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Verksamhetsberättelse 2022 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.  

Vi sätter god hästhållning i centrum, alla hästar står i rymliga boxar i stallet och går dagligen i hage 

i flock. 

Värmdö ridklubb är ansluten till Svenska Ridsportförbundet samt till Ridskolornas 

riksorganisation. Vid utgången av 2022 var medlemsantalet 412 st. 

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 9 protokollförda 

sammanträden.  

Fokusområden under 2022 har varit av mer strategisk karaktär då det operativa arbetet helt sköts av 

Personalen.  

Styrelsen för verksamhetsåret 2022 har bestått av: 

Ordförande:  

Åsa Lindblom  

Ledamöter: 

Micaela Sjökvist 

Matilda Arnek  

Charlotte Lindén Ahmad 

Maria Porgerus 

Markus Aggefors 

Marie Sandgren (del av år) 

Karin Löfgren 

Åsa Järbin 

Lekmannarevisorer: Åsa Blomqvist-Jonsson och Lena Widman 

Valberedning ha bestått av: Robert Van Vliet (sammankallande), Anna Heidermark och Kaisa 

Skottestad  
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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. 

PERSONAL 

Personalen består av en arbetsgrupp av sju personer samt ungdomar som jobbar på helgerna. 

Personal under året: 

Matilda ”Millan” Trädgårdh Ridlärare (SRL II) Verksamhetschef 

Andrea Eriksson  Ridlärare (SRL III, Hippolog) Stallchef 

Angelica Bärlund Ridlärare (SRL I), stall och FU, Personalansvarig 

Isabelle ”Issa” Gothenby Ridlärare (SRL II, Hippolog), stall, FU, ansvarig medlemsstall 

Katja Toledo   Stalltjänst på deltid 

Frida Mallmin  Ridinstruktör på deltid 

Maja Sunnervik  Stalltjänst på deltid 

Johanna Kristiansson  Tjänstledig för studier 

Utöver denna personal så är det 17 ungdomar som jobbat i helgstalltjänsten. 

HÄSTARNA 

Vid årets slut ägde Värmdö Ridklubb 34 hästar, ungefär hälften är ponnyer och hälften är stora 

hästar. Vi har köpt sju stycken totalt under året varav två stycken är unga hästar som står på vår 

lösdrift. Vår målsättning är att ha två individer i varje årskull som kan skolas in i verksamheten efter 

inridning och utbildning, först vid fem års ålder kan dom jobba som ”riktig” ridskolehäst. Vi har nu 

åtta unghästar på lösdriften. 

LEKTIONSVERKSAMHET 

Ridskolan har under året i princip haft full beläggning. Vi har hårt tryck på våra platser så alla 

eventuella avhopp har snabbt fyllts upp med nya elever. Vi har startat två nybörjargrupper från vår 

långa kölista, kötiden till oss är 2-3 år för både barn, ungdomar och vuxna. Med hela vår kölista 

skulle vi kunna starta en ridskola till! Vid årets slut hade vi 367 uppsittningar ridande i veckan 

varav 18 funkiselever. 

Vi har haft träningstävlingar ungefär en gång i månaden i både dressyr och hoppning på olika 

nivåer. På alla skollov passar vi på att ha så många extraaktiviteter vi kan, dessa är väldigt 

uppskattade. Det är inte bara ridning utan även en del avsuttna aktiviteter även om hästen alltid är i 

centrum! På sommaren ligger de lite längre kurserna som alltid är populära. 
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FUNKISRIDNINGEN 

Vår ridning för funktionshindrade är en uppskattad del av vår verksamhet, elever från framför allt 

Nacka och Värmdö kommer och rider varje vecka. 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.  

MEDLEMSAKTIVITETER 

Luciashow 10 december 

Äntligen fick vi bjuda in till luciashow live igen och det är fantastiskt att se uppslutningen av publik 

då läktaren fylls till sista plats! Möjligheten fanns att swisha valfritt belopp för frivilligt inträde som 

kommer att gå till inköp av utrustning till klubbens unghästar som ska ridas in under våren 2023. 

