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Tack för 2018!
Vilket bra år vi har haft! Vi har fortsatt utvecklingen inom våra tre fokusområden
– hästar, personal och anläggning. Det finns alltid mer att göra, men det känns
som att vi är på rätt väg mot målet.
Hur blir vi Sveriges bästa ridskola och Sveriges bästa ridklubb? Var med
och påverka! Klubben är medlemmarnas, och innehållet i det vi gör ska vara det
medlemmarna vill ha. Kom på årsmötet, rösta om styrelse, ta tillfället i akt och
skriv ett förslag för årsmötet att diskutera och besluta kring. Var med och svara på
den årliga enkäten, och fortsätt att tala om vad du tycker, önskar mer av... vad vill
du att vår gemensamma verksamhet skall vara? Om du är under 26 år är du automatiskt medlem i Ungdomssektionen. Ungdomssektionen har också en styrelse
och driver arbete med klubbens utveckling med lite extra fokus på barn och ungdomar. Var med och utveckla vår förening och verksamhet!
Det har ju hänt så många roliga saker 2018, så det är svårt att välja vad man ska nämna!
Men här är några saker som jag tycker är extra kul med 2018:
Fritidsgården Dilba
Fritidsgården fortsätter att växa. Vi har under 2018 haft verksamhet 5 dagar i veckan (tisdaglördag) under ledning av vår duktiga fritidsledare Louise, med många barn som kommer. 2019
utökar vi till 7 dagar per vecka!
Personalen
Vi har en fantastisk personal som med glädje och energi hela tiden utvecklar och driver verksamheten framåt, med ridskolechef Leila i spetsen. Häst- och stallskötare, instruktörer, kansliet, fritidsgården, anläggningen, hästansvarig, ridskolechef – bästa teamet!
Hästflottan
Vi har under året under ledning av Sara utvecklat hästflottan enormt mycket. Både genom att
få in ett antal nya fyrbenta arbetskamrater, men kanske framför allt genom arbetet Sara har lagt
ner på utbildning och utveckling av våra hästar. Att veta vilka kvaliteter som krävs i en ridskolehäst, och att ta fram dessa ur varje härlig hästindivid är en stor konst!
Verksamheten och ekonomin
Vi har haft ett år med friska hästar och en verksamhetsplan som har fungerat bra. Under året
har vi hämtat upp mycket i ekonomin, där vi dragits med sviterna efter kvarkan hösten 2015
ända fram till nu.
Till sist vill jag passa på att tacka naturligtvis. Tack till personalen som gör ett fantastiskt
jobb, och då menar jag både två- och fyrbenta arbetskompisar! Tack alla medlemmar för att vi
tillsammans är en så bra klubb, med glädje och engagemang! Styrelsen ska också ha stort tack
för sitt ideella arbete, klokskap och kunskap, bra jobbat. Och sist men inte minst ett stort tack
till sponsorer och samarbetspartners, det är så roligt att ha möjligheten att göra lite extra för att
ni tror på oss och vår verksamhet.
Erika Örling
styrelsens ordförande 2018
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2018!
Då har det gått ett år och det är åter igen dags att sammanfatta det som har varit
och fundera på vad som ska komma. Jag känner mig stolt över att få leda en
verksamhet som snart funnits i ett halvt sekel.
Vad hände då under 2018. Vi började året med medlemsfest för att ladda upp inför vårterminens alla olika tävlingar. Vi hade både Pay and Jump, Mälarcup i
WE, lokala hopptävlingar för ridhästar och ponny samt hann med en lokal tävling i dressyr. Det var ett välförtjänt gäng som deltog på vårens funktionärsaktivitet. Vi kunde också fira tävlingsframgångar bland klubbens tävlingsryttare –
bra kämpat allihop.
Fritidsgården Dilba har också haft fullt med aktiviteter under hela året. Massor av barn har
kommit till ridskolan för att umgås med ridskolans hästar, käpphästar och likasinnade hästkompisar, både killar och tjejer. Jättekul!
På anläggningen har det också hänt saker. De tre sista spiltorna i A-stallet förvandlades under
sommaren till två nya boxar. Det är en förbättring som hästarna verkligen har uppskattat. Kommunen har även renoverat sargen i ridhuset vilket verkligen blev ett lyft. Bonus var också att vi
