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Tack för 2015
Här kommer ännu en välfylld verksamhetsberättelse
som speglar den fina verksamhet som alla vi medlemmar är en del av. Här kan du läsa vad som hänt
under 2015 och förhoppningsvis få veta ännu mer
om din klubb – RIDKLUBBEN NORRTÄLJE RYTTARE!
Det är du som gör denna förening såsom den är idag
och jag hoppas att du vill fortsätta att inspirera, engagera och vara ännu mer delaktig i klubben och dess
verksamhet.
Att hästarna drabbades av kvarka i oktober gör att
anno 2015 är ett år som inte kommer att falla i glömska så lätt.
Vill här rikta ett extra tack till er ALLA som varit med och gjort det absolut bästa för våra hästar och för
vår klubb. Att tacka alla i personalen är svårt.... .för ni har gjort mer utöver det vanliga och ni förtjänar
en STOOOOR eloge. Sedan alla ni medlemmar och övriga som slitit har verkligen gjort ett hästjobb för
våra fyrbenta vänner. Er insats är helt ovärderligt – TUSEN TACK!
Nu ser jag och hoppas alla andra fram emot att få njuta av friska hästar, ridning och vänskapen i stallet.
Styrelsen tackar alla än en gång - medlemmar, föräldrar, personal och sponsorer för detta verksamhetsår 2015 – ser med spänning fram emot ny äventyr 2016!

Karin Lorenz
ordförande

Styrelsen 2015
Karin Lorenz , Eva Sandgren, Monica Mützell, Li Karlsson,
Erika Örling, Susanna Staaf, Camilla Sjöblom Rebecka Herbring,
Lena Norrman, Ellen Frigren
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Vilka fantastiska eldsjälar vår klubb har!!!
Det jag alltid har misstänkt har visat sig sant - Vigelsjö Ridskola är en
plats som finns kvar i mångas hjärtan oavsett om man befinner sig där
idag eller för 40 år sedan.
Vilken otrolig kraft det finns i en ideell förening - och då menar jag inte
bara i vår engagerade ideella styrelse.
Det här året är ett år som kommer gå till historien och som jag hoppas
att vi inte behöver uppleva igen. Under vårterminen hade vi ett antal
hästar som lämnade oss. Min och Ebbas egen Zorro i början av året , min
ridkompis Bonzaij, min gamla ”pojkvän” och arbetskamrat Frej innan
sommaren och vår härliga arbetskamrat Lothar.
Höstterminen började så bra och vi hade fler ridande på länge som börjat
på ridskolan. Det kändes hoppfullt och vi bestämde oss till och med att
köpa in fler hästar för att möta upp den nya efterfrågan…. … och då kom
den fruktade kvarkan i mitten av oktober.
Att ha kvarka på en ridskola är inget jag önskar någon!! Första dagarna kändes misstanken om kvarka som ett
ofattbart problem för klubbens personal och distriktsveterinärernas otröttliga veterinärer att lösa. Hur skulle vi
göra för att inte fler hästar skulle bli sjuka? Hur skulle det gå för alla barn, ungdomar och vuxna som skulle komma
och rida sina lektioner – över 250 uppsittningar per vecka? Vilka rutiner skulle vi sätta in för att få allt att funka?
Ganska snabbt inser jag att många känner sig engagerade i det vi har drabbats av – inte bara de medlemmar som
rider på Vigelsjö Ridskola, utan även medlemmar och andra som på något sätt kommit i kontakt med klubben.
Medlemsinitiativen har varit fantastiska såsom Swish-bidrag, privata donationer, Guldsko-köp, företagssponsring,
betalning av nästa års medlemsavgift redan i november, volontärinsatser i både löpande och tillfälliga praktiska
jobb i stallet, omsorg och fikabak till volontärer, organiserade av bak och loppis,
stödjande ord och ett fortsatt inbetalande av månadsavgiften för gruppridning
trots att vi hade 30 hästar sjuka i kvarka.
Trots höstterminens allvarliga situation fanns och finns det en otrolig positiv
energi. Vi kämpade vidare med att hålla nere bakterienivån i stallarna och fortsatte att ha hästkul tillsammans avsuttet. Det arbetsamma vara just ovissheten
– att man inte visste när hästarna skulle bli friska. I skrivande stund har jag precis fått reda på att vår isolering släpps den 12 februari.
Det positiva som kommit ur den här kvarkahistorien är att den har bevisat vilken
otrolig kraft det finns i en ideell förening. Den har visat i allra högsta grad att
Ridklubben Norrtälje Ryttare är en institution. Ridklubben driver och har drivit
en ridskola där Norrtäljes invånare har ta del av verksamheten som erbjuds under de senaste 45 åren.

