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Verksamhetsberättelse 2018 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 2018 var medlemsantalet 435 st, en minskning med 40 medlemmar från år 2017. 

 
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 13 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 genomförde i augusti 2018 en workshop 2 dagar lång workshop tillsammans med 

ledningsgruppen. Syftet var både att diskutera samarbetsformer mellan styrelsen och personalen 

samt att föra en dialog om en framtida vision för klubbens verksamhet. Den första dagen inleddes 

med en inspirationsföreläsning av verksamhetsansvarig vid Örebro fältrittklubb. 

 

Styrelsen  för verksamhetsåret 2018 har bestått av:  

Åsa Lindblom, ordförande  

Ove Dunell, vice ordförande  

Matilda Nyström Arnek, sekreterare 

Micaela Sjökvist, kassör  

Ann-Christine Tornevik, ledamot 

Annika Teckner, ledamot 

Carola Virtala, ledamot 
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Ann-Sofie Paulander, ledamot 

Jonas Olofsson, ledamot (lämnade det aktiva styrelsearbetet i augusti) 

Alexandra Jeffmar, representant från Ungdomssektionen 

Måns Wiberg, suppleant 

Lotta Kruse, suppleant 

Henrietta Gahmberg, suppleant 

Frida Mallmin, personlig ersättare till av Ungdomssektionen utsedd representant. 

 

Lekmannarevisorer: Åsa Blomqvist-Jonsson och Lena Widman 

 

Valberedning ha bestått av: Elisabeth Strand (sammankallande), Anna Aggefors och Karin Sjögren. 

 

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. 

 

FODERPRISET 
Den varma sommaren med kraftigt minskade skördar har inneburit att ridskolan varit tvungen att 

dels ta ut ett foderbidrag av ridande elever under hösten 2018. Dessutom har ridskoleavgifterna 

justerats från vårterminen..  

 

PERSONAL   
I somras valde Tina Wallin att avsluta sin anställning inom Ridklubben och Linnea Kristiansson 

gick på föräldraledighet i augusti. Under hösten kom Johanna Kristiansson tillbaka från sin 

föräldraledighet. Sofia Nordin vikarierat för Johanna slutade då vikariatet löpte ut. I mitten av 

höstterminen anställdes två stallarbetare på visstidsanställning, deltid, Isabelle Falk och Johanna 

Folmer (visstidsnställning t.o.m. sista februari 2019). 

 

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

Max jobbade kvar t.o.m. mitten av höstterminen då han tyvärr inte kunde fortsätta. Personalen har 

trivts bra med honom.  

 

Personal under året: 

 

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

marknadschef. 

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

stallansvarig. 

Sanna Henefelt, Ridlärare, FU och stall. Sitter i ledningsgruppen som funkisansvarig samt 

ekonomichef.  

Angelica Bärlund, Ridlärare, FU och stall. Gick med i ledningsgruppen efter Tina under 

höstterminen och har tagit över som personalchef. 

Johanna Kristiansson, Ridlärare SRL II och stall. Kom tillbaka från sin föräldraledighet under 

höstterminen. 

Linnea Kristiansson, Ridlärare och stall som jobbade fram till semester och har därefter varit 

föräldraledig. 
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Tina Wallin, Mark-, och anläggningschef samt personalchef jobbade fram till sommaren då hon 

sedan valde att gå tillbaka till sitt förra jobb.  

Sofia Nordin jobbade sitt vikariat ut och slutade i mitten av oktober. 

Ida Hansen, Slutade sin tjänst när den löpte ut. Jobbade sedan under sommaren innan hon började 

plugga. 

Max Hasselqvist, Fortsatte jobba hos oss tom oktober då han ej fick fortsatt anvisning av 

arbetsförmedlingen. 

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

Isabelle Falk stalltjänst på 75%, började i oktober och har anställning till sista februari. 

Johanna Folmer stalltjänst på 70%, började i september och har anställning till sista februari. 

Josefin Forslund tillträdde vikariat ridlärare och stall i september. 

 

Robert Vikarby har under året jobbat i olika utsträckning med olika projekt som t.ex. lösdriften 

men även med traktor- och maskinkörning. 

