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Antal medlemmar 
 

Antal medlemmar var vid årsskiftet 18/19 

 

 0-20 år 21- år Summa  

 

Män 17 16   33   

 

Kvinnor                 364 150 514   

 

Summa:  381    166      547       

   

 

Styrelsens sammansättning 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret 2018 haft följande sammansättning 

 

Ordförande  Ingela Robertsson 

Vice Ordförande  Maria Mjärdner 

Kassör   Cecilia Lihammar 

Sekreterare  Yvonne Swahn         

Suppleant  Li Niller 

 ”  Elizabeth Olsson 

”  Mats Tapper 

”  Louisa Bergvall 

 

Ordförande i Ungdomssektionen  Jonna Mjörnell 

Vice Ordförande i U-sek  Sofie Hagfält 

 

Revisorer                          Therese Eriksson  

                 Agneta Lejon Mattsson    

   

Revisorssuppleanter                        Zandra Forslund 

                         Tobias Pettersson 

 

Valberedning:                                        Katarina Hagfält   sammankallande           Curly  

   Esther Jonsson               

 Winny 
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Möten 
 
Styrelsen har haft 10 protokollförda möten under verksamhetsåret.   
 

Allmänt om året     Cortizon 
 

Antalet medlemmar under året är 547 vilket är fler än året innan (519) och ett resultat av möjligheten 

att ha fler grupper. 

Stort fokus under året har varit på att färdigställa nya ridhuset med tillhörande stall. Tältet som vi haft för att 

underlätta verksamheten under byggprojektet men som fungerade sådär togs bort i slutet av maj. Efter en del 

turer så står nu det nya fina ridhuset nästan färdigt. Kvarstår delar av inredning och stalldelen. Beslut och 

planer för detta ligger på kommunen. Vi hade en välbesökt invigning den 2 september av nya ridhuset där 

kommunen stod för buss till och från Väsby Centrum och bjöd på varm korv och kaffe med kanelbulle. 

Kommunfullmäktige och ett flertal politiker Mats Grufman och Trianta Bakiris som lett ridhusprojektet från 

kommunens sida fanns på plats. Ridskolan och USEK stod för fina uppvisningar som knåpats ihop på väldigt 

kort tid. 

 

I och med nya ridhuset kommer en del nya behov bl. a en traktor som beslutats och är beställd, den gamla är 

för stor och inte särskilt smidig så den ska säljas. Lagom till jul bjöd kommunen också på en fin julklapp 

nämligen en ny tvättmaskin då den gamla inte längre kunde lagas mer. Kommunen har i vanlig ordning fått 

göra en del små reparationer som dyker upp med dörrar, utebelysning etc. En dörr för traktorförrådet som 

bekostades av ridskolan färdigställdes runt årsskiftet. 

 

Den 25 maj togs den nya dataskyddsförordningen, GDPR i bruk som medfört en del ändringar i 

hantering av personuppgifter i register, hantering av mail, internet med hemsida, Facebook etc.  

Vad som arbetats fram kan ni läsa på vår hemsida www.vasbyridklubb.se  

 

Ungdomssektionen  

Under 2018 har ungdomssektionen fortsatt sitt arbete med att anordna aktiviteter vars syfte varit att 

främja glädje och gemenskap hos klubbens barn och ungdomar. Bland annat har tacokvällar, 

käpphästhoppningar och filmkvällar anordnats vilket har gett barnen möjlighet att knyta kontakter och 

ha roligt tillsammans. Sektionen har även anordnat aktiviteter som kompissnack där klubbens 

ungdomar fått möjlighet att diskutera större ämnen som psykisk ohälsa och utanförskap. Att få alla 

barn att känna sig delaktiga och uppskattade för vilka dem är tycker sektionen är viktigt. Alla barn har 

rätt till en trygg idrottsplats och överskottet från årets julshow valdes därmed att skänkas till Stiftelsen 

Friends. Med en god gemenskap som verktyg hoppas ungdomssektionen på Väsby ridklubb kunna 

hålla kvar barn och ungdomar inom klubben samt ge dem en fortsatt positiv bild av ridning som idrott. 