Antal som betalat Rk Norrtälje
Ryttares medlemsavgift 2015
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Jag kan med full kraft hävda att vi driver hela Norrtäljes ridskola. Nu när vi kommit ut på andra sidan känns det som vi har blivit en ännu starkare förening – en
förening som klarar allt! Jag är imponerad och ödmjuk inför vår förening och alla
ni som visat omsorg och stöd.

Leila Bull
ridskolechef
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Sponsorer 2015 pengar
Rosl.Sparbanks Stiftelser
Roslagsbostäder
Flygfyren
Contiga
Östersjö Elektriska AB
U-con
Lions
Designpicks
Lönnbacken utb
Rotary

Sponsorer 2015 tjänster o produkter
Frötuna Buss o Taxi
Roslagsjärn med färg
Anticimex
Granngården
Firma Erika Örling
Bröderna Häverstam
Trygg i Norrtälje
Trä o Vatten - Peter Söderman
Momentia
Brukshundsklubben
Arkitektkopia
Animotion Rehab – C.Ericsson
Roslagsliv
Distriktsveterinärerna
Rebeckas foto
Ninas Häst o Hundis
Hellstens hovslageri
Coop
Norrköp
Flygfyren
Tösse
Fam. Sandgren

Bidrag från privatpersoner

Guldsko 2015

Agneta Dahllöf
Alexander Rogby
Anette Werlevik Lundberg
Ann Jansson
Annelie Jansson
Annika Rindar
Bea Ahlström
Boel Rensvik
Britta Hedström
Byman, Therese
Caisa Högberg
Camilla Ekman

Lalér Isabelle
Lena Abarmsson
Lena Svensson
Lewerentz Pia
Lilli Söderlund
Linda Karlsson
Linda Kronholm Petersen
Lindh, Rebecca
Lindström, Johanna
Lotta Texte
Lotta Wass
Malin Bonde

Alexandra Henriksson
Anette Holmlund-Larsson
Angelica Henriksson
Anna Lindblom
Anna Lundberg
Ann-Christin Bergstrand
Anneli Attersand Abrahmsén
Annelie Jansson
Annika Rindra
Boel Rensvik
Camilla Eriksson Ersson
Camilla Söderman

Caroline Aronsson

Malin Lundqvist

Caroline Karlsson

Catharina Zetterberg
Cecilia Arrgård
Cecilia Axelsson
Christina Ljung
Dagerborn Eva
Denise Kvist
Erika Örling
Elisabeth Andersson
Fam. Karin Lorenz
Fam. Collert-Persson
Fredrik Cederblom
Hanna Berlin
Henrik Mikko
Ingela Granqvist
Jannike Hellberg
Jessica Blomkwist
Jessica Jansson
Johansson Annika
Johansson Hannah
Karin Vesterlund
Kjell Åke Karlsson
Katja Wiezell
Kicki Skördlell
Knutsson, Emma
Kristina Stahre

Marelius Johanna
Margareta Holmqvist
Maria Jerlenius
Marie Almsgård
Maria Holmberg
Maud Nordström
Monica Mützell
Annika Olegård
Patricia Palm
Pernilla Vesterberg
Petra Bove
Pettersson Elin
Saric, Violeta
Schwieler, Anne
Steneback Gabriella
Susanne Lundblad
Susanne Salovius
Svensson, Ylva
Tarja Mäntynenä
Teresia Lindgren
Therese Karlsson
Torbjörn Lundgren
Ulrika Nordlund Sandqvist
Ulrika Sund
Wik Norberg Åse

