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Tack för 2016!
Nu har ännu ett år gått, och det innebär en ny välfylld verksamhetsberättelse. Året på Ridklubben Norrtälje Ryttare är
föränderligt! Nya medlemmar, nya hästar, nya ridlärare,
samt massor av ny verksamhet – men även ett och annat
sorgligt avsked, bland annat då en ”trotjänare”, vår ridlärare Anna Larsson slutade.
Men vad är Vigelsjö ridskola utan er medlemmar – det är ni
som gör att verksamheten blir bättre och bättre och utvecklas framåt. Jag hoppas att du förstår att du en del av vår
ridskola och det är du som kan påverka, förändra, engagera,
vara en del av och därigenom skapa ny verksamhet!
Jag vill tacka all personal som gör ett fantastiskt arbete alla
dagar i veckan alla dagar om året – ni är enastående. Tack
alla medlemmar för allt ni hjälper till med ideellt, det värmer att se hur många som är engagerade! Vill även tacka
alla som har varit med och sponsrat oss under året det är ovärderligt.
Nu ser jag och hela styrelsen fram emot ett nytt härligt år med hästar och människor, där det skapas massor av spännande
verksamhet inom alla områden och alla våra olika grenar – där vi främjar god hästhållning, god säkerhet, god ungdomsverksamhet, och att du kan utvecklas tillsammans med andra!

Karin Lorenz
Styrelsens ordförande

Styrelsen 2016
Karin Lorenz (ordförande), Erika Örling (vice ordförande), Monica Mützell (kassör),
Li Karlsson, Eva Sandgren, Boel Rensvik, Camilla Sjöblom, Rebecka Herbring (USEK), Monica Lindroth (suppleant)
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Ett år av återhämtning
Så här års är det då dags igen för att sammanfatta förra årets alla händelser. Det är alltså tid för reflektion, och att fundera på all den fantastiska
verksamhet som vi genomför varje år. Vi har en verksamhet som bedrivs
varje dag – varje vecka – under hela året.
Efterdyningarna av 2015 års kvarka har satt sina spår även under 2016.
När vi februari äntligen kunde öppna ridskolan igen kändes det otroligt
skönt. Vi var ju självklart ganska trötta, framför allt mentalt, efter den
svåra tid vi hade. Samtidigt hade vi en otrolig gemenskap tiden under
och efter kvarkan, en fantastisk medlemsinsats tog oss igenom och ut på
andra sidan. Historien slutade ju också lite överraskande med att Luna
fick ett föl i slutet av februari – Vigulf kom till världen.
På sponsordagen i maj där vi tackade alla er som hjälpt till på olika sätt
under hösten fick vi även träffa Vilgulf. Varför heter han så, kanske du
undrar? Jo, ridskolan befinner sig i ett område som heter Vigelsjö, uppkallat efter en gammal viking vid namn Vigulf.
Under hösten hade vi ett litet bakslag med förkylning hos ridskolehästarna, men repade oss snabbt och kom igång med verksamheten igen. Sedan var det full fart hela hösten, med både lektionsverksamheten och övriga aktiviteter.
Jag är glad att notera att fler och fler vill börja rida på Vigelsjö Ridskola, vi blir fler både i klubben och på ridskolan!
På Norrtälje Idrottsgala i februari tilldelade Norrtälje kommuns Kultur- och Fritidsnämnd ett stipendium till vår förening på hela
25 000 kr för att vi har en sådan bra barn- och ungdomsverksamhet. Det är väldigt hedrande och kul att vår verksamhet uppmärksammas!

Leila Bull
Ridskolechef
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Ridklubben Norrtälje Ryttare
Den ideella föreningen
– alla vi tillsammans!
Visst är det häftigt att just du har möjlighet att engagera dig och påverka föreningens innehåll. Det
medlemmarna vill ha, kan medlemmarna skapa.
All makt utgår från medlemmarna – demokrati
helt enkelt. I vår klubb finns massor av möjligheter
för den som vill engagera 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 att delta men också vara med och genomföra
olika aktiviteter. Ditt medlemskap löser du genom att avlägga en medlemsavgift. Som medlem i Ridklubben Norrtälje Ryttare
får du delta i klubbens ridskoleverksamhet, du kan lösa tävlingslicenser, samt delta på våra klubbtävlingar. Du kan ha häst uppstallad på ridskolan, eller lösa ridhuskort samt boka ridhuset till rabatterat medlemspris. I medlemsavgiften ingår också en
olycksfallsförsäkring genom Svenska Ridsportförbundet.