slapp grävlingen som fick flytta sitt gryt någon annanstans. Ridhusbotten har också fyllts på
under hösten. Vår anläggning förbättras sakta med säkert – även om det finns en hel del som vi
vill förbättra ännu mer.
Ett stort arbete under 2018 har varit att förbättra och föryngra vår hästflotta. Det har under året
flyttat in många nya ridskolehästar och ponnyer. Våra gamla arbetskamrater är vi noga med att
som tack för arbetet på ridskolan se till att de får flytta till ett nytt bra hem.
Förbättringar på anläggningen, investering i flera nya hästar till ridskolan och satsning på personal har även inneburit att vi kunnat erbjuda massor av aktiviteter på ridskolan sju dagar i
veckan. Det är verkligen fullt ös. Varje helg har vi haft olika aktiviteter utöver gruppridning.
Vi blir fler och det är verkligen roligt.
Jag har sagt det förut och jag säger det igen. Jag är stolt över att arbeta på en ridskola där unga
och gamla kan mötas på lika villkor. Det är härligt att komma in i stallet och höra det glada och
förväntningsfulla sorlet i stallgången. Medlemmar som pratar med varandra och som trivs.
Tack - du som kommer och hänger i stallet. Tack - du som är funktionär. Tack - du som hjälper
till i stallet när det behövs. Tack - du som städar upp i klubbstugan. Tack - du som hjälper till
att fixa staket. Tack - du som arbetar ideellt i styrelsen. Tack - du som planerar tävlingar. Tack
- du som hjälper till och leder på ridlektioner. Tack - du som bakar. Tack - du som hejar på
från läktaren. TACK ALLA NI MEDLEMMAR som gör att vår förening är vad den är idag TACK!
Leila Bull
ridskolechef
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ORGANISATIONEN
Styrelsen – arbetsgivare och ekonomiskt ansvariga
Styrelsens uppgift är att sätta ramar för den verksamhet som ska genomföras. Såsom förtroendevalda styrelseledamöter ansvarar dessa kollektivt för föreningens ekonomi. Firmatecknare
för Ridklubben Norrtälje Ryttare är ordförande och kassör var och en för sig. Det utgår inget
ekonomiskt arvode till styrelsens ledamöter. Styrelsen arbetar med ridklubbens hela verksamhet, naturligtvis med kärnverksamheten ridskolan som fokus.
Styrelsen 2018: Erika Örling (ordförande), Suss Forssman Thullberg (ledamot, vice ordförande), Carola Wiklund (ledamot, USEK-representant), Monica Mützell (ledamot, kassör), Li
Karlsson (ledamot, sekreterare), Eva Sandgren (ledamot), Boel Rensvik (suppleant).
På hemsidan under Klubben/Styrelsen kan du följa styrelsens arbete under året genom sammanfattningar av våra styrelsemöten. Om du har något ämne du vill att styrelsen ska ta upp och
diskutera kan du kontakta styrelsens ordförande, kontaktuppgifter finns på hemsidan.
Ridskolechefen – ansvarar för den dagliga verksamheteten
Ridskolechefen ansvarar för den dagliga verksamheten, utifrån den budget och verksamhetsplan som styrelsen beslutat. Ridskolechefen lägger schema för
personal och hästar, och planerar ridskolans lektionsverksamhet
och övriga aktiviteter.
Personalen – sköter om medlemmarnas ridskola
Minst 500 personer besöker ridskolan varje vecka. Vår ambition
är att alla ska känna sig välkomna när man kommer ner till stallet. Ridskolan är en plats där man kan umgås oavsett bakgrund
och ålder, här finns en social trygghet med kompisar som har
samma hästintresse.
Instruktörer och stallpersonal fyller en viktig funktion inte bara
genom att lära ut ridning och hästkunskap, utan också genom att
vara de personer som du träffar nere på ridskolan. Ridklubben
Norrtälje Ryttare och Vigelsjö Ridskola ska kunna leva upp till
god hästhållning och god ungdomsverksamhet, samt ha en pedagogiskt utformad verksamhet,
det är en målsättning som förutsätter utbildad och erfaren personal.
Hos oss på Ridklubben Norrtälje Ryttare arbetar instruktörer, häst- och stallskötare, fritidsledare, ridskolechef och administratör. Under 2018 har vi i genomsnitt haft 6,5 årsarbetare anställda.
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Personalgruppen 2018