 

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

caféet.  

 

Under året har personalen gått på olika fortbildningar och föreläsningar vilket har varit givande. 

 

HÄSTARNA  
 

Vid årets början ägde Värmdö Ridklubb 13 ponnyer och 15 stora hästar. Under året har flera av de 

unghästar som tidigare inte deltagit i verksamheten, eller deltagit i mindre omfattning, trätt in i 

verksamheten och blivit bra lektionshästar. Hästläget har under delar av året varit ansträngt då 

hästar skadats eller behövt vila. I slutet av året hade klubben 13 ponnyer och 14 hästar i 

verksamheten. En ponny har under hösten hyrts in från Taffsnäs. 

 

LEKTIONSVERKSAMHET m.m.   
 

Under året har vi haft ett stabilt elevantal. Vid årets slut hade vi 390 uppsittningar ridande i veckan 

varav 21 funkiselever. Vi har startat två nybörjargrupper för barn Vi har under året haft ett fåtal 

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 Ridklubben har i dag ett stort tryck från barn, ungdomar och 

vuxna som vill börja rida. Tyvärr kan vi inte tillmötesgå dessa då vi i princip nått taket för 

anläggningens kapacitet. 

Under 2018 har klubben valt att efterhand minska vuxengrupperna till 8 elever. Detta både för 

kvaliteten för eleverna, men också för bättre hållbarhet hos hästarna. Nya mindre dressyrgrupper 

har lagts till i verksamheten och varit uppskattade. 

 

FUNKISRIDNINGEN   
 

Under året som gick har Sanna Henefelt varit fortsatt ansvarig för funkisridningen. Vi tar i första 

hand emot elever från Nacka och Värmdö kommun som är med och bidrar till verksamheten. Vi har 

sedan tidigare även elever från Stockholm.  
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MEDLEMSAKTIVITETER  
 

LUCIASHOWEN DEN 8 DECEMBER 
Lucia är ett stort evenemang där några medlemmar verkligen tar på sig ett stort ansvar för att 

planera och genomföra detta. Ett särskilt tack riktas i det här sammanhanget till Nina Rolén, Annki 

Tornevik och Kerstin Ydregård. Årets show innehöll såväl Luciatåg till häst, tal av ordförande Åsa 

Lindblom samt uppträdande av personalen, ungdomssektionen och medlemsstallet. För att så många 

barn som möjligt skulle kunna delta i luciatåget till häst ställde medlemmar upp med sina egna 

hästar i tåget. Showen avslutades med den stämningsfulla ljusshowen framförd av de yngre 

ridskoleeleverna tillsammans med Ungdomssektionen.  

 

Årets Lucia, Emilia Nävertun, som röstats fram av medlemmarna, red in på hästen Herkules och 

fick ta emot vackert halssmycke skänkt av Annki Tornevik. I år fick klubben fantastiskt fina 

käpphästhinder tillverkad och skänkta av Kerstin Ydregård. Till ”Årets ideella kraft” utsågs Isa 

Eriksson, Frida Mallmin, Emilia Nävertun samt Birgitta Värnqvist. Årets stallbästisar blev Herkules 

och Kastello. 

 

FÖRELÄSNING m.m. 
Veterinär Maria Sjöström John från kliniken Evidensia hästsjukhuset Stav bjöds in för att föreläsa 

om hur man ska agera om hästen får lättare skador.  

 

Värmdö Ridklubbdagen planerades till en lördag i augusti, men kunde inte genomföras på grund av 

att vi tyvärr inte kunde få ihop ett fullständigt program. 

 

SPONSRING OCH MARKNADSFÖRING  

Under året 2018 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 de som behöver lämna detta. Stort tack till Nina 

Rolén för hennes insatser under åren.  

 

I slutet av året avtalade vi med en ny leverantör om klubbkläder .  

 

Styrelsen konstaterar att klubben behöver utveckla arbetet med sponsring och marknadsföring.  

