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                 Verksamhetsplan 2023 för Värmdö Ridklubb 
 

 

Värmdö Ridklubb är en ideell förening som driver en kvalitetsmärkt ridskola samt 
medlemsuppstallning på Södra Evlinge gård, Värmdö. Ridklubbens verksamhetsidé är en ridklubb 
och ridskola med verksamhet för alla. På ridskolan bedrivs utbildning i klassisk ridning, från knatte 
till specialgrupper, träningstävlingar samt viss tävlingsverksamhet. Värmdö Ridklubb ska erbjuda 
ridning i säker miljö med välutbildad och kompetent personal. Vi sätter god hästhållning i centrum 
där alla hästar står i rymliga boxar och dagligen går i hage i flock. 
 
Värmdö Ridklubb har nolltolerans mot mobbing och kränkningar. 
 
Värmdö ridklubbs ställningstagande mot alkohol och droger finns publicerat på hemsidan. 
 

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 övriga medlemmar anordnar. 
Ridklubben äger lektionshästarna och utrustning och anställer personalen i verksamheten. Klubben 
hyr lokalerna av Värmdö Kommun.  
 
Målsättningen 2023 är att öka antalet uppsittningar. För att nå det målet startar vi en ny 
vuxengrupp på dagtid. Loven ska fortsatt vara fyllda med så mycket extraaktivitet som möjligt. 
 

Funkisridningen  
Vår ridning för funktionshindrade är en uppskattad del av vår verksamhet, den har ett stabilt antal 
elever. Det är mest promenader i vår vackra natur men vi har även en grupp i veckan som även 
rider i ridhuset. Denna verksamhet finansieras till stor del av ekonomiskt stöd från Nacka och 
Värmdö kommun. Under 2023 kommer verksamheten att bedrivas på samma nivå och med samma 
innehåll som tidigare. 
 

Personal 
Personalen består av en arbetsgrupp av sju personer samt ungdomar som jobbar på helgerna. För 
2023 bedöms bemanningen vara rätt och någon förändring är inte förestående. En 
personalkonferens ska genomföras våren 2023. Under året kommer ridlärarna också att delta i 
kurser och utbildningar.   

 

Hästar 
Utbildning samt inskolning av våra unga hästar fortsätter enligt plan. Under 2023 ska två treåringar 
ridas in. Vår ambition är att ha två unghästar i varje årskull för inskolning samt att köpa in äldre 
redan inridna hästar om behovet finns. Under 2023 bedömer vi att vi kommer att behöva 
komplettera med en häst. 
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Medlemsaktiviteter   
Detta år firar Värmdö Ridklubb 50 år vilket såklart ska firas. Aktivitetsgruppen jobbar på ett firande!  
För 2023 finns följande aktiviteter redan planerade: I april kommer Jens Fredricsson till oss och 
håller en clinic. Denna ska delvis finansieras av de pengar vi vann när vi blev ”årets ridskola 2019”. 
Vi har länge försökt få till denna så vi är oerhört glada för att äntligen ha fått ett datum. 
Vi kommer sedvanligt ha vår luciashow och med stor sannolikhet blir det även ”Hästvägens dag” 
här på anläggningen. Utöver detta kommer ytterligare aktiviteter att genomföras.  
 

Sponsring och marknadsföring  
Värmdö Ridklubb är en förening som till stora delar drivs av ideella krafter.  
Klubben ser därför gärna långsiktiga sponsringssamarbeten med såväl lokal företagsmarknad på 
Värmdö samt ev. andra intressenter. Under 2023 är målsättningen att knyta till oss fler sponsorer.  
 

Information   
Vid årsskiftet lanserades vår nya hemsida. Förhoppningsvis blir detta en bättre och mer 
uppdaterad informationskanal. Vi fortsätter att använda Hippocrates, Facebook och Instagram för 
att nå ut till alla våra medlemmar och andra intresserade. 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 daglig 
information om aktuella frågor i verksamheten. Här använder vi informationstavlor i såväl 
ridskolestallet som i medlemsstallet. I Hippocrates kan alla aktiva medlemmar med inloggning se 
ridskolan och klubbens aktiviteter och anmäla sig till dessa. Under 2023 planeras inga förändringar 
avseende informationskanaler etc. 
 

Mark och anläggning 
Vi har en ständig utmaning att hela tiden hålla efter våra marker såväl hagar som vägar och 
ridvägar. Under 2023 kommer vi att färdigställa vår cafébod som är placerad vid ridbanan. Den ska 
användas vid tävlingar och andra arrangemang. Vi kommer också att förbättra vår 
högtalaranläggning, både inomhus och utomhus. 
 
Våren 2023 planerar Värmdö kommun att precisera och uppdatera den tidigare förstudien 
avseende utbyggnad av anläggningen. Samarbetet med kommunen intensifieras därför under året 
med målsättningen att få besked om utbyggnad eller ej. Ett beslut om att utöka klubbens 
verksamhet behöver vara välunderbyggt. För att kunna lämna kommunen klara besked om vilka 
ekonomiska förutsättningar som krävs kommer styrelsen under våren 2023 att ta fram ett 
beslutsunderlag i frågan. 

 
Inackordering medlemsstall 
I vårt medlemstall har vi lång kö så vår bedömning är att vi kommer ha full beläggning hela året.  
Under 2023 kommer klubben att investera i en ny tvättmaskin till medlemsstallet.  

 
Cafeterian  
Cafeterian stängdes under Coronapandemin. Under 2023 är målsättningen att öppna upp den igen 
med hjälp av medlemmarnas ideella krafter. Vi hoppas att många ställer upp då detta är en mysig 
och viktig samlingsplats.  
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Utbildning  
Under 2023 ska vi hålla två utbildningar i grönt kort för våra medlemmar. Äldre ungdomar i 
klubben ska erbjudas att gå distriktets Ungdomsledarkurser. Utöver det planeras en basutbildning 
på anläggningen med hjälp av distriktet. Tävlingskommittén ska genomföra en 
tävlingsledarutbildning. 
 

Tävlingsverksamhet 
Tävlingsåret 2023 är planerat med samma antal tävlingsdagar som under det gångna året, både 
interna och externa. Under 2023 kommer tävlingskommittén att investera i en del hindermaterial 
för att leva upp till förändrade krav i Tävlingsreglementet. Tre lag är anmälda till allsvenskan: ponny 
hoppning div3, ponny dressyr div3 och häst dressyr div3. 