Cecilia Axelsson
Eva Strand
Eva-Lott Eklund
Fam. Danielsson-Johansson-Arlekrans
Fam. Hall-Persson
Fam. Hedström-Järvebro
Fam. Lorenz
Fam. Collett-Persson
Fam. Tekla Back
Ingela Granqvist
Jessica Gjertz
Kristina Stahre
Lena Norrman
Linda Kronholm Petersen
Linnea Lundberg
Linnea Lundberg
Maria Nilsson
Michaela Rosenkvist
Monica Mützell
Ossian, Enya, Rasmus, Safiyyah
Sofia Nassenius
Susanne Johanna
Susanne Sandberg
Tarja Mäntynenä
Therése Tisell
Ulla Abelin
Ulrika Nordlund Sandqvist
Erika Örling
Anders Örling
Josefin Örling
Matilda Örling
Jenny Jägsander
Conny Jägsander
Kerstin Jägsander
Kerstin Hallberg
Mats Hallberg
Linn Hallberg
Elina Hallberg
Calle Nilsson
Svante Jägsander
Signe Jägsander
Monica Örling
Gunnar Örling
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Den ideella föreningen
– Alla vi tillsammans!
Visst är det häftigt att just du har möjlighet att engagera dig och kan påverka föreningens innehåll.
Det medlemmarna vill ha – måste medlemmarna
skapa. All makt utgår från medlemmarna – demokrati helt enkelt. I vår klubb finns massor av möjligheter för den som vill engageras sig – både på
stallgolvet och i styrelserummet. 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!

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 har du makten att utse de som ska ha förtroendeuppdraget att leda klubben (styrelseledamöter).
Självklart är det viktigt att ta ansvar för att framföra sina synpunkter och förslag. Engagemang är såklart också att
delta men också vara med att genomföra olika aktiviteter. Ditt medlemskap löser du genom att avlägga en avgift,
den så kallade medlemsavgiften. Som medlem i Ridklubben Norrtälje Ryttare får du delta i klubbens ridskoleverksamhet. Du får lösa tävlingslicenser samt delta på våra klubbtävlingar. Du kan ha häst uppstallad på ridskolan eller
lösa ridhuskort samt boka ridhuset till rabatterat medlemmar pris.

Styrelsen – arbetsgivare och ekonomiskt ansvariga
Styrelsens uppgift är att sätta ramarna för den verksamhet som ska genomföras men också mötesplatser så att
kommunikation kan ske mellan medlemmarna. Det utgår inget ekonomiskt arvode till styrelsens ledamöter. Det
huvudsakliga arbetet läggs såklart på föreningens största ekonomiska intäkt- och kostnadskälla – RIDSKOLAN med
dess elever, hästar och personal. Här har föreningen satt upp höga kvalitativa kriterier för hur ridskolan ska bedrivas. Såsom förtroendevalda styrelseledamöter ansvarar dessa kollektivt för föreningens ekonomi. Firmatecknare
för Ridklubben Norrtälje Ryttare är ordförande och kassör var och en för sig .

Personalen – sköter om medlemmarnas ridskola
Personalen, slutligen, är navet som får nätverket att hålla ihop. Ridlärare 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. Ridlärare och stallpersonal är en viktig informationslänk mellan styrelse och medlemmar. Vigelsjö Ridskola
ska kunna leva upp till god hästhållning och ungdomsverksamhet samt ska vara pedagogiskt utformat. Den är en
målsättning som förutsätter utbildad och erfaren anställd personal.
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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.
Personal sköter den dagliga driften av anläggning och
hagar. Större reparationer och dyl. sker med hjälp av
ideella insatser (medlemmar) eller genom att anlita
extern hjälp. Vår strävan är upprätthålla ett ”besöksskick”. Det innebär att det ska vara ett föredöme i
hästhållning. Ur en säkerhetsaspekt ska medlemmar
med förtroende kunna lämna sin häst för uppstallning
eller sitt barn för utbildning.

Stallet
A-stallet som tidigare var ett ridhus stod klart 1982,
2008 renoveras stallet och vi får nya spilt- och boxväggar. B-stallet var en gång i tiden fullt av ponnyboxar och byggdes om för att uppfylla gällande djurskyddsbestämmelser. 1994 byggdes b-stallet till spiltor (och 3 boxar) och taket höjdes. B-stallet har spiltor
byggs om till boxar (2011, 2014) vilket innebär att
stallet har sammanlagt 30 stallplatser varav 14 boxar och 16 spiltor.

Ridhus och uteridbanor
Ridhuset disponeras till största del av ridskolan, men på övriga tider är det fritt fram att boka ridhuset mot en avgift. Klubbens medlemmar med ridhuskort kan hyra ridhuset till ett reducerat pris. Det finns två utebanor på anläggningen. En lite mindre uppe vid vändplanen och en större nere vid sjön.
Under 2015 har ridskolans verksamhet ökat och det finns ett ökat behov av ytterligare ett ridhus. Ett nytt större
ridhus skulle innebära att vi kan hålla en högre kvalitet på t ex hopplektioner samt att vi kan erbjuda ännu fler ridlektioner under kvällstid, dessutom skulle även ett nytt ridhus öka möjligheten för medlemmar med egen häst att
komma till ett ridhus under vintertid.