Leila Bull

Sara Forsberg

Sandra Nicolin

Bea Ahlström

Linda Åsbom

Ridskolechef,
instruktör

Instruktör,
hästansvarig

Kansli, stall,
instruktör

Häst- och stallskötare

Häst- och stallskötare

Louise
Welin

Elettra
Sonedotter

Marita
Sundhage

Tina
Nilsson

Therese
Troberg

Fritidsledare,
stall

Instruktör,
stall

Instruktör
(till mars 2018)

Instruktör
(till dec 2018)

Häst- och stallskötare

___________________________________________________________________________________

RIDKLUBBEN – DEN IDEELLA FÖRENINGEN
Ridklubben Norrtälje Ryttare – alla vi tillsammans!
Det härliga med ridsport är att alla kan ha sina egna mål. En
del ägnar tiden i stallet åt att bara vara, andra har siktet inställt på en tävlingskarriär eller en framtid som ledare. Alla
får plats!
I en ideell förening finns inget vinstintresse, utan vi är en
medlemsklubb för alla oss som vill ha en bra häst- och ridverksamhet. Man kan uttrycka det som att vi har en ”crowdfunding” för hästar och ridning, vi går ihop och köper hästar,
anställer instruktörer och övrig personal, har en ridskola, ordnar kurser och tävlingar. För att
det är just de aktiviteterna vi vill göra i vår förening! Vi beslutar tillsammans vad vi ska göra i
vår verksamhet, och vad det får kosta. Vi beslutar vilka tjänster vi ska köpa in, och vad vi
själva som medlemmar kan, har tid och vill göra tillsammans genom att satsa vår tid och kunskap.
Den ideella insatsen kan vara allt från att vara tävlingsfunktionär, sitta i styrelsen, sopa på läktaren, mocka i stallet, sy gardiner, baka bullar, snickra staket, skjutsa till ungdomssektionskurs,
vara med i tävlingskommittén, splitsa grimskaft, torka av bordet i KaffeSpiltan, fråga på jobbet
om möjlighet finns till sponsring, hjälpa till att packa höpåsar.
Det är välkommet att göra mycket och det är välkommet att göra lite. Alla gör det han eller hon
kan och vill efter möjlighet, tid, intresse och kunskap.
Medlem - medlemsavgiften biljetten in i gemenskapen
Grattis! Du som håller på med ridsport tillhör Sveriges näst största ungdomssport och en av få
idrotter där män och kvinnor, unga och gamla tävlar på lika villkor. Ridsporten rymmer ca
200 000 enskilda medlemmar i 1 000 ridklubbar. Över en halv miljon människor rider regelbundet för motion och tävling. Du är en av alla oss!
Som medlem är det du som utser de som ska ha förtroendeuppdraget att leda klubben (styrelsen). Självklart är det viktigt att ta ansvar för att framföra sina synpunkter och förslag. Engagemang är såklart att delta, men också att vara med att genomföra olika aktiviteter. Ditt medlemskap löser du genom att avlägga en medlemsavgift. Som medlem i Ridklubben Norrtälje Ryttare får du delta i klubbens ridskoleverksamhet, lösa tävlingslicenser samt delta på våra klubbtävlingar, alla kurser och aktiviteter är öppna för dig att anmäla dig till, och som medlem är du
också välkommen till Fritidsgården Dilba. I medlemsavgiften ingår också en olycksfallsförsäkring genom Svenska Ridsportförbundet.
Under 2018 har medlemsavgiften varit 300 kronor för junior, 400 kronor för senior och 800
kronor för familj (4 personer, +50 kronor per tillkommande familjemedlem).
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Medlemsenkäten
För tredje året har vi genomfört en medlemsenkät, med syfte att få en bild av vad som fungerar
bra och mindre bra, och för att fånga upp medlemmarnas önskemål för verksamheten.
Enkäten är en ögonblicksbild. Att jämföra svar mellan olika år blir en övning i att se ”den
större bilden”, enkäten är anonym och vi kan inte veta att samma personer svarar år från år,
och antalet som svarar mellan åren har varierat. Men vi är säkra på att det ger en fingervisning
om var vi ska fortsätta utveckla verksamheten för att bli ännu bättre, och att det också ger ett
bra svar på frågan ”vad vill du se mer av i verksamheten”.
Nedan resultatet i enkäten som genomfördes i november/december 2018, som hjälper oss med
planeringen inför 2019. När man svarat på denna fråga i enkäten har man kunnat välja mellan
dessa fördefinierade områden, och man har kunnat välja hur många områden man vill.

Och sedan har man också kunnat
lämna egna kommentarer vad mer
man önskar se i utbudet, se här intill.
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EKONOMIN
Verksamheten
Vi är en ideell förening utan vinstintresse, där målet är att erbjuda medlemmarna de aktiviteter
man önskar, med en balanserad ekonomi. I verksamheten är den största ekonomiska posten
abonnemangsridning, som ju är vår kärnverksamhet. Personal och hästar är naturligtvis de
största kostnaderna, och abonnemangsintäkter är de största intäkterna. Kurser, aktiviteter och
tävlingar ger bra tillskott.
Stöd och bidrag
Som ideell förening med barn- och ungdomsverksamhet har vi möjlighet att söka statliga och
kommunala bidrag och stöd.
Varje år söker vi anläggningsstöd från Norrtälje Kommun, och vissa år söker vi även investeringsbidrag. Anläggningsstödet är ett bidrag till driftkostnaderna, och investeringsbidrag är
pengar där kommunen står för 2/3 av kostnaden för specificerade investeringar i anläggningen,
och där klubben står för 1/3. De investeringar vi söker bidrag till är sådant som ligger utanför
kommunens underhållsansvar som fastighetsägare, och handlar om investeringar i anläggningen som förbättrar, förenklar och effektiviserar vår verksamhet.
Vi söker också kommunalt och statligt aktivitetsstöd (LOK) för våra aktiviteter. Dessa bidrag
baseras på hur många deltagare vi har i våra aktiviteter, och hur många sammankomster vi har.
Sponsorer – samarbetspartners och ovärderliga tillskott till föreningens ekonomi
För att vi ska kunna utveckla vår verksamhet och erbjuda ett bra utbud av aktiviteter för hästintresserade medlemmar är våra sponsorer och samarbetspartners ovärderliga.
Varje år söker vi sponsring och bidrag till olika projekt och aktiviteter från olika aktörer – det
kan vara till exempel privata företag, fonder och stiftelser.
Sponsorer som bidragit till verksamheten 2018:
ICA Kvantum Flygfyren
Contiga
Norrtälje Energi
Anjou Potatis&Grönsaker
Lättviktsmotor
SISU Idrottsutbildarna
Idrottslyftet
Lions Club Norrtälje
Roslagsbostäder