Styrelsen – arbetsgivare och ekonomiskt ansvariga
Styrelsens uppgift är att sätta ramarna för den verksamhet som ska genomföras. Det utgår inget ekonomiskt arvode till styrelsens ledamöter. Det huvudsakliga arbetet läggs naturligtvis 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.

Ridskolechefen – ansvarar för den dagliga verksamheten
Ridskolechefen ansvarar för den dagliga verksamheten, baserat på den budget och verksamhetsplan som styrelsen beslutat.

Personalen – sköter om medlemmarnas ridskola
Personalen, slutligen, är navet som får nätverket att hålla ihop. 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. Instruktörer
och stallpersonal är en viktig informationslänk mellan styrelse och medlemmar. Ridklubben Norrtälje Ryttare och Vigelsjö Ridskola ska kunna leva upp till god hästhållning och god ungdomsverksamhet, samt ska vara pedagogiskt utformat. Den är en
målsättning som förutsätter utbildad och erfaren anställd personal.
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Personalen driver medlemmarnas ridskola
Minst 500 personer besöker ridskolan varje vecka. Vår ambition är att alla ska känna sig välkomna när man kommer 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.
Under 2016 har föreningen haft 5 anställda instruktörer: Leila Bull (svensk ridlärare nivå I), Anna Larsson (svensk ridlärare nivå
II), Sandra Nicolin (ridledare), Karin Andersson, samt Frida Granqvist (ungdomsledare). Dessutom har vi förmånen att ha
Johanna Blomdahl (hippolog/svensk ridlärare nivå III) som kommer till oss och har lektioner varje torsdag.

Personalgruppen 2016

Leila Bull
Ridskolechef

Anna Larsson
Instruktör

Sandra Nicolin
Instruktör

Frida Granqvist
Ridledare

Johanna Blomdahl
Instruktör

Bea Ahlström
Stall- och hästskötare

Linda Åsbom
Stall- och hästskötare

Lotta Löfqvist
Stall- och hästskötare

Nathalie Åsbom
Stall- och hästskötare

Karin Andersson
Instruktör (och från
2017 även kansli)
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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 2016 har ridskolans verksamhet fortsatt att växa, och det finns ett ökat behov av ytterligare ett ridhus. Ett nytt större
ridhus skulle innebära att vi kan hålla en ännu högre kvalitet på t ex 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.

Klubbstugan och KaffeSpiltan
För att skapa möjlighet för samvaro även före och efter sin ridtid fyller klubbstugan en viktig funktion. Här finns omklädningsrum
och samlingsrum med kök. Här finns även ridskolans kansli och personalens lunchrum.
”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 möjligheter
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. 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 eller i speciella
FU-grupper. Ridskolans verksamhet ska möta högt ställda krav på god hästhållning, hög säkerhet, och arbeta med utbildad och erfaren personal.
Måndag till söndag bedrivs ridlektioner och aktiviteter. 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 gör ridläraren en individuell planering för respektive grupp. Vigelsjö Ridskola erbjuder ridlektion 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, vilka kan kompletteras med helg- och lovaktiviteter
samt övriga kurser. Ridskolan arrangerar Blåbärshoppning (träningstävling) för elever på ridskolehäst. Elever som rider i dressyrgrupp har även tävlat på klubbtävlingarna som en del av abonnemangsridningen.
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Barnridning
Varje lördag kl. 15.00 erbjuder ridskolan prova på-ridning. Yngre barn från 3 års ålder rider 30 min i ridhuset. Anmälan sker per
gång till denna aktivitet.

