Verksamheten 2016
Styrelsen för Sollentuna Ridklubb avger härmed verksamhetsberättelse för året 2016.
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Styrelsen uppbär inget arvode för sitt arbete.
Medlemsavgiften 2016 var 300 kr junior, 400 kr senior, 800 kr familj.
Antalet medlemmar i klubben var vid året slut; 526, varav 295 medlemmarna under 21 år. 95%
kvinnor.

Styrelsens arbete
Styrelsen har sammanträtt 9 gånger under 2016 och ytterligare två gånger 2017. Dessutom
genomförde styrelsen en planeringsdag i november tillsammans med personalen, då vi utarbetade
en verksamhetsplan för 2017.

Nya stadgar för klubben antogs vid årsmötet i februari men blev inte godkända av Svenska
Ridsportförbundet. Efter korrigering i enlighet med förbundets påpekande kunde stadgarna antas vid
ett extra årsmöte i maj.
För att öka dialogen med framför allt seniorgrupperna har styrelsen varit på plats i stallet på
kvällarna under en vecka på våren respektive på hösten. Samtalen med grupperna har varit mycket
givande och gett bara input till hur klubbens verksamhet kan utvecklas. Vidare har styrelsen träffat
kontaktpersonerna i senior och timmesgrupperna vid två tillfällen, tidig vår respektive tidig höst.
Styrelsen har under året tagit fram uppdaterade säkerhetsregler och även antagit en krisplan för
verksamheten. Även detta år lät styrelsen ta fram en medlemsenkät för att få in-put till hur klubbens
och dess verksamhet kan utvecklas. Resultatet av enkäten kommer presenteras vid årsmötet den 19
februari 2017.
Under våren besökte delar av styrelsen Mälardalens ridskola för att dra lärdomar av deras nyligen
ombyggda ridanläggning.
Ett nytt sortiment av klubbkläder har tagits fram och en provkollektion är på ingång till stallet. Men
redan nu kan medlemmar beställa kläderna och en länk finns på hemsidan.

Ridskolans personal
Ridskolechef Eva Bengtsson Lundh ansvarar för den löpande verksamheten på ridskolan. Det innebär
bl a personalansvar, planering av ridlektioner, teori, kurser och tävlingar. Eva lägger också ner mycket
tid att köpa in fina och lämpliga skolhästar. Dessa utbildas av personalen under Evas ansvar. Helena
Rygaard går vid behov in som tf ridskolechef.
Under 2016 har vi haft sex ridlärare anställda. Under våren erbjöd vi Lovisa Uddmäre och Evelina
Karlsson tillsvidare anställning och till vår glädje tackade de ja. Tillsammans med Susanne Lindberg
och Helena har vi nu alltså fyra tillsvidareanställda ridlärare. Lovisa har under hösten varit tjänstledig
för studier så Caroline Persson har vikarierat för henne förutom på lördag då Lovisa fortsatt att ha
seniorgrupperna. Även Rebecka Eriksson började studera på hösten men har behållit
juniorlektionerna på lördagar.
Varje år anordnas en utbildningsdag för personal och i år genomfördes en brandutbildning för all
tillsvidare anställd, extra personal och stallvärdar.
Hasse Hammarstedt, vår vaktmästare, har fortsatt att fixa med stort och smått i stallet.
Inte att förglömma extrapersonalen och alla stallvärdar som under sina pass hjälper elever och
föräldrar tillrätta samt har häst- och stalltjänst.

Ridskolans verksamhet
Ridskolan
Ridskolan har haft 480 uppsittningar/vecka fördelade på 42 ridgrupper, ej tävlingar och kurser
inräknat. Utbudet av ridlektioner är stort och spänner från knatteridning för de yngsta juniorerna till
specialgrupper i dressyr och hoppning. Där till kommer ytterligare tre möjligheter för seniorer att
rida; drop in på torsdags morgon, öppen grupp på söndags eftermiddagar och dressyrkurs på

tisdagskvällar. Så gott som alla ridgrupper har varit fulltecknade under året och vi har både juniorer
och seniorer som väntar på att få plats i grupperna.
Dressyrkurserna om sex tillfällen på tisdagar kl 21 har rullat hela året och kurstillfällen har oftast varit
fulltecknat. Nytt för i år är också seniorgruppen på tisdagar kl 18.15 som främst vänder sig till unga
seniorer som precis börjat rida häst. Nytt var också de 2 timmars uteritter som anordnades under
våren.
Under loven har vi haft ponnydagar för juniorer där teori och ridning har varvats. Seniorer och de lite
äldre ungdomarna har haft möjlighet att gå 1-2 dagars kurser med fokus antingen på hoppning eller
dressyr.
Handikappridning genomfördes under våren tillsammans med den förskola som sedan många år har
kommit och ridit hos oss.