Luciafonden (Lions och
Norrtelje Tidning)
JE Hästsport
Granngården
Roslagens Sparbanks Stiftelser
Roslagens Sparbank
Prima4You
Stall S.E./Nifsta Gård
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ANLÄGGNINGEN
Vigelsjö Stall – vår anläggning och mötesplats
Föreningen arrenderar Vigelsjö stall med hagar som ägs av Norrtälje Kommun. Klubben ska stå för det inre underhållet och kommunen ansvarar för
det yttre. Personalen sköter den dagliga driften av anläggningen och hagar,
och större reparationer och liknande sker med hjälp av ideella insatser
(medlemmar) eller genom att anlita extern hjälp. Vår strävan är upprätthålla
ett ”besöksskick”, vilket innebär att det ska vara ett föredöme i hästhållning.
Stallet
A-stallet som tidigare var ett ridhus stod klart 1982. 2008 renoverades
stallet och vi fick nya spilt- och boxväggar. Under 2017-2018 har samtliga spiltor byggts om till boxar.
B-stallet var en gång i tiden fullt av ponnyboxar. 1994 byggdes B-stallet
till spiltor (och 3 boxar) och taket höjdes. I B-stallet har spiltor successivt
byggts om till boxar (2011, 2014, 2017, 2018).
Idag har vårt stall sammanlagt 25 boxar. Dessa boxar är godkända av
Länsstyrelsen, och ridskolan har naturligtvis ett §16-tillstånd, vilket innebär att klubben är godkända att bedriva ridskoleverksamhet ur ett djurskyddsperspektiv.
Ridhus och uteridbanor
Vårt isolerade ridhus är 20 x 40 meter. Under 2017 bytte vi ut ridhusbotten, och under 2018
har underlaget ytterligare kompletterats. Det finns också två utebanor på anläggningen; en lite
mindre paddock, och en större (30 x 65 meter) utebana nere vid sjön.
Under 2018 har ridskolans verksamhet fortsatt att växa, och det finns ett behov av ytterligare
ridhusutrymme. Ett nytt större ridhus skulle innebära att vi kan hålla en ännu högre kvalitet på
till exempel hopplektioner, samt att vi kan erbjuda ännu fler ridlektioner och aktiviteter året
runt. Dessutom skulle ett nytt ridhus öka möjligheten för medlemmar med egen häst att komma
till ett ridhus under vintertid. Vi fortsätter diskussionen med kommunen om möjligheter till
denna utveckling.
Klubbstugan och KaffeSpiltan
I klubbstugan kan man träffas och umgås när man är nere på ridskolan. Här finns omklädningsrum, teorisal och fikarum med kök. I klubbstugan finns även ridskolans kansli, och det är i
klubbstugan man bor när man är hos oss på ridläger.
I KaffeSpiltan säljer vi fika och enklare mat vid klubbens tävlingar och kurser, samt serverar
mat i samband med ridskolans ridläger och olika kurser.
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RIDSKOLAN
Vigelsjö Ridskola – en plats för alla möjligheteter
Ridklubben Norrtälje Ryttare driver Vigelsjö Ridskola, som alltså är en
föreningsdriven ridskola.
Ridskolan ger elever en utbildning i ridning och hästkunskap. Vi fokuserar i första hand på en grundutbildning, där målsättningen är att eleven ska kunna ta hand om en egen häst. Ridskolans verksamhet ska
möta högt ställda krav på god hästhållning, hög säkerhet, och ska drivas med utbildad och erfaren personal.
Ridskolan utbildar alla – barn, ungdomar och vuxna. Elever finns på alla nivåer, från nybörjare
till den som vill förkovra sig ytterligare. Också elever med olika typer av funktionsnedsättning
erbjuds ridning både i de ordinarie grupperna, enskilt och i speciella FU-grupper.
Säker hästhantering
Att rida på en ridskola ansluten till Ridsportförbundet är en kvalitetssäkring – man rider på en
ridskola som ser seriöst på säkerhet och kvalitet. Rutiner och regler fastställda av erfaren och
utbildad personal är en av grundstenarna.
Hjälm skall alltid bäras vid all ridning, och vi har även som policy att alla medlemmar upp till
12 år ska ha hjälm när man håller på med våra hästar. Vid hoppning används alltid säkerhetsväst, och allra helst används västen vid all ridning. Vi har hjälmar och säkerhetsvästar till utlåning. Under 2018 fick vi ett fint bidrag från Roslagens Sparbanks Stiftelser, och har kunnat
köpa in nya hjälmar som möter de uppdaterade säkerhetskraven, samt nya säkerhetsvästar.
Tack Stiftelserna!
Ridskolan och ridklubben – aktiviteter hela veckan!
Måndag till söndag bedrivs ridlektioner och aktiviteter. Lektionsverksamhet bedrivs i huvudsak i form av gruppridning. Elever abonnerar på en eller fler platser på en återkommande lektionstid varje vecka. Under 2018 har vi haft abonnemangslektioner under 44 veckor.

Lek & Lär

Junior/Ungdom

Ungdom/Vuxen

Träningsgrupp

•60 min-lekt
•Praktisk hästkunskap 30 min
•Ridning ca 30 min
•Skritt och trav
•Förväntas inte själva klara av
hästen.