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. Lägerdeltagare på övernattningsläger bor i klubbstugan. 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.

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 Svenska 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 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.Vid hoppning används alltid säkerhetsväst, och allra helst används
västen vid all ridning.

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.
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Föreningens hästar årsskiftet 2016/2017
samt foder/lånehästar
Häst
Fanfars
Vardalar West
Karismas Tiger
Karismas Präktig
Engla Cantus
Karismas Lilla Kåre
Mr Surprise

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

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

ras
sv halvblod
nordsvensk travare
gotlandsruss
gotlandsruss
welshponny
gotlandsruss
haflinger/varmblod

inköpt
2003
2005
2008
2011
2013
2014
2014

Lofty Royal Justice
Hardingville Luna
Ingeborga

- 10
- 09
- 09

d-ponny
c-ponny
ridhäst

connemara
irish cob
polskt halvblod

2015
2015
2015

Brylant
Top Hat
Liljegårdens Dilba
Milou
Anabel

- 07
- 03
- 08
- xx
- xx

ridhäst
ridhäst
a-ponny
d-ponny
d-ponny

polskt halvblod
sv halvblod
shetlandsponny
fjording/halvblod
haflinger

2016
2016
2016
2016
2016

Asterix
Blackmoor Girl
Önnarps Ghost
Liljegårdens Bellis

- 93
- 02
- 97
- xx

b-ponny
c-ponny
d-ponny
c-ponny

welshpony
new forest
connemara
connemara

foderhäst från Ebba Söderman
foderhäst från Ebba Söderman
foderhäst från Frida Granqvist
foderhäst från Sandra Liljegren

Årets ridskolehäst 2016
Blackmoor Girl “Blackie”
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Hästar som funnits på ridskolan under 2016
Häst
Caskad
Panina
Moravikens Marilyn
Karismas GerT

född
- 95
- 01
- 95
- 07

kat
ridhäst
ridhäst
c-ponny
b-ponny

ras
okänd
sv halvblod
new forest
gotlandsruss

inköpt
inköp 2014 – Såld till Lotta Löfquist 2016-07
inköpt 2015 – Såld till Monica Mützell 2016-09
inköpt 2009 – Såld till Kajsa Kvick 2016
inköpt 2011 – Såld till Elin Ericsson 2016

Teddy
Gilbert
Liljegårdens Amber
Ducati
Edens Grace

- 96
- 03
- 03
- 96
- xx

d-ponny
d-ponny
ridhäst
ridhäst
d-ponny

fjording
fjording
connemara
varmblod
connemara

foderhäst från Taffsnäs fram till 2016-06
foderhäst från Taffsnäs fram till 2016-06
foderhäst från Maria Frej fram till 2016-02
foderhäst från fam Nilsson fram till 2016-06
foderhäst från Sandra Liljegren/Leila Bull fram till 2016-08

Inackorderingar 2016
Kilroy
Padarta
Bunavory Lad
Philipus
Belafonte

- 96
- 01
- 97
- 06
- 94

d-ponny
d-ponny
d-ponny
ridhäst
ridhäst

new forest
arabiskt fullblod
Irländsk korsning
sv halvblod
sv halvblod

inackordering
inackordering
inackordering
inackordering
inackordering

Hanna
Totha
Panina

- xx
- xx
- 01

d-ponny
c-ponny
ridhäst

dansk import
islandshäst
sv halvblod

inackordering – fr o m 2016-07
inackordering – fr o m 2016-12
inackordering – fr o m 2016-09

Freyja
Hills 4th of July

- 97
- 07

c-ponny
d-ponny

islandshäst
Connemara/Paint

inackordering – t o m 2016-05
inackordering – t o m 2016-08
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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, dressyr och Working Equitation 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 (2017 kommer vi även att arrangera lokala tävlingar i hoppning). 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 – med klasser till och med lätt A samt regionala tävlingar –på högre nivå, upp till och
med medelsvåra klasser. Klubben är även med i Allsvenskan – vi har anmälda lag till allsvenskan både hoppning och dressyr,
ponny och ridhästar.