                                

Ridskolan                                                                       

I och med att ridskolan har fått tillgång till ett nytt större ridhus från höstterminen har vi kunnat utöka 

verksamheten med 3 hästar och fler ridgrupper. Samt att vi kan ha fler i ridgrupperna. Lilla ridhuset hade ett 

maxantal på 8 elever och i nya är det 10st.                                                          

Ett par nya barngrupper och hästsportskola har startats under året som resulterat i att antalet uppsittningar per 

vecka har legat mellan 400 - 453. Märkesteori från märke 1 – 3 och grönt kort kurs har genomförts under året.  

Lovaktiviteter under sport, påsk och höstlov anordnades med lingondressyr och blåbärshoppning som 

populära inslag.   

Fortsatt anordnar ridskolan drop in ridning och elever kan nyttja ridskolans hyrsystem för ponny/häst.  

http://www.vasbyridklubb.se/
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Populära Familjedagen den 6/6, nationaldagsfirande med prova-på-ridning, uppvisningar och aktiviteter ledda 

av USEK som ansiktsmålning och käpphästhoppning.  Flera intresserade som ställt sig i kö till att börja rida.  

Sedvanlig städdag för alla medlemmar genomfördes i april med bra uppslutning och en del upputsning i 

samband med invigningen av ridhuset. 

Ridskolan har även deltagit på externa tävlingar i hoppning och dressyr med både ponny och häst. 

 

Utbildning:. Elin Johansson och Emilie Niller har gått ungdomsledarkurs. Ida Taheri har i december avslutat 

sin YH utbildning till ridlärare på Vretaskolan. Anna R och Anna Å har gått fortbildning i hoppning, Lina och 

Ellen har varit på fortbildning i dressyr. Monikas fortbildning blev tyvärr inställd men hon har gått kurs i 

pedagogik och ridskoleverksamhet. All personal har även genomgått sedvanliga fortbildningskurser. 

HLR – kurs för all personal med Louisa Bergvall genomfördes den 29/11. 

 

 Hästarna:  Cypress och Lady blev tyvärr inte friska och fick somna in under året.  

Maja som inte passade så bra för ridskolelivet är inbytt mot c-ponnyn Penny, 7 år, Cappucino såldes tillbaka 

till sin förra ägare, Qalmira fick under året ny ägare.  Nytillkomna är: D-ponnyn Sitron, 7 år, ponnyn Ellna 6 

år, Ruby Flight D-ponny, sto 13 år och senaste nytillskottet på ponnysidan är Azlan Sirius. 

Hästar som kommit till ridskolan under året är halvblodet Jussi (Galisjucz) 7 år, Edith 11 år, Farenheit 15 år 

och Tequila 13år. 

En del förändringar har skett i privatstallet, bl. a har Catharina Feuk flyttat sin häst, familjen Tapper och 

Kullman har flyttat sina hästar till Mias stall. Privathästar på ridskolan är Herda, Capri, Toutchie , Affe, Sigge 

Fanta II, Corall och Kalle. 

 

Personal: Ridskolechef 2018 har varit Anna Ågren och ridinstruktörer under året Anna Rönnberg, Ellen 

Larsson, Lina Arvidsson och Monica Göthe. Timanställda i stallet har varit Elin Tillnert, Celine Swahn, 

Micaela Swahn, Thomas Östman, Matilda Bergvall, Alexander Reichenwallner, Mikaela Funkqvist, Sofie 

Hagfält och Pernilla Rönnberg. 

Hanna Finskas som gått ridlärarutbildning på Vreta Yrkeshögskola har under året gjort praktik på ridskolan 

och arbetat en del timmar. Ida Taheri har gått YH utbildning till ridlärare på Vretaskolan och även praktiserat, 

hon arbetar nu på ridskolan. 

 

Tävlingssektionen: har fortsatt arbetat vidare med tävlingsverksamheten och som vanligt har klubben 

genomfört lyckade klubbtävlingar, lokala dressyr- och hopptävlingar med många starter. Totalt har det 

genomförts 13 tävlingar, 

1 extern dressyr, 3 externa hopp, 2-dagars fälttävlan, 3 seriedressyrer och 3 seriehoppningar samt KM i båda 

sistnämnda disciplinerna.  