Konferencier Nina Rolén hälsade alla välkomna. Många förväntansfulla barn deltog i vårt ridande 

luciatåg och stämningsfull luciasång framfördes när tåget skred in. I täten red årets Lucia Ailin på 

Pippi och ordförande Åsa Lindblom överräckte ett hästinspirerat halsband. 

Årets show innehöll spex framfört av ekipage från medlemsstallet, ungdomssektionen, några 

ridskoleelevers mammor och pappor, personalen samt en fin kadrilj av fredagsgruppen 17.45.  

Det var mycket uppskattat! 

Under jubel intog ridskoleponnyn Charon ridhuset tillsammans med sina fina avkommor Prinsen, 

Barbie och Tingeling och vi fick veta mer om klubbens avelsprogram. 

Årets stallbästis blev söta Nanis och personalbästis blev fina Kastello. 

Styrelse och personal utsåg även detta år ”Årets ideella kraft” och ungdomssektionen utsåg ”Årets 

skötare”. Grattis säger vi till Annki Tornevik och Isa Eriksson! 

Cafeterian höll öppet under dagen och det fanns fiskdamm och lotter till försäljning med fina 

vinster. Dagen avslutades med den stämningsfulla ljusshowen framförd av de yngre 

ridskoleeleverna tillsammans med ungdomssektionen. 

Tack till alla medverkande och funktionärer för era insatser!  

Hästvägens Dag 27 augusti i samarbete med Värmdö Hästvägsförening 

Vi fick frågan från Värmdö Hästvägsförening om vi ville vara med och anordna denna dag.  

Visst ville vi det! Det bildades en arbetsgrupp som under våren och sommaren samlades och med 

ideella insatser planerade och genomförde klubbens aktiviteter. Vi stod för 5 kluriga uppgifter 

utmed en förutbestämd ridslinga. Flera ekipage deltog från Värmdö Ridklubb men även ekipage 

utifrån som fick möjlighet att uppleva våra fina ridstigar.  

Ungdomssektionen var engagerad i flera aktiviteter, de höll bland annat i ponnyridning. Det fanns 

möjlighet att prova käpphästhoppning och cafeterian höll öppet hela dagen.  

Stort tack till alla, från yngst till äldst, som var med och bidrog till en rolig och festlig dag hos 

Värmdö Ridklubb!  
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SPONSRING OCH MARKNADSFÖRING  

 

 
Värmdö Ridklubb är som bekant 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 2022 har några nya sponsorer tillkommit till klubben.  

 

Tack vare Tävlingskommittén har klubben fått igång ett långsiktigt sponsringssamarbete med en 

stor aktör inom ridsporten, som sponsrat såväl priser vid tävlingar som rabatterade medlemskläder 

etc.  

 

INFORMATION    

 
Hippocrates, klubbens olika Facebooksidor och hemsidan är 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. I Hippocrates kan alla aktiva 

medlemmar med inloggning se ridskolan och klubbens aktiviteter och anmäla sig till dessa. 

 

MARK OCH ANLÄGGNING  

   
Under 2022 har vi fortsatt att jobba med anläggning och gårdsmiljön. Värmdö Kommun som äger 

anläggningen har gjort i ordning stora salen i ridskolestallet, målat golv i sadelkamrarna och 

påbörjat renovering av ventilationen i medlemsstallet. 

 

Bodarna vid ridbanan och marken runt dessa har gjorts iordning. Den lilla boden är vår cafébod som 

ska användas vid tävlingar och andra arrangemang. Vi köpte även nya soptunnor och nya 

välkomnande skyltar. 

 

I slutet av året köpte vi in en ny arbetsmaskin, en Avant som har större kapacitet än den vi haft och 

med fler användningsområden. 