Grönt kort
För att tävla på inbjudningstävlingar eller högre nivåer måste du ha grönt kort. Ridskolan genomför kurser varje termin med
godkänd provförrättare.
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Poängjakten och Klubbmästare 2016
2008 startade vi upp Poängjakten. Den finns för att inbjuda och motivera till tävling. Tävlande ekipage samlar poäng efter ett
givet system på klubbtävlingar och på externa tävlingar. Pristagare utses vid årets slut till Flitiga Lisa – den som tävlade mest,
bästa ridskoleekipge, bästa hoppekipage – ponny och ridhäst, bästa dressyrekipage – ponny och ridhäst, bästa WE-ekipage.
Självklart utses även en totalvinnare som får förvalta en stor vandringspokal.

Totalvinnare Poängjakten 2016:
Karin Andersson och Fielman!
Pristagare Poängjakten 2016:
-

Bästa ridskoleekipage
Dressyr, senior
Dressyr, junior
Hoppning, junior
Working Equitation
Flitiga Lisa

– Monica Mützell - Panina
– Karin Andersson – Fielman
– Josefin Persson – Lizz
– Matilda Örling – Mis Maise Raine
– Karin Andersson – Fielman
– Matilda Örling – Mis Maise Raine

Klubbmästare 2016
2016 var ett sjukdomsdrabbat år (kvarka i början av året, och virus under hösten),
men vi hann med att genomföra klubbmästerskap i dressyr. Våra klubbmästare
2016:
-

Dressyr Ponny
Dressyr Ridhäst

Amanda Wennberg – Prince v.d Hoge Wiede
Karin Andersson - Fielman

Allsvenskan
Svenska ridsportförbundet anordnar varje år en lagtävling i olika divisioner. Man tävlar i två kvalomgångar, och de fem bästa
lagen i varje grupp går vidare till en final. 2016 deltog Ridklubben Norrtälje Ryttare med lag i Dressyr häst division 3, Dressyr
ponny division 3 och Hoppning ponny division 3. Tyvärr fick vi lite manfall i storhästdressyren, och kunde inte fullfölja alla omgångar. Dressyrlaget ponny gick vidare till final i division 3!

Förtroendevalda i tävlingskommittén 2016
Li Karlsson, Karin Andersson, Caroline Aronsson, Monica Mützell – ansvarig för TDB (tävlingsdatabasen).
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Förvaltningsberättelse
Ridklubben Norrtälje Ryttare 2016
Förvaltningsberättelse
Ridklubben Norrtälje Ryttare 814400-4853

Antal anställda och löner
Har i medeltal varit 5 personer (f.å. 5) och löner att utgått med 1 454 127 kr (f.å 1 360 133 kr)

Förslag till resultatdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:
Balanserad vinst
5 762,00 kr
Årets resultat
-229 270,72 kr
-223 508,72 kr
Disponeras så att i ny räkning överföres
-223 508,72 kr
Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat och balansräkning.

Förtroendevalda 2016
Ordf, firmatecknare
vice ordf
kassör, firmatecknare
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
US repr
suppl
suppl

Karin Lorenz
Erika Örling
Monica Mützell
Eva Sandgren
Boel Rensvik
Camilla Sjöblom
Li Karlsson
Rebecka Herbring
Monica Lindroth
Ellen Frigren

vald till årsmöte 2017
vald till årsmöte 2018
vald till årsmöte 2017
vald till årsmöte 2018
vald till årsmöte 2018
vald till årsmöte 2018
vald till årsmöte 2017
vald och utsedd på US årsmöte till årsmöte 2017
vald till årsmöte 2017
vald och utsedd på US årsmöte till årsmöte 2017

revisor
revisor
rev.suppl
rev. Suppl

Lennart Ljungh
Ira Jansson
Susanne Sandberg
Eva Strand

valt till årsmöte 2017
vald till årsmöte 2018
vald till årsmöte 2018
vald till årsmöte 2017

Valberedning

Leila Bull, Therese Troberg, Lotta Samuelsson
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Revisionsberättelse 2016
Till föreningsstämman i Ridklubben Norrtälje Ryttare
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Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2016