Klubbstugan och KaffeSpiltan
För att skapa möjlighet för samvaro även före och efter sin ridtid under läsåret fyller klubbstugan en viktig funktion.
Här finns omklädningsrum och samlingsrum med kök. Här finns även ridskolans kansli och personalens lunchrum.
Under 2015 har klubben beviljats ett bidrag från Roslagens Sparbanks Stiftelser på 70 000 kr för att renovera omklädningsrummet.
”KaffeSpiltan” bedriver försäljning vid klubbens tävlingar och kurser samt serverar mat i samband med ridskolans
ridläger. Det är i klubbstugan man bor när man är på ridläger.
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Vigelsjö Ridskola
– en plats för alla oavsett ambition och förmåga
Vigelsjö Ridskola 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.
Ridskolan utbildar alla – barn, ungdomar och vuxna. Elever finns på alla nivåer, från nybörjare till den som vill förkovra sig ytterligare. Ridskolans verksamhet ska hålla högt ställda krav på god hästhållning, hög säkerhet och arbeta med utbildad och erfaren personal samt lägga en tyngdpunkt på centrerad ridning. Elever med olika typer av handikapp erbjuds även ridning både i
de ordinarie grupperna, enskilt eller speciella HK-grupper.
Måndag till söndag bedrivs ridlektioner. Huvudsaklig ridverksamhet sker i så
kallad abonnemangsridning, vilket innebär att man har en återkommande ridtid som man ”abonnerar” på 40 veckor om året. Ridning sker även i form av
privatlektioner. För varje termin finns en övergripande planering för hela ridskolans verksamhet och utifrån den görs en individuell planering för respektive grupp, vilket ridläraren står för. Vigelsjö Ridskola erbjuder ridlektion i ridhus såväl som i skog och mark. Förutom dressyr får elever träna på markarbete
och hoppningens grunder.

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
•Teori 2 ggr / termin

Till detta kommer hästkunskap i form av teorilektioner två gånger per termin, vilka kan kompletteras med helg- och
lovaktiviteter samt övriga kurser. Ridskolan arrangerat Blåbärshoppning (träningstävling) för elever på ridskolehäst.
Elever som rider i dressyrgrupp har även tävlat på klubbtävlingarna som en del av abonnemangsridningen.

Barnridning
Varje lördag kl. 15.00 erbjuder ridskolan prova på-ridning. Yngre barn från 3 års ålder rider 30 min i rishuset. Anmälan sker per gång till denna aktivitet. Det går att köpa ett rabatthäfte med tre ridtillfällen.

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. Läger marknadsförs på Svenska Ridlägerarrangörers hemsida och såklart på vår egen hemsida. Lägerdeltagare på övernattningsläger bor i klubbstugan.
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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.

Stallvärdar
En stallvärd har en viktig roll i stallet som förebild. Den medlem som väljer att bli stallvärd får en ökad kunskap om
och ett större ansvar i verksamheten. Stallvärden 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 med insläpp av
hästar, göra iordning hästar till samt leda på ridlektioner. Som en uppmuntran för dagens insats får man rida på så
kallad stallvärdsridning samma dag.

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.
Möjlighet finns även att låna hjälm och säkerhetsvästar för de elever som inte har en egen. Hjälmtvång råder vid
all ridning, och är även önskvärt när man leder hästar t ex till och från hagar. Det finns däremot inget tvång att använda säkerhetsvästar vid ridning utom vid hoppning.

Personalen driver medlemmarnas ridskola
Minst 450 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. Personalens huvudsakliga arbetsuppgifter omfattar främst abonnemangsridning, träningar och kurser samt häst- och stallskötsel. Personalen har regelbundet möten där dagliga
rutiner analyseras, förbättras och utvecklas samt där hästar, lektionsverksamhet och anläggning diskuteras.
Utöver föreningens anställda ridlärare, Leila Bull (svensk ridlärare nivå 1), Anna Larsson (svensk ridlärare nivå 2),
Sandra Nicolin (ridledare), samt Frida Granqvist (ungdomsledare). Till ridskolan kommer Johanna Blomdahl (hippolog/svensk ridlärare nivå 3) har fyra lektioner på torsdagar