 

Vattenförsörjning till våra sommarhagar har också varit en av årets investeringar. Där har vi 

installerat flottörtunnor. 

 

 

SÄKERHET  
 

Värmdö Ridklubb är anslutet 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 bra kontroll på brandskyddet i båda stallarna. Vi har 

en tydlig och väl implementerad hästhållningspolicy för klubben med anvisningar och regler om hur 

man hanterar hästar på vår anläggning. Bl.a. ska personer under 18år alltid bära hjälm vid hantering 

av hästar. Hästhållningspolicyn finns att läsa i sin helhet på hemsidan och uppsatt i stallet. 
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INACKORDERING MEDLEMSSTALL  

 
I vårt medlemsstall har det varit full beläggning på boxarna hela året och även här har vi väldigt 

lång kö. Det är en härlig blandning av hästar och människor, det är alla åldrar på människor och 

olika storlekar och användningsområden på hästarna. Många rider lektion på ridskolan och eller 

tränar för de tränare vi har på klubben.   

Det finns ett stort ideellt engagemang bland våra hyresgäster. Det är alltid god uppslutning vid 

arbetskvällar, tävlingar och övriga arrangemang.  

 

UNGDOMSSEKTIONEN 
 

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av:  
 

Frida Mallmin  Ordförande   

Tess Sandgren  Vice ordförande  

Emilia Nävertun Kassör  

Josefine Holm  Sekreterare   

Mira Ahmad  Representant i Vmrk styrelsen  

Elvira Malmström Representant Stockholm DUS  

Stella Jansson  Tävlingskommittén  

Ida Eriksson  Medieansvarig  

Agnes Skog  Skötaransvarig  

Lisa Mallmin  Skötaransvarig och vice sekreterare  

  

Ungdomssektionen främsta mål är att skapa en bra stämning mellan barn och ungdomar i stallet. 

Vår uppgift är att arrangera roliga och lärorika aktiviteter för barn och ungdomar samt stärka 

gemenskapen i klubben. Vi försöker också att aktivt främja säkerhet i stallet och gott hästkunnande 

samt att föra fram barnens och ungdomarnas åsikter till styrelsen. Dessa mål har vi som sitter i 

styrelsen aktivt arbetat med under år 2022.  

Vi har haft protokollförda möten ca en gång i månaden samt anordnat aktiviteter.  

  

Efter drygt två år av corona-pandemin har vi äntligen kunnat återgått till många av de aktiviteter 

som under tidigare år varit väldigt uppskattade. Vi har även kunnat öka antalet deltagare under 

aktiviteterna. Detta har varit positivt för vår del då antalet barn som deltagit på våra aktiviteter har 

ökat jämfört med de tidigare åren.  

 

Första året sen corona-pandemin började kunde vi äntligen ha vår luciashow på plats, med två 

lyckade nummer. Först och främst hade vi Ungdomssektionens egna nummer som bestod av en 

scen från Emil i Lönneberga som vi tror och hoppas uppskattades av hela publiken.  

Vi avslutade luciashowen med vår tradition, en ljusshow som blev väldigt lyckad.   

  

Vi i Ungdomssektionens styrelse vill passa på att tacka alla medlemmar för att ni har varit med på 

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

 

Hälsningar Ungdomssektionen 
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CAFETERIAN   

 
Cafeterian har under året mestadels hållits stängd men under hösten har Styrelsen gjort försök att 

öppna caféet igen, nu med delvis ny struktur. Klubben har anlitat Minibar för beställning av del av 

sortiment, vilka specialiserat sig på caféverksamhet hos främst idrottsföreningar, och bemannats av 

frivilliga i föreningen.  

 

Caféet har varit öppet under delar av höstterminen, men i samband med renoveringen av 

övervåningen så tvingades det stänga.  