•45 min-lekt
•Kan förbereda sin häst själv
•Jobbar vidare med sitsen
•Jobbar med grundläggande
hjälper
•Hoppning och dressyr
•Teori 2 gånger/termin

•60 min-lektion
•Kan förbereda sin häst till
ridning
•Kan rida i skritt, trav och galopp
•Hoppning och dressyr
•Teori 2 ggr/termin

•Dressyr - tävling
•Hoppning - markarbete, tävling
• WE - dressyr och teknik
•Teori 2 ggr / termin
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Ridningen sker i ridhus, på ridbana, och i skog och mark. Eleverna får träna på dressyr, hoppningens grunder, Working Equitation, grunder i körning, och markarbete. Till detta kommer
hästkunskap i form av teorilektioner två gånger per termin. För varje termin finns en övergripande planering för hela ridskolans verksamhet, och utifrån den gör varje ridlärare en individuell planering för respektive grupp.
Ridning sker även i form av privatlektioner, kurser och andra aktiviteter. Vi erbjuder ett helt
smörgåsbord – till exempel barnridning för de yngsta, drop-in, hoppträning, temagrupper, centrerad ridning, kurs i hästmassage, tappskokurs, Blåbärshoppning, Lingondressyr och HallonWE (träningstävling).
Barnridning
Varje lördag erbjuder ridskolan prova-på-ridning för de yngsta, barn från 3 års ålder är välkomna på barnridningen, och rider 30 minuter i ridhuset.
Drop-in-ridning
Varje vecka erbjuder vi ett antal tillfällen till ridning även för den som inte vill eller kan rida i
abonnemangsgrupp samma tid varje vecka, man kanske vill rida bara ibland eller man vill rida
extra utöver sin abonnemangsgrupp. Vi har frukostridning, lunchridning och fredagsridning,
utöver de privatlektioner som finns att boka med våra instruktörer. På lördagar har vi också temagrupper och träningar där man kan boka upp sig för ett tillfälle eller flera.
Ridläger
När vårterminen är slut och sommarlovet tar vid övergår ridskolan till ridlägerverksamhet. Då
erbjuds både övernattnings- och dagridläger både för barn och vuxna i hoppning och dressyr.
Vi har även minidagläger som vänder sig till de yngsta ryttarna, från 4 år. Minidagläger bokar
man per dag, och våra Stallvärdar är med och hjälper till under lägren. Vi är medlemmar i Sveriges Ridlägers Riksförbund (SRR).
Borsta din egen favorithäst
På Vigelsjö Ridskola har vi inte något skötarsystem. Tanken är enkel – alla är välkomna att
komma ner till stallet och pyssla med sin favorithäst. Att alla hästar blir omskötta varje dag ligger inte på någon ”skötare” utan är en del av personalens ansvar.
Fritidsgården
Fritidsgården fortsätter att växa. Vi har under 2018 haft verksamhet 5 dagar i veckan (tisdaglördag). Förutom att pyssla i stallet och med hästarna har vi också haft mycket verksamhet
kring käpphästar i år. Ridklubben Norrtälje Ryttares första fälttävlan för käpphästar till exempel, och lag som deltog i Distriktsmästerskapen för käpphästar både i dressyr och hoppning.
Stallvärdar
En Stallvärd har en stor och viktig roll i stallet som förebild. Den medlem som väljer att bli
Stallvärd får en ökad kunskap om och ett större ansvar i verksamheten. Stallvärdarna får lära
sig hur det går till att ta hand om hästarna på ridskolan, och hur arbetet i stallet går till. Tillsammans med ordinarie personal hjälper man till på lördagar och söndagar samt under våra
ridläger med insläpp av hästar, göra iordning hästar till samt leda på ridlektioner, och framför
allt finnas i stallet som en kompis att fråga och få hjälp av.

___________________________________________________________________________________

HÄSTARNA
God hästhållning på Vigelsjö Ridskola
Hästarna som jobbar på ridskolan är fantastiska. Ingen häst är den andra lik – vissa passar man
ihop med mer än med andra. På ridskolan får man möjlighet att testa alla tänkbara typer och
karaktärer vilket gör det lättare att hitta rätt häst! Vår filosofi är att kunna använda våra hästar/ponnyer så länge som möjligt på ridskolan; en häst som kan sitt arbete och som känner sig
trygg med både sina fyrfota och tvåbenta kollegor är en säkrare häst. Det kräver individuell
planering för varje ridskolehäst, för utveckling, hållbarhet och arbetsglädje. Vi jobbar aktivt
med utveckling och utbildning av våra hästar, alla hästar rids regelbundet av vår hästansvariga
instruktör, och alla hästar har en individuell plan för sin utbildning.
Föreningens hästar årsskiftet 2018/2019, samt foder/lånehästar
Häst

född

kat

ras

inköpt

Vardalar West ”Kalle”
Karismas Tiger
Mr Surprise
Ingeborga
Brylant
Top Hat
Liljegårdens Dilba
Anabel
Alanya
Diango
Gulli Nare
Prins
Docs Brilliant Ollie
Bonzai Arden “Bosse”
Tarmon Hurricane “Billy”
Ekbackens WiFi ”Våfflan”
LaToya