 

INFORMATION  
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. 
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MARK OCH ANLÄGGNING   
Under 2018 har det arbete med att genomföra de förbättringar och åtgärder som Länsstyrelsen 

begärt fortsatt. Den torra sommaren har också ställt stora krav på klubben när det gäller den brist på 

foder som då uppstod. De påfrestningar på klubbens ekonomi som insatser i mark och anläggning 

krävde 2017 har fortsatt under 2018.  

 

NY BOXINREDNING I MEDLEMSSTALLET 
En mycket stor åtgärd som krävdes av Länsstyrelsen för att medlemsstallet skulle godkännas för 

fortsatt verksamhet var att hela boxinredningen skulle bytas ut. Bytet har genomförts under 

sommaren 2018. Ett mycket stort jobb har lagts ner av medlemmar som är uppstallade i 

medlemsstallet. Deras insatser för att demontera tidigare inredning samt målning m.m. höll nere 

kostnaderna. En av våra sponsorer – Bygg-Oles – stod för färgen. Utan denna insats av medlemmar 

och sponsor hade kostnaderna blivit betydligt större. Boxinredningen är lånefinansierad. En 

potentialutjämning återstår.  

 

Den 1 november invigdes den nya boxinredningen. Eventet planerads inledningsvis av en 

festkommittén bestående av Josefine Forslund och Marie Sandgren. 

 

LÖSDRIFT 
Inför 2018 var avsikten att den planerade lösdriften skulle färdigställas under året. På grund av bl.a. 

felleveranser av material och övriga investeringar i verksamheten så bedöms detta arbete nu kunna 

färdigställas under våren 2019.  

 

RIDVOLTEN UTOMHUS 
Klubben är i stort behov av att renovera ridvolten utomhus. Underlaget är nu så dåligt att klubben 

endast i undantagsfall kan ha lektioner på den. Det påverkar naturligtvis också de 

medlemsuppstallades ridmöjligheter och vi har inte kunnat genomföra tävlingar. Då klubbens 

ekonomi under de senaste två åren har blivit ansträngd till följd av tvingade investeringar i bl.a. 

ridhusunderlag så har detta nödvändiga underhåll inte kunnat genomföras. Olika lösningar har 

diskuterats. 

 

UPPSÄGNING AV AVTAL I SYFTE ATT HÖJA HYRA 
I slutet av 2018 sa kommunen upp hyresavtalet för medlemsstallet i syfte att omförhandla villkoren 

bl.a. med en föreslagen kraftig hyreshöjning. Förhandlingar har inletts med kommunen.  

 

ELEKTRISKA PROJEKTET 
Styrelseledamöter har tillsammans med medlemmar under året arbetat med det elektriska projektet. 

En av våra större kostnader är den elförbrukning som klubben gör av med. Syftet med projektet är 

att minska elförbrukningen och kostnaden genom att finna effektiva investeringsåtgärder, men 

också genom att påverka beteenden hos oss som vistas på anläggningen. 

 

ÖVRIGT 
Utöver ovanstående har behov under åren genomförts och diskuterats när det gäller bevattning av 

ridhuset för att få ett bättre underlag, hagar och ridvägar och deras behov samt hur anläggningen 

skulle hantera de kraftigt höjda foderpriserna. 
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SÄKERHET   
Värmdö Ridklubb är numera anslutna 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. 

 

Brandlarmet har under året fortsatt att falsklarma och brandkåren har fått rycka ut, vi strävar efter 

att få ordning på detta. Anledningen till falsklarmen bedöms vara att miljön i stallet både är fuktig 

och dammig vilket verkar vara svårt att anpassa det befintliga larmet till. 

 

I november hade vi besök av brandkåren , som då gick igenom båda byggnaderna tillsammans med 

Andrea Eriksson och ansvarig i styrelsen. Vi fick på det stora hela godkänt, med några små 

påpekanden som vi själva kunde åtgärda. Efter genomgången hade vi allmän frågestund och 

brandmännen bjöds på fika. När brandkåren lämnat tog det kanske 15 minuter så gick larmet. Vi 

fick då öva på riktigt, fast det som tur var visade sig vara ytterligare ett falsklarm. 