Hästarna
Ridklubben förfogar just nu över 23 hästar och 14 ponnier. Vi har fortsatt köpa några nya hästar och
ponnier för att på sa sätt föryngra beståndet. Nya hästar är Curbina, Snurran, Santana, No Question
(Q) och Blakkie. Till vår glädje har vi fortsatt fått låna de tre hästar Fille, Chiaha och Chocko Lina och
dessutom fått låna ytterligare en Lektis. Vår gamla älskade trotjänare Kazano fick efter sommaren
komma till en mindre ridskola där han påbörjat sitt pensionärsliv. Lämnat oss har några av våra fina
hästar; Danitza, Tzune och den under 2016 inköpta Curry.
Även bland ponnierna har vi fått fina tillskott i form av Uniq (Nicke), Golden Hippo (Hippe) och Dave.
Nitan och Bubi gick under hösten i pension och för nu ett behagligt liv hos trevliga omhändertagande
familjer.
I och med att trycket på ridskolan varit stort har vi valt att ha ett lågt antal privathästar och vid årets
slut var sex privathästar uppstallade varav tre tillhör ridlärarna.

Fastigheten
Samarbetet med kommunen
Ombyggnationen av stallet drog igång på allvar efter midsommar. Den gamla inredningen försvann
snabbt och sen satte renoveringen igång med målning av väggar, inläggning av gummimatta och
uppsättning av nya fina gröna boxar. Den ursprungliga tidsplanen att stallet skulle vara färdigt för
inflyttning då hästarna kom tillbaka från betet höll inte. Men i och med att vädret var både varmt och
regnfattigt kunde hästarna gå ut in i september. Förutom nya boxar är nu stallet försett med en
större sadelkammare och två spolspiltor.
Parallellt med renoveringen av stallet sattes ett nytt höförråd upp som en förlängning av stallet ut på
parkeringen. I väntan på att höförrådet skulle bli klart fick allt foder, traktorn och allt annat som
fanns i det gamla höförrådet härbärgeras i ett stort tält på parkeringen. I början av november kunde
vi ta de nya höförrådet i anspråk, nu försett med silos för både pellets och kraftfoder.
Till nybyggnationerna hör också ett nytt traktorgarage i utrymmet mellan privathästgången och
ridhuset. Det var ursprungligen tänkt som ett enklare bygge men blev till slut ett ordentligt hus med
en uppvärmd bod där Hasse kan fixa med allt som behövs utan att frysa.

Precis innan jul påbörjades nästa etapp av om- och tillbyggnation genom att ytan utanför entrén
schaktades av och berget under delvis sprängdes bort. Betongplattan till vårt nya medlemshus göts
och ska nu stelna i ett antal veckor. Medlemshuset, som ska inrymma nya omklädningsrum och en
teorisal, beräknas vara klart i mitten av maj 2017.
Kvar av renovering är sen den nuvarande servicedelen som kommer göras om till personalutrymmen
och kontor. Även ridhuset kommer få en uppfräschning i form av ny sarg och renoverad läktare.
I väntan på att hela renoveringen ska bli klar njuter vi alla av vårt nya fina stall!

Underhåll och reparationer
I samband med ombyggnationen av stallet revs några av våra gamla sjukhagar. I början på hösten
sattes nya upp som står på en betongplatta för att de ska vara lätta att hålla rena.
Spegeln i ridhuset fick sig en törn och har nu provisoriskt lagats. Ny spegel kommer att sättas upp i
samband med att vi byter ut den gamla sargen, något som förhoppningsvis görs under sommaren
2017.
Veckan innan midsommar tömde vi med hjälp av tjänstvilliga medlemmar höförrådet och tog ner allt
i stallet som vi ville spara. Även i år tvättades ridhusets väggar, sarg och ridhus samt kafeterian
veckan efter midsommar. Och som tack för dessa båda insatser hade vi en härlig ridtur i slutet av
augusti som avslutades med en gemensam lunch.