Tävlingssponsorer under året har varit bl. a Cecilia Lihammar, Sony Music, Vita Villan, Hööks, 

Hemköp, ICA Bredden, Agria och      

Klubbmästare 2018 dressyr:   

                       Lektionsponny Junior: Eleonora Schmidt  – Castle B Hurricane  

                                                                  Lektionshäst Senior: Elisabeth Lindholm – Gamäng 

                                                                  Privatponny: Filippa Martinsson – Ddwyryd Siani 

                                                                  Privathäst: Linn Kullman  – Big Ben 

Klubbmästare 2018 hoppning: 

                    Lektionsponny: Klara Norberg  – Little Friend 

                    Lektionshäst: Matilda Bergvall – La Waja 

                    Privathäst:  Ida Taheri - Moonraker 

 

Årets Championat för privathäst där man samlar poäng på externa tävlingar vanns av Linn Kullman. 

Championat för lektionsryttare: årets vinnare är  Eleonora Schmidt på ponny och Mikaela 

Funkqvist på häst som samlat mest poäng på våra tävlingar. 
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Licensierade ryttare under året har lösts för 4 junior, 4 senior, 7 endagslicenser privatryttare och 11 st 

endagslicenser för lektionsryttare. De 4 ryttare som fullgjort 4 st. lokala tävlingar får varsin 

licenspresent.  

 

Sponsorer: 

Ett varmt tack riktas till de företag som valt att stödja ridsporten och Väsby Ridklubb. 

Sollentuna Djurklinik, Länsförsäkringar/Agria, Hemköp Upplands Väsby och Väsby Färghall förutom ovan 

nämnda tävlingssponsorer. 

 

Anläggningen 

På anläggningen har Thomas Östman fortsatt under året lagt ner en mängd tid på att reparera saker som varit 

trasiga och dessutom varit ridskolan och klubben behjälplig i mångt och mycket.  

Delar av underlaget i ridhuset har bytts ut och underlaget på ridvolten har fått ny sand och spån. 

Anticimex har även i år fått komma ut på råttjakt och planering för att skydda silon pågår.  

 

Kafeterian 

Kafeteriagruppen har hållit öppet med hjälp av ridgrupperna. Öppet vardagkvällar och lördagar samt 

vid tävling och extra aktiviteter. En oerhört viktig del av verksamheten som ger ett rejält överskott. 

Kafeteriagruppen består av Zandra Forslund, Margaretha Langhard, Carolina Lundqvist och Maria 

Mjärdner. 

Maria Mjärdner och Cecilia Lihammar har vid några tillfällen haft temadagar som frukost till 

Halloween och advent som har varit både välbesökt och uppskattat.  

Vi vill rikta ett tack till alla som ställer upp med sin tid, bakverk och engagemang! 

 

Aktiviteter: 

Aktiviteter till förmån för foder till hästarna som uteritter med tillhörande fikastunder. 2018 har det 

sålts uppesittarlotter, även detta tillägnat foder. Gräsroten spel är nu registrerat och det har genererat 

till en liten summa pengar. 

Ansökan till Allmänna Arvsfonden för bidrag till att handikappanpassa anläggningen är under arbete 

men ej ännu färdigställd. 

   

Ekonomi 

Se separat resultat och balansräkning för 2018. 

 

Sammanfattning 

Styrelsen tackar för det förtroende som visats oss under 2018 och hoppas på ett 

framgångsrikt 2019                                                                       

                   Yoker 

                      

Ingela Robertsson                               Maria Mjärdner  Cecilia Lihammar 

Ordf.                                                    Vice ordf                        kassör 
 

 
 

Yvonne Swahn                                     Li Niller   Elizabet Olsson                                             

Sekr.                                                     suppleant                                    suppleant 

 
 

 

Louisa Bergvall                                  Mats Tapper                               Jonna Mjörmell/USEK                                       

suppleant                                             suppleant   Ordf.  

 


