska lämnas och hämtas. 

Viss dikning har utförts för att ytvatten ska kunna rinna undan och inte bli stående i hagarna. 

Tallhagen blev uppstolpad och användes som karantänhage på sensommaren då vi hade flertalet nya 

uppstallade men även många återvändande hemmaekipage.  

Sommarvatten har dragits ner till både Grindstugehagen och Båthamnsåkern.  

Grindstugehagen har även dikats och delvis täckdikats för att få mer bete i hagen. 

 

Arbete har påbörjats i Granhagen för att möjliggöra lösdrift för konvalescenter och ridskolehästar 

som är under utbildning. Det kommer att bli ligghall och utfodringshäck för hö.  

 

Vi har börjat lägga upp stallgödslet i stukor/komposter i sommarhagarna. När de är 

färdigkomposterade så ska de spridas i sommarhagarna och bearbetas mekaniskt och på så sätt, 

naturligt förbättra tillväxten av gräs. Vi räknar med att på detta sätt bli mer miljö- och 

kostnadseffektiva. 

 

ÖVRIGA UTRYMMEN 

Vi har byggt ytterligare två karantänboxar på stallplan bredvid de två befintliga. Arbetet utfördes 

delvis med ideella krafter. 

 

En ny diskmaskin har skänkts av en sponsor och installerats i cafeterian. 

 

Gammalt bråte har blivit bortröjt på kallvinden ovanför ridskolestallet vilket ökat brandsäkerheten 

och underlättat installationen av tilluftsventilationen. I samband med detta arbete uppdagades mögel 

på takbjälkar uppe på loftet i ridskolestallet, detta kommer sig av att isoleringsarbetet på loftet är 

felaktigt utfört. Fastighetsägaren påbörjade genast en sanering. 

 

FRAMTID 

Nya regler och föreskrifter för hästhållning är på gång från Jordbruksverket. Vad det innebär 

kommer vi noggrant att bevaka. Precis som våra ryttare ska ha det bra ska våra hästar ha så bra 

förhållanden som det bara går att ordna inom klubbens förmåga. 
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INACKORDERING MEDLEMSSTALL   
 

Det råder trevlig stämning i vårt medlemsstall. Vid årets slut hade vi 23  medlemsuppstallade. Vi 

har haft arbetskvällar med god uppslutning där vi har fixat hagar och städat och även samkväm över 

en bit grillat. Vi har gjort i ordning rasthagarna så hästarna fått lite torrare om fötterna. 

 

UNGDOMSSEKTIONEN    
 

Verksamhetsberättelse för ungdomssektionen 2017 

 

Styrelsen för verksamhetsåret har bestått av: 

Ebba Bergqvist- ordförande 

Freja Eriksson - vice ordförande 

Frida Mallmin - kassör 

Tess Sandgren - representant i klubbens styrelse 

Tess Sandgren- sekreterare 

Livia Vikarby- vice sekreterare 

Fanny Tinell - Representant i TK 

Alexandra Jeffmar– Ansvarig för Facebook och Instagram 

Julia Oscarsson - DUS kontaktperson 

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 häst kunnande samt att föra fram barnens/ungdomarnas åsikter till 

styrelsen. Dessa mål har vi som sitter i styrelsen aktivt arbetat med under år 2017. Vi har haft 

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

på aktiviteter som genomfördes år 2017 är den traditionella luciashowen, tårtbakartävling, spöknatt, 

påskäggsjakt, selfiejakt, fredagsmys, käpphäst läger, Look Alike, övernattningar, film myskväll, 

igångsättningsläger och föräldrar teori. Vi har även arrangerat två skötarkurser och genomfört ett 

flertal skötarmöten samt aktiviteter för skötarna. Usek har även startat torsdags fritids vilket 

kommer fortsätta att utvecklas år 2018. Två medlemmar i Usek har gått på Fulcen, som är en 

förberedande ungdomsledarkurs och även en aktivitets-kurs, båda hos svenska ridsportförbundet,  

Vi är glada att meddela att vi har fått in Angelica Bärlund som representant från personalen och 

med tanke på hennes långa bakgrund inom Usek så är vi mycket tacksamma över hennes hjälp.   

 

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   
 

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 installerade under hösten 2016 ett helt nytt brandalarm i båda stallen samt ridhus. 

Det har varit lite knöligt att få det att fungera riktigt då stallmiljön är både fuktig och dammig, men 

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

väldigt skönt. Andrea, Tina och Annika har gått en SBA-utbildning under hösten. 

Detta innebär i förlängningen att vi också kommer att få ansluta oss till IT- systemet REQS. Detta 

system används av andra verksamheter inom Värmdö Kommun och målet är att alla ska ansluta sig. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Lagen_om_skydd_mot_olyckor
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Innebörden av detta är att brandskyddskontrollerna i framtiden kommer att ske via ovan system och 

att det kommer att bli enklare att kolla upp rätt saker vid rätt tillfällen gällande brandskyddet. Det 

kommer att ske en gång i månaden. 

Till det nya året kommer vi också att försöka boka in en brandövning med brandkåren. 