Leila Bull
ridskolechef, ridlärare

Bea Ahlström
häst- & stallskötare

Anna Larsson
ridlärare

Linda Åsbom
häst & stallskötare

Sandra Nicolin
ridlärare

Lotta Löfquist
häst- & stallskötare

Frida Granqvist
ridlärare, kansli

Johanna Blomdahl
ridlärare

Nathalie Åsbom
häst- & stallskötare
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God hästhållning på Vigelsjö Ridskola
Hästarna som jobbar på ridskolan är fantastiska. Ingen häst är den andra lik –
vissa passar man ihop med än med andra. På ridskolan får man möjlighet att testa
alla tänkbara typer och karaktärer vilket gör det lättare att hitta rätt häst, den dagen man tar steget och köper sin alldeles egna.
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 kolleger är en säkrare häst. Det kräver individuell planering för
varje ridskolehäst. Vissa hästar behöver ibland längre tid för att anpassa sig till sitt
nya arbete.

Årets ridskolehäst 2015
Engla “Bolle” Cantus

Föreningens hästar årsskiftet 2015/2016
samt foder/lånehästar
Häst
Fanfars
Vardalar West
Karismas Tiger
Moravikens Marilyn
Karismas GerT
Karismas Präktig
Engla Cantus
Karismas Lilla Kåre
Mr Surprise
Caskad

född
- 99
- 00
- 04
- 95
- 07
- 07
- 98
- 07
- 00
- 95

kat
ridhäst
ridhäst
b-ponny
c-ponny
b-ponny
b-ponny
b-ponny
b-ponny
ridhäst
ridhäst

ras
sv halvblod
nordsvensk travare
gotlandsruss
new forest
gotlandsruss
gotlandsruss
welshponny
gotlandsruss
haflinger/varmblod
okänd

inköpt
2003
2005
2008
2009 (utlånad till fam. Kvick)
2011
2011
2013
2014
2014
2014

Panina
Lofty Royal Justice
Hardingville Luna
Ingeborga

- 01
- 10
- 09
- 09

ridhäst
d-ponny
c-ponny
ridhäst

sv halvblod
connemara
irish cob
polskt halvblod

2015
2015
2015
2015

Asterix
Teddy
Gilbert
Liljegårdens Amber
Ducati
Blackmoor Girl
Brylant
Top Hat
Liljegårdens Dilba

- 93
- 96
- 03
- 03
- 96
- 02
- 07
- 03
- 08

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

welshpony
fjording
fjording
connemara
varmblod
new forest
polskt halvblod
sv halvblod
shetlandsponny

foderhäst från Ebba Söderman
foderhäst från Taffsnäs
foderhäst från Taffsnäs
foderhäst från Maria Frej
foderhäst från fam Nilsson
fodehäst från Ebba Söderman
foderhäst från Mikael Lindblad
foderhäst från Lotti Pauli
foderhäst från Sandra Liljegren
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Hästar som funnits på ridskolan under 2015
Häst
Zorro
Frej
Lothar
Valkyria
Lofty Rockefeller

född
- 93
- 01
- 92
- 01
- 96

kat
b-ponny
ridhäst
ridhäst
ridhäst
d-ponny

ras
dartmoor
nordsvensk
nordsvensk
engelskt fullblod
connemara

inköpt
2000, såld 2015-07 till fam. Hultén
2005, avliden 2015-06
2010, avliden 2015-06
foderhäst uppsagd 2015-06 från Charlotte Dillner
2012, såld 2015-09 till fam. Ljungh

Inackorderingar 2015
Kilroy
Padarta
Önnarps Ghost

- 96
- 01
- 97

d-ponny
d-ponny
d-ponny

new forest
arabiskt fullblod
connemara

inackordering
inackordering
inackordering

Bunavory Lad
Hills 4th of July
Freyja
Philipus
Belafonte

- 97
- 07
- 97
- 06
- 94

d-ponny
d-ponny
c-ponny
ridhäst
ridhäst

Irländsk korsning
Connemara/Paint
islandshäst
sv halvblod
sv halvblod

inackordering – fr o m 2015-04
inackordering – fr o m 2015-07
inackordering – fr o m 2015-09
inackordering – fr o m 2015-09
inackordering - fr o m 2015-09