Tävlingsverksamhet
Även 2016 inleddes tävlingsåret med en kick-off för alla tävlingsintresserade i slutet av januari.
Tävlingssektionen berättade om årets externa tävlingar och vilka behov av funktionärer som finns
och avslutade med en genomgång av vad som gäller när man åker iväg på en extern tävling. Eva
berättade sedan om de kommande klubbtävlingarna. Därefter diskuterade vi hur vi kan utveckla
klubbens tävlingsverksamhet. Träffen avslutades med att vi åt en god pastasallad.
En Grönt kort kurs anordnades på våren för de medlemmar som är redo för att ge sig ut på
tävlingsbanorna. Inför vårens hopptävlingar hade tävlingssektionen även en funktionärsutbildning.

Externa tävlingar
I och med ombyggnationen kunde vi i år inte ha några hopptävlingar på hösten. Vårens lokala
hopptävling gick av stapeln den 18-19 april med totalt 510 starter, vilket är fler starter än vad vi har
haft de senaste åren. De numera sedvanliga dressyrtävlingarna i samband med nationaldagen
genomfördes 5-6 juni med en högre ambition än tidigare. Både på ponny – och hästtävlingen
genomfördes på dubbla banor, dvs på dressyrbanan och i ridhuset. Även vad gäller svårighetsgraden
på klasserna var högre och på hästdagen genomfördes en St. George klass. En förutsättning för att
kunna genomföra tävlingar på utebanan var att domaren skulle kunna en skyddad plats att sitta på.
Tävlingssektionen lyckades med hjälp av några entusiastiska medlemmar snickrade ihop en bod som
kom att fungera alldeles utmärkt under tävlingarna.
Ryttarna i våra specialgrupper har deltagit i tävlingar arrangerade av andra klubbar. Ponny- och
hoppspecarna har åkt iväg på tre respektive fyra tävlingar och dressyrspecarna på tre tävlingar.
Hoppspecen har fått mycket god utdelning på både vårens och höstens tävlingar och kom hem med
7-8 rosetter från tre av årets tävlingar.

Klubbtävlingar
Under året har hela elva klubbtävlingar i hoppning och sju dressyr anordnats. Dessutom anordnades
en klubbtävlingshelg den 24-25 september med tävlingar i tre grenar; dressyr, hoppning och
fälttävlan. Intresset att delta har fortsatt varit mycket stort och tävlingarna har blivit fulltecknade
snabbt. Tävlingsåret avslutades med den sedvanliga champagnedressyren med maskerad på temat
film – kreativiteten var på topp och det blev verkligen ett riktigt bra avslut både på årets
klubbtävlingar och 2016.
Även i år fick alla som deltagit på klubb- eller externa tävlingar ställa upp i klubbmästerskapen.
Mästerskapen i dressyr hölls den 11 december och i hoppning den 18 december, med fullt startfält i
båda tävlingarna.

Ungdomssektionen
Under 2016 var målet för ungdomssektionen att återigen genomföra en övernattning i stallet
eftersom tidigare övernattningar har varit otroligt uppskattade av barn och ungdomar oavsett ålder.
Därför anordnade vi en övernattning i kombination med den årliga halloweenkvällen. Precis som
tidigare blev denna övernattning väldigt uppskattad och tillsammans med julshowen utgör dessa två
höjdpunkter under 2016. Även mindre aktiviteter såsom rykttävling, påskäggsjakt och käpphäst KM
genomfördes med bra resultat under 2016.
Fyra styrelsemedlemmar har genomfört eller påbörjat en ungdomsledarutbildning.