- 00
- 04
- 00
- 09
- 07
- 03
- 08
- 02
- 06
- 11
- 06
- 06
- 10
- 08
- 08
- 14
- 12

ridhäst
b-ponny
ridhäst
ridhäst
ridhäst
ridhäst
a-ponny
d-ponny
ridhäst
d-ponny
d-ponny
c-ponny
ridhäst
c-ponny
c-ponny
d-ponny
ridhäst

nordsvensk travare
gotlandsruss
haflinger/varmblod
polskt halvblod
polskt halvblod
svenskt halvblod
shetlandsponny
haflinger
lettiskt halvblod
tysk ridponny
imp. Danmark
sv ridponny
am. quarter horse
sv ridponny
imp. Irland
haflinger
lettiskt halvblod

2005
2008
2014
2015
2016
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2018
2018
2018
2018
2018
2018

Blackmoor Girl
Missy
Ici-Door
Faiga

- 02
- 09
- 07
- 99

c-ponny
d-ponny
c-ponny
ridhäst

new forest
imp. Polen
imp. Danmark
lettiskt halvblod

foderhäst från Ebba Söderman
foderhäst från Lotta Skoglund
foderhäst från Lotta Skoglund
foderhäst från Lotta Skoglund

Anabel –
årets ridskolehäst 2018!

Hästar som föreningen sålt under 2018
Häst
Fanfars
Engla Cantus ”Bolle”
Karismas Lilla Kåre
Vigulf

född
- 99
- 98
- 07
- 16

kat
ridhäst
b-ponny
b-ponny
c-ponny

ras
sv halvblod
welshponny
gotlandsruss
korsning

inköpt
2003
2013
2014
2016

såld
2018
2018
2018
2018

Lofty Royal Justice

- 10

d-ponny

connemara

2015

lämnade oss för de gröna ängarna

Dessutom står följande hästar inackorderade på ridskolan 2018/2019
Bubblan, b-ponny, svensk ridponny (fam. Sundberg) går även med på lektion måndag-torsdag, Belafonte, ridhäst, svenskt halvblod (Nathalie Åsbom), Hanna, d-ponny, dansk import (Linda Åsbom), Panina, ridhäst,
svenskt halvblod (Monica Mützell)

___________________________________________________________________________________

TÄVLING
Tävling – en morot för fortsatt utveckling
Ryttare är idrottare. Idrotten skiljer på motionsinriktad och prestationsinriktad idrott. I båda fallen kan tävling vara en morot för fortsatt utveckling. En bra tävling ska ge ryttaren utbyte i form av utveckling, glädje, spänning och gemenskap – oavsett ambitionsnivå.
Ridklubben Norrtälje Ryttare har som mål att ha en bred och väl
fungerande tävlingsverksamhet. Alla som tävlar ska kunna hitta sin
nivå och sedan ha möjlighet att utvecklas därifrån.
Aktiva tävlande i klubben består av ridskolans elever och hästar
samt medlemmar med egen häst/ponny. Under 2018 har vi haft 32
licensierade ryttare som representerat klubben.
Vi arrangerar även tävlingar i dressyr, hoppning och Working Equitation på lokal och regional
nivå. Till dessa tävlingar kommer licensierade ekipage från hela Stockholmsdistriktet. Vi har
en väl fungerande logistik och organisation för detta, och tävlingar ger ett bra tillskott ekonomiskt till föreningen.
Under 2018 har klubben anordnat 6 tävlingsdagar på lokal/regional nivå, i WE, dressyr och
hoppning. Vi har arrangerat 3 pay and jump och 2 pay and ride. Utöver dessa tävlingar har vi
också arrangerat träningstävlingar, vilka är öppna för alla medlemmar som vill börja lära sig
om tävling, både ridskoleekipage och egen-häst-ekipage – vi kallar dessa för blåbärshoppning,
lingondressyr och hallon-WE.
Fantastiska funktionärer
För att arrangera tävlingar behöver man ha duktiga funktionärer. Det har vi! En tävlingsdag på
lokal/regional nivå kan kräva 20 funktionärer för att hålla allt flytande; parkering, KaffeSpiltan, domarsekreterare, banpersonal, ring master, speaker, protokoll-löpare, framhoppningspersonal, med mera. Alla medlemmar är välkomna att vara med och funktionära, stora som små,
det finns roliga uppgifter för alla. Vi har roligt när vi är funktionärer, och vi firar en gång per
termin genom att ha en funktionärsdag, då vi rider, fikar, grillar och har trevligt!
Allsvenskan
Svenska ridsportförbundet anordnar varje år en lagtävling i olika divisioner. Man tävlar i två
kvalomgångar, och de bästa lagen i varje grupp går vidare till en final. 2018 deltog Ridklubben
Norrtälje Ryttare med lag i Dressyr häst division 3, Dressyr ponny division 3, Hoppning ponny
division 3, Hoppning ponny division 2, Hoppning häst division 4.
Grönt Kort
För att tävla på inbjudningstävlingar eller högre nivåer måste du ha Grönt Kort. Ridklubben
Norrtälje Ryttare genomför kurser varje termin, med godkänd provförrättare.
Förtroendevalda i tävlingskommittén 2018
Li Karlsson, Karin Andersson, Boel Rensvik, Briitta Suopanki, Tarja Mäntynänä, Monica Mützell (ansvarig för ekonomin i TDB (tävlingsdatabasen).