Zorro
Bonzaij
Caresse

- 93
- 01
- 95

c-ponny
ridhäst
ridhäst

sv ridponny
arabiskt fullblod
sv halvblod

inackordering – t o m 2015-01
inackordering – t o m 2015-05
inackordering – t o m 2015-08
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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. Basen är Klubbtävlingar i
hoppning och dressyr där alla kan vara med, både deltagande tävlingsekipage och arrangerande funktionär. 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 uppstallade på ridskolan och andra stall i Norrtälje kommun. Vi arrangerar även
tävling i dressyr 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 det ger ett bra tillskott ekonomiskt till föreningen.
För att hitta nivåer som passar alla – både i ambition och i utbildningssyfte har vi lagt en tävlingsplan som utgår från ridskolans
rid- och tävlingsgrupper som deltar på våra klubbtävlingar – tävlingar på lätt nivå, från blåbär och lingonklasser till och med lätt
A. Vi erbjuder även lokala tävlingar – inbjudningstävlingar med klasser till och med lätt A samt regionala tävlingar – inbjudningstävlingar på högre nivå, upp till och med medelsvåra klasser. Klubben är även med i Allsvenskan – anmäla lag till allsvenskan både hopp och dressyr, ponny och ridhästar.
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Grönt kort
För att tävla på inbjudningstävlingar eller högre nivåer måste du ha grönt
kort. Ridskolan genomför kurser varje termin med godkänd provförrättare.

Poängjakten 2015
Totalvinnare
Ida Haglund med Draken
2008 startade vi upp poängjakten. Den finns för att inbjuda och motivera till
tävling. Tävlande ekipage samlar poäng efter ett givet system på klubbtävlingar men även på externa tävlingar. Pristagare utses vid årets slut till flitiga Lisa – den som tävlade mest, bästa ridskoleekipge
– junior och senior, bästa hoppekipage – ponny och ridhäst, bästa dressyrekipage – ponny och ridhäst. Självklart utses även en
totalvinnare som får förvalta en stor vandringspokal.
-

Flitiga Lisa
Bästa ridskoleekipage
Ponny dressyr
Ponny hoppning

– Elin Eriksson - Qampari
– Monica Mützell - Panina
– Ida Haglund - Draken
– Lovisa Wilén – Pascal

- Ridhäst dressyr
– Elin Eriksson - Qampari
- Ridhäst hoppning – Sofia Ågren - Puma

Klubbmästare 2015
-

Dressyr

Ridskolehäst
Egen häst

-

Hoppning

Egen häst

junior
senior
junior
senior

Sandra Lundin – Vardala West
Monica Mützell - Panina
Ida Haglund - Draken
Karin Andersson – Fielman

ponny kat b
ponny kat c
ponny kat d

Lovisa Wilén – Pascal
Matilda Örling – Princess Baileys
Linn Rensvik – Charmander

Allsvenskan
Svenska ridsportförbundet anordnar varje år en lagtävling i olika divisioner. De fem bästa lagen i varje grupp går vidare till en
riksfinal. Klubben deltog med lag i , Dressyr ponny div 3, Hoppning ponny div 3, Dressyr ponny div 2.

Förtroendevalda i tävlingskommittén 2014
Li Karlsson, Anette Larsson-Holmlund, Linnea Larsson, Caroline Aronsson, Johanna Fernström, Monica Mützell – ansvarig för
TDB (tävlingsdatabasen).
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Förvaltningsberättelse
Ridklubben Norrtälje Ryttare 2015

Förvaltningsberättelse
Ridklubben Norrtälje Ryttare 814400-4853

Antal anställda och löner
Har i medeltal varit 5 personer (f.å. 5) och löner att utgått med 1 360 133 kr (f.å 1 279 755 kr)

Förslag till resultatdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:
Balanserad vinst
41,69 kr
Årets resultat
5 720,31 kr
5 762,00 kr
Disponeras så att i ny räkning överföres
5 762,00 kr.
Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat och balansräkning.

Förtroendevalda 2015
Ordf, firmatecknare
vice ordf
kassör, firmatecknare
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
US repr
suppl
suppl

Karin Lorenz
Eva Sandgren
Monica Mützell
Erika Örling
Susanna Staaf
Camilla Sjöblom
Li Karlsson
Rebecka Herbring
Lena Norrman
Ellen Frigren

vald till årsmöte 2016
vald till årsmöte 2016
vald till årsmöte 2017
vald till årsmöte 2017
vald till årsmöte 2016
vald till årsmöte 2016
vald till årsmöte 2017
vald och utsedd på US årsmöte till årsmöte 2016
vald till årsmöte 2016
vald och utsedd på US årsmöte till årsmöte 2016

revisor
revisor
rev.suppl
rev. Suppl

Lennart Ljungh
Ira Jansson
Susanne Sandberg
Eva Strand

valt till årsmöte 2017
vald till årsmöte 2016
vald till årsmöte 2016
vald till årsmöte 2017