 

ARBETSMILJÖ   

 

Traktorerna är ofantligt arbetsbesparande, vi hanterar gödsel, strö, spån och foder med stor lätthet. 

Vi harvar i ridhuset och på volten, kör snö, borrar stolphål, fraktar slangar till och från 

sommarhagar, och så vidare,utan dem skulle vi stå oss slätt.  

Mockning är en tung arbetsuppgift som sliter på vår heltidsanställda personal, vi försöker att fördela 

det arbetet så rättvist som möjligt. Under höst och vinter har vi haft extra personal i stalltjänsten och 

det har märkts skillnad i antalet arbetsrelaterade skador. 

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

ut och in ur leriga hagar kan vara farligt.  

 

TÄVLINGSKOMMITTÉ   
 

Ulla Lohrdén, ordförande 

Fanny Tinell 

Johanna Kristiansson 

Kerstin Ydregård, tävlingsledare 

Madeleine Rutberg 

Madeleine Sundström 

Matilda Trädgårdh 

Nina Rolén, repr sponsorgruppen 

Tina Wallin, repr våren VmRKs styrelse  

Åsa Blomqvist-Jonsson, sekretariatsansvarig 

Åsa Lindblom 

 

Interna tävlingar 

Klubbmästerskapen  
KM i dressyr reds utomhus den 6 juni med totalt 24 startande  -  8 ridskoleponnyer, 3 ridskolehästar, 

3 privatponnyer, 10 privathästar.  Samtliga deltagare red det program där man nivåmässigt befann 

sig.  

KM i hoppning reds som årets sista aktivitet den 31 december med totalt 29 startande – 11 

ridskoleponnyer, 12 ridskolehästar, 2 privatponnyer, 3 privathästar. Kanske inte datumet var 

optimalt för privatekipagen?? 

 

Klubbmästare 2017 blev: 

Dressyr 
Ridskoleponny   Livia Vikarby – Little Karen 

Ridskolehäst    Mathilda Ekfalck - Herkules 

Privatponny    Madeleine Sundström – Yxnavalls Sheriff 

Privathäst    Andrea Eriksson – Againstallodds 

Hoppning 
Ridskoleponny   Emma Sjögren -  Anton 

Ridskolehäst    Margareth Uppströmer -  Maverick 

Privatponny    Ida Brolin – River Dance 

Privathäst    Johanna Sommar – Cara Mia 
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Dressyråret skulle ha avslutats den 22 oktober med inomhustävling men fick ställas in, då det fanns 

sjuka hästar på anläggningen. 

I stället ordnade vi en klubbtävling för medlemsuppstallade på anläggningen med 12 deltagare i 

fyra olika klasser. Domare var Isabelle Lowther. LC:1 ponny vanns av Molly Carlsson/Milton och 

häst av Ove Dunell/Mads. I LB:1 häst delade Maria Almgren/Don Magic och Andrea 

Eriksson/Againstallodds på förstaplatsen. I LA:1 vann Ulla Lohrdén/Vivas Parodie. 

 

Vi har haft träningstävlingar inkl påskcupen i dressyr och hoppning ca 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 
Vi fick ingen allsvenskeomgång i dressyr till apriltävlingen och då det fattades en arrangör av 

ponnyallsvenskan, så åtog vi oss den. 

Så, den 2 april hade vi lokal dressyr inomhus med en LB:1 för hästar med 19 starter. Millan 

Trädgårdh tog en fin andraplats med Excavadora med Vivvi Hasselroth/Maverick som fin trea. 

Ytterligare 2 ridskoleekipage och 3 privatekipage startade. 

I ponnytävlingen deltog 9 lag, 37 startande.  I förklassen LC:1 med 19 starter vann Madeleine 

Sundström kat C med Yxnavalls Sheriff!! Därutöver hade klubben inga startande ponnyer. Vi saknar 

ponnyekipage! 

 

Pga utebanans icke tillfredställande skick kunde vi inte ordna de sedvanliga dressyrtävlingarna i 

maj/juni. Inte heller de planerade septemberhoppningarna kunde genomföras. 

 

Allsvenskan  
Under våren deltog klubben med ett lag i dressyr hästar division 3.  Första omgången hos Enskede 

blev laget 7a av 12 lag med Johanna Sommar/Carthagi Z, Millan Trädgårdh/Excavadora, Maria 

Almgren/Don Magic. Andra omgången hos Berga red Elsa Odenblad/Vivas Parodie, Johanna 

Sommar/Carthagi Z, Meg Sjökvist/Maaike, Totalt kom laget 8a av 12 startande lag i sin grupp. 

 

I hoppning hästar division 3 deltog vi i första omgången hos Berga med Elsa Odenblad/Vivas 

Parodie, Johanna Sommar/Cara Mia, Josefine Gustafson/Marni SEQ, Totta Ogander/Marlin – alltså 

stor insats från Norras ryttare! 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 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 2018 planeras att årets överskott tillsammans med ackumulerade överskott från 

tidigare år bidra till den planerade omläggningen av ridbanan.  