___________________________________________________________________________________

Poängjakten och Klubbmästare 2018
Redan för 10 år sedan, år 2008, startade vi upp Poängjakten.
Poängjakten finns för att inbjuda och motivera till tävling.
Tävlande ekipage samlar poäng efter ett givet system på klubbtävlingar, externa tävlingar, blåbär-, lingon-, hallon-tävlingar.
Vid årets slut utses 6 pristagare i poängjakten: Flitiga Lisa –
det ekipage som tävlade mest, oavsett resultat och gren, Bästa
ridskoleekipage, Bästa hoppekipage, Bästa dressyrekipage,
Bästa WE-ekipage. Självklart utses även en Totalsegrare som
får förvalta en stor vandringspokal. Prisutdelning sker vid årsmötet i februari.

Matilda Örling och Mis Maise Raine –
totalsegrare Poängjakten 2018

Pristagare Poängjakten 2018
TOTALSEGRARE

– Matilda Örling

Flitiga Lisa

– Matilda Örling

Bästa ridskoleekipage

– Denise Pilebro

Bästa dressyrekipage

– Anna Billefält

Bästa hoppekipage

– Matilda Örling

Bästa WE-ekipage

– Karin Andersson

Klubbmästare 2018

Anna Billefält och Laerkenborgs Argon dubbla klubbmästare hoppning och dressyr 2018

Hoppning kat B + C (ridskoleekipage)

– Lisa Amberg – Glyncoch Miss Jones

Hoppning kat D (ridskoleekipage)

– Viola Lindström – Gulli Nare

Hoppning ridhäst (ridskoleekipage)

– Mathilda Wallin – Vardalar West

Hoppning kat B + D (egen-häst-ekipage)

– Matilda Örling – Mis Maise Raine

Hoppning ridhäst (egen-häst-ekipage)

– Anna Billefält – Laerkenborgs Argon

Dressyr kat B (egen-häst-ekipage)

– Molly Morin - Karismas Lilla Kåre

Dressyr kat D (egen-häst-ekipage)

– Alva Lindefors - Charmander

Dressyr ridhäst (egen-häst-ekipage)

– Anna Billefält – Laerkenborgs Argon

___________________________________________________________________________________

Förvaltningsberättelse
Ridklubben Norrtälje Ryttare 2018

Förvaltningsberättelse
Ridklubben Norrtälje Ryttare 814400-4853

Antal anställda och löner
Har i medeltal varit 6,5 personer (föregående år 6), och löner att utgått med 1 995 400 kr (föregående år
1 737 688 kr)

Förslag till resultatdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:
Balanserat resultat
Årets resultat
Balanserat resultat

-183 274,47 kr
202 045,78 kr
18 771,34 kr

disponeras så att i ny räkning överföres

18 771 kr

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat och balansräkning.

Förtroendevalda 2018
Ordförande, firmatecknare
Vice ordförande
Kassör, firmatecknare
Ledamot
Ledamot, USEK-repr.
Ledamot, sekreterare
Suppleant
Revisor
Revisor
Revisorssuppleant
Revisorssuppleant

Erika Örling
Suss Forssman-Thullberg
Monica Mützell
Eva Sandgren
Carola Wiklund
Li Karlsson
Boel Rensvik
Anna Morin
Lotta Samuelsson
Susanne Sandberg
Eva Strand

vald till årsmöte 2019
vald till årsmöte 2019
vald till årsmöte 2019
vald till årsmöte 2020
vald och utsedd av USEKs årsmöte till årsmöte 2019
vald till årsmöte 2019
vald till årsmöte 2019
vald till årsmöte 2019
vald till årsmöte 2020
vald till årsmöte 2020
vald till årsmöte 2019

Valberedning: Therese Troberg (sammankallande), Lotta Samuelsson. Leila Bull (adjungerad)

___________________________________________________________________________________

Resultaträkning 2018

2018

2017

Ridklubben Norrtälje Ryttare (814400-4853)

Gruppridning samt övrig ridning/kurser

2 548 917,90 kr

2 052 562,00 kr

Ridläger

412 400,00 kr

402 156,00 kr

Stallplatser

347 468,00 kr

308 650,00 kr

Medlemsavgifter

103 300,00 kr

104 255,00 kr

Tävling

133 412,00 kr

143 837,00 kr

KaffeSpiltan

46 734,00 kr

58 479,10 kr

Övrig försäljning

88 474,35 kr

185 074,66 kr

Bidrag, stipendier, sponsring

972 348,94 kr

901 688,21 kr

SUMMA RÖRELSEINTÄKTER

4 653 055,19 kr

4 156 701,97 kr

Kostnad hästhållning

-

Ridläger

784 557,93 kr
- kr

-

779 299,45 kr

-

8 610,00 kr

Tävling

-

94 668,00 kr

-

82 456,00 kr

KaffeSpiltan

-

26 850,10 kr

-

44 311,13 kr

Övriga försäljningskostnader

-

869,10 kr

-

68 502,70 kr

Lejda arbeten (externa ridlärare)