 

Vi har fått bidrag från Stiftelsen Lars Hiertas Minne för att köpa in en hjärtstartare, vilket vi 

kommer att göra under våren 2019. När vi köpt in hjärtstartaren kommer det att ske en utbildning i 

HLR och hur man använder hjärtstartaren. Denna utbildning kommer personalen och helgtjänsten 

att få möjlighet att medverka i. 

 

INACKORDERING MEDLEMSSTALL   
 

Under en stor del av året har samtliga boxar varit uthyrda. Vid årsskiftet hade två boxplatser sagts 

upp. Ett arbete för att rekrytera nya uppstallade har inletts. 

 

I medlemsstallet har genomförts arbetskvällar med god uppslutning. Utöver det har medlemsmöten 

genomförts. I slutet av året tillsattes efter dialog med de uppstallade en medlemsstallsgrupp som 

haft ett första möte under slutet av verksamhetsåret. 

 

UNGDOMSSEKTIONEN 
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018 
 

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: 

Freja Eriksson – ordförande 

Frida Mallmin – vice ordförande 

Meg Sjökvist - kassör 

Fanny Tinell - sekreterare 

Alexandra Jeffmar - representant i klubbens styrelse 

Alexandra Arnek - representant i TK 

Molly Carlsson– ansvarig för Facebook och Instagram, skötaransvarig 

Julia Oscarsson - DUS kontaktperson 

Tess Sandgren - skötaransvarig 

Ann-Christine Tornevik- 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 2018. Vi har haft 
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protokollförda möten ca en gång i månaden samt anordnat flera aktiviteter.  

 

Exempel på aktiviteter som genomfördes år 2018 är den traditionella luciashowen, spöknatt, 

påskäggsjakt, käpphästhoppning samt hästens anatomi för såväl barn som föräldrar och genomfört 

skötarmöte. Usek prövade även att ha torsdagsfritids men intresset var dåligt. Två medlemmar i 

Usek har gått på ulken, som är en ungdomsledarkurs hos svenska ridsportförbundet,  

 

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

att Annki Tornevik ställt upp.   

 

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

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

 

TÄVLINGSKOMMITTÉ  
 

Ulla Lohrdén, ordförande vårterminen 

Alexandra Arnek 

Johanna Kristiansson 

Kerstin Ydregård, tävlingsledare, ordförande höstterminen 

Madeleine Rutberg slutade höstterminen 

Madeleine Sundström 

Matilda Trädgårdh 

Nina Rolén, repr sponsorgruppen 

Åsa Blomqvist-Jonsson, sekretariatsansvarig 

Åsa Lindblom 

 

INTERNA TÄVLINGAR 
 

Klubbmästerskapen  
KM i dressyr reds inomhus den 27 oktober med totalt 9 startande privathästar. Då 

ridskolehästarna/ponnyerna var hårt belastade genomfördes KM endast för privatekipage Samtliga 

deltagare red det program där man nivåmässigt befann sig.  

KM i hoppning reds som årets sista aktivitet den 30 december med totalt 20 startande – 16 

ridskoleekipage, 3 privathästar. Kanske inte datumet var optimalt för privatekipagen?? 

 

Klubbmästare 2018 blev: 

Dressyr 

Privathäst    Katarina Kvarnström – Exchange 

 

Hoppning 

Ridskolejunior   Josefine Holm - Kroolie 

Ridskolesenior                         Margareta Uppströmer - Mary 

 

Privathäst    Elsa Odenblad – 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. 
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EXTERNA TÄVLINGAR 
Pga utebanans icke tillfredställande skick kunde vi inte ordna våra sedvanliga tävlingar som vi 

brukar ha, två dressyrtävlingar på våren, en dressyrtävling samt en hopptävling på hösten. 

 

Allsvenskan 
Under våren deltog klubben med ett lag i dressyr hästar division 3. I första omgången red Micaela 

Sjökvist– Maaike, Maria Almgren – Donne, Kit von Sydow – Weltman. Laget kom på 5:e plats. Till 

andra omgången hade vi tyvärr inte tillräckligt med ekipage och kunde inte delta. 

 

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 
Då renoveringen av utebanan inte blev av så har vi kvar överskottet från 2017 med avdrag för de två 

dressyrsadlar som TK sponsrat Ridskolan med. TK har för avsikt att 2019 investera i renoveringen 

av uteridbanan. 