Valberedn

Leila Bull, Therese Troberg, Sanna Hall
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Revisionsberättelse 2015
Till föreningsstämman i Ridklubben Norrtälje Ryttare
Org.nr 814400-4853
Vid granskning av föreningens räkenskaper för tiden 201501-01 – 2015-12-31 har vi funnit dessa i god mycket ordning.
Intäkter och kostnader är styrkta med verifikationer. Den
kontanta kassan och det kvarstående värdet på bank och
postgiro har kontrollerats och vid årsredovisningen har föreningens värdehandlingar uppvisats. Samtliga styrelsemöten
är protokollförda.
Vidare har kontroll av protokoll genomförts varvid särskild
vikt har lagts vid de beslut som rör föreningens ekonomiska
förvaltning. Budget har fastställts på ett protokollfört styrelse möte. Föreningens regler och rutiner för attest finns
även de vederbörligt dokumenterade och fastställda vid protokollfört styrelsemöte.

Under året, som i dess sista kvartal har präglats av de problem utbrottet av sjukdomen kvarka har medfört, har föreningen mötts av stor bidragsvilja från såväl privatpersoner
som företag. Därför har, av respekt gentemot alla de bidragsgivare som skänkt pengar till föreningens drift, en särskild granskning gjorts av dessa transaktioner. Dessa har
hanterats och bokförts på samma föredömliga sätt som övriga räkenskaper.
Mot förvaltningen och föreningens verksamhet i övrigt enligt
förda protokoll finns enligt oss, av årsmötet valda revisorer,
icke anledning till anmärkning. Därför föreslår vi årsmötet
att bevilja avgående styrelse ansvarsfrihet för den tid som
revisionen omfattar, samt föra årets resultat i ny räkning
på det sätt som styrelsen förordar.

Norrtälje den 8:e februari 2016

Lennart Ljungh

Ira Jansson
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RESULTATRÄKNING 2015
2015
1 475 288,55 kr
253 200,00 kr
254 407,00 kr
56 450,00 kr
77 967,00 kr
45 475,00 kr
10 806,22 kr
225 975,00 kr
577 871,50 kr
2 977 440,27 kr

Gruppridning, skola samt övrig ridning/kurser
Ridläger
Stallplatser
Medlemsavgifter
Tävling
KaffeSpiltan
Övrig försäljning, vinst avyttring inventarier
Bidrag kopplade till Kvarkan
Bidrag, Stipendier, Sponsring
Summa intäkter
Kostnad hästhållning
Ridläger
Tävling
KaffeSpiltan
Övriga försäljningskostnader
Kostnader kopplade till kvarkan exkl lönekostnader
Lejda arbeten (externa ridlärare)
Summa direkta kostnader

-

Bruttovinst
Anläggningskostnader
Föreningsavgifter och adm.kostn.
Befarade kundförluster
Konstaterade kundförluster 2013-2009
Övriga externa kostnader
Summa externa kostnader

-

2014

2013

1 323 319,25 kr
264 775,00 kr
266 224,00 kr
70 400,00 kr
132 869,00 kr
65 761,00 kr
6 079,95 kr

1 475 373,01 kr
270 660,00 kr
302 190,00 kr
59 150,00 kr
103 887,00 kr
- kr
78 794,99 kr

527 573,00 kr

440 905,72 kr

2 657 001,20 kr

2 730 960,72 kr

578 282,95 kr
443,00 kr
89 301,00 kr
36 760,00 kr
11 340,00 kr

- 571 073,46 kr
- 11 639,00 kr
- 68 938,30 kr
- 44 064,00 kr
- kr

148 069,00 kr

- 188 493,00 kr

864 195,95 kr

- 884 207,76 kr

2 033 946,08 kr
334 003,80 kr 120 804,57 kr 48 828,00 kr - kr 952,00 kr 504 588,37 kr -

1 792 805,25 kr
292 659,50 kr
99 035,33 kr
8 660,00 kr
100 031,50 kr
2 309,00 kr

1 846 752,96 kr
- 273 232,50 kr
- 107 582,21 kr
- 28 262,00 kr
- kr
8 991,00 kr

502 695,33 kr

- 418 067,71 kr

1 300 014,82 kr
365 308,07 kr
399 431,00 kr
13 863,00 kr
1 279 754,89 kr

- 1 353 195,74 kr
- 387 339,67 kr
413 231,00 kr
- 21 612,00 kr
- 1 348 916,41 kr

2 646 646,17 kr

- 2 651 191,88 kr

643 538,45 kr 7 200,00 kr 70 223,80 kr 40 974,00 kr 13 479,50 kr 22 215,44 kr
145 863,00 kr 943 494,19 kr -