 

Övrigt 
Under 2017  löstes för VmRK 19 barn/junior/senior-tävlingslicenser samt 8 endagslicenser varav 4 

st för lektionsryttare. 
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Vi avser att även för 2017 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 våra ridskolehästar kan vara med på hemmatävlingar och med fina resultat. 

Vi hälsar alla välkomna till ett nytt tävlingsår 2018. Vi planerar för fortsatta träningstävlingar, KM, 

medan vi avvaktar ridbanans utveckling och har hittills bara planerat för 2 st lokaltävlingar i dressyr 

under hösten. 

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   

 
Stort tack till Monica och Håkan Folkesson som ställt upp ideellt i många år. Utan er hjälp hade inte 

caféet överlevt och blivit den välfungerande arbetsplats som det är idag. Vi har ett jättebra och 

engagerat gäng som jobbar i caféet. Vivvi fortsätter sitt arbete och Krista som jobbar på onsdagar tar 

över inhandling med stor bravur. Vi har haft ett arbetsplatsmöte under året. Frågor och funderingar 

som personalen har haft har under året lösts vartefter de uppstått och vi har en bra kommunikation 

via vår facebookgrupp.  

 

UTBILDNING 

 
I november genomfördes Svenska Ridsportsförbundets Basutbildning som riktar sig till ledare inom 

ridsporten. Inbjudna var personalen, styrelsen, caféverksamheten, tävlingskommittén, funktionärer 

och helgtjänsten. Totalt deltog 8 personer representerande personal, styrelse och helgtjänst.  

  

Under 2017 har två utbildningar för Grönt kort genomförts för medlemmarna. Grönt kort ger den 

grundkunskap som behövs inför en tävlingsstart. 

 

 

EKONOMISK HÄLSNING FRÅN KASSÖREN   
 

Klubben visade återigen ett plusresultat för helåret, trots att 2017 varit utmanande med stora 

investeringar och ökade kostnader. Vi har investerat i ridhuset, som har fått ett nytt och förbättrat 

underlag, samt renoverat sjukhagarna bortom medlemsstallet. För dessa arbeten hade vi reserver i 

balansräkningen som vi nu har använt delar av. Vi hade lite otur under året med fler skadade 

ridskolehästar än normalt, vilket ledde till ökade inköp av nya hästar samt ökade försäkrings- och 

veterinärkostnader. Under 2018 planeras inga större investeringar utöver åtgärder som ålagts oss av 

Länsstyrelsen. Bland annat måste boxinredningen i medlemsstallet åtgärdas eller bytas ut för att 

motsvara Länsstyrelsens krav. På önskelistan framöver är att fortsätta förbättra hagarna samt att 

förbättra utebanans underlag, vilket vi avser påbörja så snart ekonomin tillåter.  

 

SLUTORD    
 

2017 har varit ett utmanande år med stort behov av investeringar såsom helt nytt rid-underlag i 

ridhuset och nya yngre hästar till vår verksamhet. Vi har även startat markunderhållet på gården och 

uppbyggnaden av lösdrift samt inköp av karantänboxar, vilket är nödvändiga investeringar som 

kommer ge oss nya bättre förutsättningar för klubbens fortsatta utveckling av verksamheten. 
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Vi har ett gott samarbete med Värmdö kommun och har en aktiv dialog gällande behov och 

utveckling av ridverksamhet på Värmdö. Representanter för Kultur- och Fritidsnämnden valde att 

sammanträda i ridklubbens lokaler i juni. 

Vi utvecklar ständigt vår verksamhet och som ny tjänst inför 2018 erbjuder vi medryttaravtal.  

Med fullbelagda grupper och en stabil ekonomi kommer vi nu kunna fortsätta vår utveckling mot 

visionen som Stockholms Bästa Familjeridskola. 

  

Vi i styrelsen vill tacka ALLA medlemmar, aktiva som stödjande, unga som gamla, ridskoleelever, 

medlemsryttare, föräldrar, andra supporters samt Värmdö kommun för det gångna året och ett extra 

stort tack till alla som medverkat ideellt i utvecklingen av vår förening.  

Ett speciellt tack vill vi rikta till ridskolans personal och dess ridlärare som på ett fantastiskt sätt 

utbildar båda hästar och ryttare. 

Nu ser vi fram emot 2018 som kommer ge oss nya möjligheter och nya utmaningar och som vi alla 

vet ”Ingen kan göra allt men alla kan göra något” i utvecklingen av Värmdö Ridklubb till den 

förening vi vill vara.  

 

 

Värmdö Ridklubbs Styrelse 

 

 

 

_________________________________                     _________________________________ 

Ordförande Åsa Lindblom                                              Vice Ordförande Ove Dunell 

 

 

 

_________________________________                     _________________________________ 

Kassör Micaela Sjökvist                                                 Sekreterare Elisabeth Strand 

 

 

 

_________________________________                      ________________________________ 

Ledamot Ann-Christine Tornevik                                     Ledamot Jonas Olofsson 

 

 

 

_________________________________          __________________________________ 

Ledamot Annika Teckner                                                 Ledamot Marie Sandgren 

 

 

 

________________________________ 

U-Seks representant Tess Sandgren    

 

 

 

 

 

 



12 

 

 