 

ÖVRIGT 
Under 2018 löstes för VmRK 10 st barn/junior/senior-tävlingslicenser samt 11 st endagslicenser. 

 

Vi avser att även för 2018 utnämna årets ryttare med flest tävlingsstarter, årets ryttare med bästa 

resultat och årets rookie. Diplom utdelas på årsmötet. 

 

TACK 
Vi hälsar alla välkomna till ett nytt tävlingsår 2019. Vi planerar för fortsatta träningstävlingar och 

KM. Vi har i dagsläget två dressyrtävlingar bokade, den 22 april allsvenskan div 3 samt en 

eftermiddagstävling i dressyr 28 september. Beroende på hur utebanan sätter sig så ansöker vi 

eventuellt om en hoppning till 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   
Cafeterian har under året drivits av våra anställda ungdomar. Det behövs en nystart för cafét och 

styrelsen har därför tillsatt en cafékommitté.  

 

Under året har därför flera medlemmar som har storerfarenhet av verksamheten engagerat sig. Stort 

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

 

Under året har arbetsplatsmöten genomförts. Utöver de ovanstående har delar av personalen fått ett 

ökat ansvar för caféet. 

 

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. 
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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   
2018 skulle bli året när vi återhämtade oss efter alla stora underhållsinvesteringar under 2017. Nu 

orsakade dock sommaren 2018 extremt höga foderpriser, plus att vi blev ålagda att byta 

boxinredning i medlemsstallet. Detta gjorde 2018 till ett kämpigt år trots mycket förstående 
medlemmar som bl.a. betalade fodertillägg samt en strikt kostnadskontroll i övrigt. 2019 kommer 

också präglas av återhållsamhet, då vi behöver bygga upp en god och stabil likviditet igen för att 

känna oss trygga. 

 
FRAMTIDEN 
Under året har styrelsen haft flera kontakter med Värmdö kommun. Sedan några år pågår 

diskussioner om en utökning av ridskoleverksamheten i kommunen. Värmdö ridklubb har ställt sig 

positiva till att utöka verksamheten på Evlinge. Under våren bereds ett första underlag för en sådan 

satsning inom ramen för Kultur- och Fritidsnämnden. Det blir en spännande framtid. 

 
SLUTORD 
Efter att ha läst Värmdö ridklubbs verksamhetsberättelse 2018 slås vi ännu en gång av den kraft vår 

förening besitter. Tillsammans har vi haft kraften att genomföra en massa roliga aktiviteter och 

samtidigt lyckats hantera de utmaningar vi ställs inför under året, såsom stora investeringsbehov 

och en väderlek som kraftigt höjt våra foderpriser. En ideell förening bygger på ideella resurser och 

den kraft som vi tillsammans har kan inte nog understrykas. Vi vill tacka alla ni som ställt upp 

ideellt under 2018, ni har alla varit fantastiska. Vi vill även tacka vår fantastiska personal som 

sköter verksamheten föredömligt och sätter våra hästar i främsta rummet. Nu ser vi fram emot 2019 

och de stora möjligheter som ligger framför oss i ett utökat samarbete med Värmdö Kommun för 

utveckling av ridmöjligheterna i kommunen. Vi går mot visionen - Värmdö Ridklubb den naturliga 

mötesplatsen för hästintresserade inom Värmdö.  

 

 

 

_________________________________                     _________________________________ 

Ordförande Åsa Lindblom                                              Vice Ordförande Ove Dunell 

 

 

 

_________________________________                     _________________________________ 

Kassör Micaela Sjökvist                                                 Sekreterare Matilda Nyström Arnek 

 

 

 

_________________________________                      ________________________________ 

Ledamot Ann-Christine Tornevik                                     Ledamot Jonas Olofsson 
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_________________________________          __________________________________ 

Ledamot Annika Teckner                                                 Ledamot Carola Virtala 

 

 

 

________________________________.........       ________________________________ 

Ledamot Ann-Sofie Paulander         U-Seks representant Alexandra Jeffmar 
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