-

213 073,00 kr

-

295 922,00 kr

-

1 279 101,28 kr

Summa direkta kostnader

- 1 120 018,13 kr

BRUTTOVINST

3 533 037,06 kr

2 877 600,69 kr

Anläggningskostnader

-

379 510,05 kr

-

422 011,00 kr

Föreningsavgifter och administrativa kostnader

-

203 511,41 kr

-

187 794,50 kr

Övriga externa kostnader

-

42 747,00 kr

-

4 879,40 kr

Summa externa kostnader

-

625 768,46 kr

-

614 684,90 kr

Lönekostnad

- 2 045 306,04 kr

-

1 754 495,15 kr

Övriga Lönekostnader

-

-

644 029,90 kr

Lönebidrag
Övriga personalkostnader

780 742,25 kr
295 044,00 kr

-

30 402,00 kr

301 535,00 kr
-

8 965,80 kr

Summa Personalkostnader

- 2 561 406,29 kr

-

2 105 955,85 kr

SUMMA RÖRELSEKOSTNADER

- 4 307 192,88 kr

-

3 999 742,03 kr

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR

345 862,31 kr

156 959,94 kr

Summa Avskrivningar

-

134 810,00 kr

-

100 810,00 kr

Summa Finansiella intäkter och kostnader

-

9 006,53 kr

-

15 915,66 kr

ÅRETS RESULTAT

202 045,78 kr

40 234,28 kr

Balansrapport 2018
Ridklubben Norrtälje Ryttare (814400-4853)
TILLGÅNGAR

2018-01-01

Förändring

2018-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Hästar
Totala avskrivningar hästar

-

Övriga inventarier och anläggningstillgångar
Totala avskrivn. övriga inventarier och anläggningstillgångar

-

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

377 500,00 kr

182 500,00 kr

148 294,00 kr

8 444,00 kr

638 578,00 kr

75 000,00 kr

483 380,00 kr -

82 560,00 kr

384 404,00 kr

560 000,00 kr
-

139 850,00 kr
713 578,00 kr

-

565 940,00 kr

183 384,00 kr

567 788,00 kr

-

5 286,00 kr

24 736,00 kr

1 257 959,00 kr -

1 237 205,00 kr

20 754,00 kr

- kr

265 832,00 kr

265 832,00 kr

1,00 kr

3 280,00 kr

3 281,00 kr

48 549,00 kr

227 089,00 kr

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager
Varulager

30 022,00 kr

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Kundfordringar Svea
Övriga kortfristiga fodringar
Avräkning för skatter o avg (skattekonto)
Förutbetalda konstnader och upplupna intäkter

275 638,00 kr

-

Kassa och Bank
Kassa (kaffespiltan)

736,70 kr

1 139,00 kr

1 875,70 kr

Övriga bankkonton

0,07 kr

67 750,00 kr

67 750,07 kr

89 084,67 kr

133 279,32 kr

44 194,65 kr

RSB 335154568-8

-

Tävlingsdatabasen
Payson

1 475,00 kr

-

1 475,00 kr

- kr

36 037,20 kr

-

34 960,95 kr

1 076,25 kr

Hästplaceringskonto

- kr

50 000,00 kr

50 000,00 kr

RSB Ungdomssektionen

- kr

4 300,00 kr

4 300,00 kr

801 895,63 kr

710 888,67 kr

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

1 512 784,30 kr -

Verksamhetsberättelse 2018

Balansrapport 2018 – forts.
Ridklubben Norrtälje Ryttare (814400-4853)

EGET KAPITAL OCH SKULDER

2018-01-01

Förändring

2018-12-31

Eget kapital
Eget kapital
Årets resultat

-

SUMMA EGET KAPITAL

223 508,72 kr

-

40 234,28 kr

183 274,44 kr

40 234,28 kr

-

161 811,50 kr

-

202 045,78 kr

183 274,44 kr

-

202 045,78 kr

-

18 771,34 kr

110 924,00 kr -

35 076,00 kr

-

146 000,00 kr

Långfristiga skulder
Andra långfristiga skulder

-

Övriga långfristiga lån

41 604,00 kr

SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER

-

69 320,00 kr

6 396,00 kr

48 000,00 kr

-

28 680,00 kr

-

98 000,00 kr

137 720,00 kr -

23 482,00 kr

-

161 202,00 kr

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

-

Betald F-skatt

10 912,00 kr

-

10 912,00 kr

- kr

Personalskatt

-

40 697,00 kr

-

2 516,00 kr

-

43 213,00 kr

Avräkning lagstadgade sociala avgifter

-

53 717,00 kr

-

2 644,13 kr

-

56 361,13 kr

Kortfristig del av långfristiga skulder

-

41 604,00 kr

-

6 396,00 kr

-

48 000,00 kr

Upplupna semesterlöner

-

169 207,54 kr -

49 907,46 kr

-

219 115,00 kr

Beräknade uppluna lagstadgade sociala avgifter

-

53 165,00 kr

-

15 680,00 kr

-

68 845,00 kr

Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader

-

4 195,00 kr

-

9 459,00 kr

-

13 654,00 kr

Upplupna avtalade arbetsmarknadsförsäkringar

-

8 857,00 kr

6 088,00 kr

-

2 769,00 kr

Övriga upplupna kostnader o förubetalda intäkter

-

1 512 892,20 kr

964 146,00 kr

-

548 746,20 kr

-

2 011 142,74 kr

849 237,41 kr

-

1 161 905,33 kr

-

1 897 188,30 kr

618 511,63 kr

-

1 278 676,67 kr

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER
SUMMA EGET KAPITAL och SKULDER

Verksamhetsberättelse 2018