Lönekostnad
Övriga Lönekostn. (arb.giv.avg, försäkr, löneskatt)
Lönebidrag
Övr. personalkostn
Summa Personalkostnader

-

1 286 821,38 kr 408 014,92 kr 264 394,00 kr
25 951,00 kr 1 456 393,30 kr -

Summa rörelsekostn

-

2 904 475,86 kr -

Resultat före avskrivningar
Avskrivn. Övrigt
Summa Avskrivningar

72 964,41 kr
Avskrivn. Hästar

-

29 450,00 kr
21 762,00 kr
51 212,00 kr

Förl avyttr hästar

-

4 312,00 kr
4 312,00 kr

-

71,62 kr
11 791,72 kr
11 720,10 kr

5 720,31 kr

Summa övriga rörelsekostn
Räntekostnader
Summa finansnetto

Ränteintäkter

Årets resultat

10 355,03 kr
18 050,00 kr
16 006,00 kr
34 056,00 kr

-

79 768,84 kr
14 344,00 kr
23 150,00 kr
37 494,00 kr

- kr

-

12 369,00 kr
12 369,00 kr

-

192,35 kr
5 241,47 kr
5 049,12 kr

-

158,22 kr
10 423,72 kr
10 265,50 kr

-

28 750,09 kr

-
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BALANSRÄKNING 2015
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

2015-12-31

Hästar

2015-01-01

339 500,00 kr

Totala avskrivn. hästar

-

224 500,00 kr

122 494,00 kr

Övriga inventarier och anl.tillgångar

-

470 390,00 kr

Totala avskrivn. övriga inventarier o anl.tillgångar

-

436 356,00 kr

429 442,00 kr

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

125 732,00 kr

-

407 680,00 kr

257 954,00 kr
2015-12-31

127 444,00 kr
2015-01-01

20 704,00 kr

22 800,00 kr

Varulager
Varulager
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

113 163,00 kr

Osäkra fordringar

-

94 966,00 kr

48 828,00 kr

Avräkning för skatter och avgifter
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbet kostn/upplupna intäkter

-

9 486,00 kr

6 993,00 kr
kr

3 036,00 kr

229 554,00 kr

308 549,00 kr

6 131,00 kr

Kassa och bank
Kassa

3 858,60 kr

7 218,00 kr

Övriga bankkonton

128 329,00 kr

- kr

Bankgiro
Tävlingsdatabasen
Summa omsättningstillgångar

49 359,59 kr
2 433,00 kr
505 566,19 kr

SUMMA TILLGÅNGAR

763 520,19 kr

434 601,11 kr

2015-12-31
41,78
kr
5 720,22 kr

2015-01-01

-

126 069,89 kr
13,00 kr
307 157,11 kr

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Balanserat kapital
Årets resultat

Summa eget kapital

-

5 762,00 kr
2015-12-31

Långfristiga skulder
Lån bank

-

Kortfristig del av långfristig skuld
Summa långfristiga skulder

-

28 791,78 kr
28 750,09 kr
41,69 kr
2015-01-01

-

30 017,00 kr

41 604,00 kr

30 017,00 kr

-

152 528,00 kr
2015-12-31

- kr
2015-01-01

-

134 403,19 kr

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

194 132,00 kr

-

Betald F-skatt

-

10 912,00 kr

153 060,50 kr
10 912,00 kr

Personalskatt

-

30 025,00 kr

-

22 915,00 kr

Avräkning lagstadgade sociala avgifter

-

37 974,00 kr

-

26 931,70 kr

Kortfristig del av långfristig skuld

-

41 604,00 kr

-

30 017,00 kr

Upplupna semesterlöner

-

92 718,00 kr

-

146 376,55 kr

Beräknade upplupna sociala avgifter

-

25 786,00 kr

-

36 436,67 kr

Beräkn. Särskild löneskatt på pens.kostn

-

7 862,00 kr

-

8 362,00 kr

Uppluna avtalade sociala avgifter
Övriga upplupna kostn/förutbet intäkter

4 533,00 kr

- kr

-

250 303,00 kr

-

21 372,00 kr

Summa kortfristiga skulder

-

605 230,19 kr

-

434 559,42 kr

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN. & SKULDER

-

763 520,19 kr

-

434 601,11 kr
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