Övrig verksamhet
En lördag i mars tog ett gäng seniorer och juniorer pendeltåget in till stan och gjorde ett studiebesök
på K1 där beridna högvaktens och polisens hästar är uppstallade. Vi fick en guidad visning av stallchef
Claes Hermansson och fick se på stallar, hästar, sadelkammare med vackra visningssadlar,
undersökningsrum, hovslageridel och ridhus. Besöket avslutades med att äta en medhavd matsäck..
En av årets höjdpunkter var invigningen av vårt nyrenoverade stall den 2 oktober. Med hjälp av
tjänstvilliga medlemmar städade vi stallet på förmiddagen så att det var glänsande rent då bandet
klipptes på eftermiddagen. Med tårta i hand gick vi sedan runt och njöt av att äntligen ha fått ett stall
med boxar till alla våra hästar och ponnier. Samma eftermiddag passade vi på att uppmärksamma att
vår ridskolechef Eva har arbetat för klubben i 30 år, något som vi är oerhört glada för.
Sollentuna kommun arrangerade den 4 september ett jubileum till minne av ryttarolympiaden 1956
då fälttävlan genomfördes på Järvafältet. Dagen till ära hade vi låtit tillverka ett antal fasta hinder
som våra duktiga hoppspecryttare fick hoppa medan sonen till en av de svenska deltagarna 1956
berättade om tävlingen då och generellt om fälttävlan. De fasta hindren placerades sedan ut i
sommarhagen så att även övriga lektionsryttarna fick pröva på och hoppa den typen av hinder.
Den populära Ponnyklubben fortsatte under 2016 med träffar för barn från 8 år och uppåt på
torsdagseftermiddagar. Lovisa och under hösten Caroline har tagit hand om juniorerna som under
två timme fått lära sig mer om hästar på ett lekfullt sätt.
En kombinerad kick-off för juniorer och ett föräldramöte genomfördes i slutet av augusti.
Ungdomssektionen tog hand om juniorerna och sysselsatte dem med lekar medan Eva och Lina

informerade och diskuterade med föräldrarna. Anslutningen var till vår glädje mycket god och efter
mötet och alla lekar fylldes hela kafeterian med barn och föräldrar som bjöds på korv med bröd.
I samband med föräldramötet sonderade styrelsen intresset av att bilda en föräldrasektion. Till vår
glädje anmälde sig ett 15-tal föräldrar och deras första uppgift blev att hålla i försäljningen av
begagnade kläder i samband med klubbtävlingshelgen den 24-25 september. Föräldrarna har sedan
träffats för att diskutera vidare hur de kan hjälpa till och stötta klubbens avsuttna juniorverksamhet.
Med hjälp av bidrag från Idrottslyftet genomfördes ett ungdomsprojekt under hösten. Projektet
vände sig till åldersgruppen 10 – 15 år. 24 ungdomar fick under fem tillfällen lära sig mer om hästar,
deras sjukdomar, varför de beter sig som de gör och hur de kan utvecklas som ryttare. Dessutom
ägnades ett tillfälle till mental träning och aktiviteter för att stärka gruppkänslan.
Ett återkommande evenemang som kommunen anordnar är Hästivalen som i år gick av stapeln den
11 september i Edbergsparken. Klubben var på plats och informerade om verksamheten.
Hemsidan är en mycket viktig kanal för att kontinuerligt informera alla våra medlemmar om vad som
händer i klubben. För att kunna ha en så uppdaterad hemsida som möjligt har vi utökat antalet
personer som kan göra redigeringar. Klubbens grupp på Facebook är livaktig med många aktiva
medlemmar som på ett enkelt där kan kommunicera med varandra.
Cafeterian har varit öppen i samband med tävlingar och andra arrangemang.

Ekonomi
2016 års resultat har påverkats av ombyggnationen. Den mest kännbara effekten är hyresrabatten
som ridskolan fått som kompensation för att ombyggnationen stört verksamheten och begränsat
ridskolans tillträde till olika utrymmen. En annan effekt, som är mer långsiktig, är att behovet av
stallpersonal ökar till följd av våra nya ytor. Sammantaget uppvisar klubben ett positivt resultat på
388 891 (380 024) kronor.
Ridskolan har gjort investeringar i hästar, inventarier och verktyg för tillsammans 405 896 (316 850)
kronor. Fulla avskrivningar på 299 409 (213 041) kronor har tagits upp. 2017 kommer ett antal
investeringar i anläggningen om dess omgivningar krävas, bland annat inredning i vårt nya klubbhus
och höförråd samt upprustning av befintliga personal- och medlemsytor. Därutöver planeras bl.a. för
grundläggning och uppställning av en skrittmaskin.
Styrelsen föreslår att årets vinst 388 891 kronor balanseras i en ny räkning.
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