 

Under tävlingar har caféet varit öppet. Klubbens ideella krafter Monica och Håkan Folkesson har 

skött såväl planering som inköp, samt jobbat under tävlingarna. Stort tack!  

 

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. 

 

 

BOKFÖRING, LÖNEUTBETALNING OCH LEKTIONSADMINISTRATION  

 
Under 2022 har föreningen haft fortsatt hjälp av Ordning och redovisning i Stockholm AB med 

detta ansvar. Våra administrativa system för bokföring, löneutbetalning och lektionsadministration, 

Fortknox och Hippocrates har fungerat väldigt bra.  

 

TÄVLINGSKOMMITTÉN  

 
Klubben har under 2023 genomfört 5 inbjudningstävlingar i såväl dressyr som hoppning samt 

klubbmästerskap i dressyr. Utöver det har även träningstävlingar, t.ex. påskcupen genomförts. 

Överskottet från tävlingsverksamheten har gått till att genomföra flera förbättringar på 

anläggningen. För ytterligare information om verksamheten se Bilaga 1). 

 

EKONOMISK HÄLSNING FRÅN KASSÖREN   
 
Vi har återigen visat vinst i Värmdö Ridklubb under 2022, men en lägre vinst detta år då även vi 

drabbades av ett ökat kostnadsläge som vi inte fullt ut kompenserat för i priserna för våra 

medlemmar. Vi har dessutom gjort en del nödvändiga investeringar i verksamheten.  

Vi har dock fortsatt god likviditet. Under 2023 kommer vi sannolikt behöva öka priserna för att 

kompensera för ökade kostnader och för att kunna ha ett litet överskott att återinvestera i 

anläggningen. 
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SLUTORD FRÅN ORDFÖRANDE   

 
Efter ännu ett bra och utvecklande år inom Värmdö ridklubb, med hjälp av ideella initiativ som vi 

medlemmar lyckats genomföra, kan jag konstatera många stora förbättringar under året.  

Vi har verkligen gjort ett lyft i vår närmiljö som kommer öka vår gemensamma trivsel och 

effektivisera arbetsprocesserna. Våra klubbaktiviteter och tävlingsarrangemang har även detta år 

varit framgångsrika och vi har fått idel positiv återkoppling på våra arrangemang vilket värmer i 

hjärtat. Jag känner och ser att vi medlemmar inom klubben är ansvarstagande och bryr oss om det vi 

gör och månar om varandra och våra hästar som alltid går i första hand. Jag vill rikta ett stort tack 

till alla medlemmar som bidragit till klubbens framgång med den tiden ni lagt ner och den glädje 

och de engagemang ni har för vår klubb. Jag vill även rikta ett tack till vår enastående personal som 

gör ett fantastiskt arbete varje dag. Ni sprider glädje till oss medlemmar och hästar genom att alltid 

visa hjälpsamhet och engagemang i ert arbete även om vissa dagar är tyngre än andra.  

 

Nu ser jag fram emot 2023 då vi kommer bygga en ännu starkare gemenskap inom klubb med de 

ideella initiativen som finns planerade under året, där firande av Värmdö Ridklubb 50 ÅR blir en 

av höjdpunkterna. Det blir även året då vi med gemensamma krafter får vårt uppskattade Café att 

blomstra i en härlig klubbgemenskap. 

 

Tack för ert förtroende att vara er ordförande.  

 

Åsa Lindblom   

 
 

 

 

_________________________________                     _________________________________ 

Ordförande Åsa Lindblom                                               Vice Ordförande Matilda Nyström Arnek 

 

 

_________________________________                     _________________________________ 

Kassör Micaela Sjökvist                                                  Sekreterare Maria Porgerus  

 

 

 

_________________________________                      ________________________________ 

Ledamot Marie Sandgren                                        Ledamot Karin Löfgren  

 

 

 

_________________________________          __________________________________ 

Ledamot Charlotte Lindén Ahmad    Ledamot Markus Aggefors 
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