2016

2015

2014

1 733 500,00 kr

1 475 288,55 kr

1 323 319,25 kr

Ridläger

231 927,00 kr

253 200,00 kr

264 775,00 kr

Stallplatser

325 968,00 kr

254 407,00 kr

266 224,00 kr

Medlemsavgifter

71 401,90 kr

56 450,00 kr

70 400,00 kr

Tävling

12 870,00 kr

77 967,00 kr

132 869,00 kr

KaffeSpiltan

21 808,00 kr

45 475,00 kr

65 761,00 kr

Övrig försäljning, vinst avyttring invent.

28 000,00 kr

10 806,22 kr

6 079,95 kr

- kr

225 975,00 kr

592 483,24 kr

577 871,50 kr

527 573,00 kr

Summa intäkter

3 017 958,14 kr

Summa rörelseintäkter

3 017 958,14 kr

2 977 440,27 kr
2 977 440,27 kr

2 657 001,20 kr

RESULTATRÄKNING 2016
Gruppridning, samt övrig ridning/kurser

Bidrag kopplade till Kvarkan
Bidrag, Stipendier, Sponsring

2 657 001,20 kr

Kostnad hästhållning

-

708 977,35 kr

-

643 538,45 kr

-

578 282,95 kr

Ridläger

-

10 125,79 kr

-

7 200,00 kr

-

443,00 kr

Tävling

-

25 669,00 kr

-

70 223,80 kr

-

89 301,00 kr

KaffeSpiltan

-

10 172,50 kr

-

40 974,00 kr

-

36 760,00 kr

Övriga försäljningskostnader

-

5 717,60 kr

-

13 479,50 kr

-

11 340,00 kr

Kostnader kopplade till kvarkan exkl lönekostnader

-

24 000,00 kr

-

22 215,44 kr

Lejda arbeten (externa ridlärare)

-

188 684,00 kr

-

145 863,00 kr

-

148 069,00 kr

-

973 346,24 kr

-

943 494,19 kr

-

864 195,95 kr

Summa direkta kostnader
Bruttovinst

2 044 611,90 kr

2 033 946,08 kr

1 792 805,25 kr

Anläggningskostnader

-

270 129,18 kr

-

334 003,80 kr

-

292 659,50 kr

Föreningsavgifter och adm.kostn.

-

148 616,70 kr

-

120 804,57 kr

-

99 035,33 kr

Befarade kundförluster

- kr

-

48 828,00 kr

-

8 660,00 kr

Konstaterade kundförluster 2013-2009

- kr

kr

-

100 031,50 kr

Övriga externa kostnader
Summa externa kostnader
Lönekostnad

-

952,00 kr

-

952,00 kr

-

2 309,00 kr

-

418 745,88 kr

-

504 588,37 kr

-

502 695,33 kr

1 513 820,37 kr

-

1 286 821,38 kr

-

1 300 014,82 kr

511 735,38 kr

-

408 014,92 kr

-

365 308,07 kr

-

Övriga Lönekostn. (arb.giv.avg, försäkr, löneskatt)

-

Lönebidrag

256 649,00 kr

Övr. personalkostn
Summa Personalkostnader

-

25 951,00 kr

-

1 776 606,75 kr

-

1 456 393,30 kr

-

1 279 754,89 kr

2 904 475,86 kr

-

2 646 646,17 kr

-

3 168 698,87 kr
-

-

Summa övriga rörelsekostn
Summa finansnetto

399 431,00 kr

7 700,00 kr

Resultat före avskrivningar
Summa Avskrivningar

264 394,00 kr

-

Summa rörelsekostn

Årets resultat

-

-

-

150 740,73 kr

-

72 964,41 kr

13 863,00 kr

10 355,03 kr

59 423,00 kr

-

51 212,00 kr

- kr

-

4 312,00 kr

19 106,99 kr

-

11 720,10 kr

-

5 049,12 kr

5 720,31 kr

-

28 750,09 kr

- 229 270,72 kr

-

34 056,00 kr
- kr
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