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Antal medlemmar 

 

Antal medlemmar var vid årsskiftet 19/20 

 

 0-20 år 21- år Summa  

 

Män 17 16   33   

 

Kvinnor                 420     143        563   

 

Summa:  437      159         596     

   

Styrelsens sammansättning 

 

Styrelsen har under verksamhetsåret 2019 haft följande sammansättning 

 

Ordförande  Ingela Robertsson 

Vice Ordförande  Li Niller 

Kassör   Elizabeth Olsson 

Sekreterare  Yvonne Swahn         

Suppleant  Marie Åström 

 ”  Anna-Karin Mattsson 

”  Michael Klingwall 

”  Annika Risberg 

 

Ordförande i Ungdomssektionen  Jonna Mjörnell 

Vice Ordförande i U-sek  Sofie Hagfält 

 

Revisorer                          Therese Jansson  

                 Agneta Lejon Mattsson    

   

Revisorsuppleanter                        Zandra Forslund 

                         Tobias Pettersson 

 

Valberedning:                                        Katarina Hagfält   sammankallande  

   Esther Jonsson       

                                               

Möten 

Styrelsen har haft 9 protokollförda möten under verksamhetsåret.   

 

Allmänt om året  

Antalet medlemmar under året är 596 vilket är 49 fler än året innan. Inga förändringar på den manliga 

sidan utan de flesta nya medlemmar är kvinnor 0-21år. Ett resultat av att kunna ta emot fler elever 

med våra två ridhus. Merparten av medlemmarna rider lektion men några är familjemedlemmar. 

Medlemskapet gäller hela året oavsett om man slutar på ridskolan. 
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Fortfarande låg ett stort fokus under året på att färdigställa nya ridhuset med tillhörande stall som legat lite i 

stå då kommunen inte har slutfört arbetet. Detta har så klart påverkat då vi haft svårt att nyttja ridhuset fullt ut. 

Inga tävlingar har kunnat genomföras i nya ridhuset och läktaren har inte kunnat nyttjas alls förrän under 

hösten. Beslut och planer för färdigställande ligger hos kommunen då det är en kommunal byggnad och 

klubben har inte möjlighet att påverka med egna utföranden eller medel.  

I och med nya ridhuset har en del nya behov dykt upp bl. a har en ny traktor leasats då den gamla är för stor 

och inte särskilt smidig, går det så ska den gamla säljas. Speglar i nya ridhuset har kompletterats av klubben 

till de som ingick i byggnationen. Byggnaden på andra sidan portalen som Mia Eriksson har haft är nu utrymd 

och ridskolan / ridklubben kan använda den delen som förråd. Fönster i kafeterian har bytts ut så att de kan 

tvättas inifrån. Arbete pågår med uppvärmda vattenkärl till hagarna som är en nödvändighet eftersom hästarna 

går ute i många timmar. Michael Klingvall basar för detta. 

Klubben sålde uppesittarlotter julen 2018 som genererade i en intäkt på ca 40tkr till foder för våra hästar och 

ponnyer. Eftersom det fungerade över förväntan så beslutades att även sälja uppesittarlotten 2019 och 1100 

lotter beställdes. Årets intäkt på 25.150kr går till inköp av hästar / ponnyer. 

Kommunen har i vanlig ordning fått göra en del små reparationer som dyker upp med dörrar, el, tak har fått 

snöskydd, utebelysningen på volten är förbättrad, det har satts in ventilationsluckor etc. Kommunen har också 

stått för byte av underlag i gamla ridhuset när vi inte kunnat använda det nya ridhuset annat än till 

framridning/framhoppning. 

 

 

Ungdomssektionen   

Vår alldeles eminenta Ungdomssektion har under 2019 stått för ett gediget arbete med bla filmkväll för 

föräldrar, välbesökta tacokvällar, käpphästtävlingar och mycket mer. De har också haft trevligt samarbete som 

brännbollsturneringen med Vallentuna och Överby ridskolor. Mycket lyckat med 65 personer som deltog. 

Hemköp sponsrar med 6000kr för USEK:s kompissnack. Det som är svårt för ungdomssektionen är att de har 

ingenstans att ta vägen när deras bod inte längre kunnat användas och i avvaktan på att lokalerna i nya 

ridhuset blir klara så söks alternativ med ljus och lykta. Värt att se är också deras informationsinlägg på 

Instagram. Deras olika event mynnar ut i en avslutande julfest som alltid lyckad och väl genomförd. 

Ordförande i USEK har också utnämnts till årets ungdomsledare i kommunen och hon har också efter 

att ha vunnit yrkes SM i vård och omsorg 2018 deltagit i Yrkes VM i Kazan där hon tog brons. 

 

50: års jubileum 

Firande på olika sätt har pågått under hela året. Det har målats jubileumshinder, jubileumstävlingar 

med extra jubileumspris, speciella rosetter och plaketter. Familjedag 26 oktober med uppvisningar av 

ridskolan och på kvällen en lyckad medlemsfest på Scandic Infra City med många gamla och 

nuvarande medlemmar. Väsby direkt har gjort en intervju med Anna Å om Ridklubben och 50 

årsfirandet, vilket blev en trevlig artikel. 

 

 

Ridskolan                                                                       

I och med att ridskolan har fått tillgång till ett nytt större ridhus och efter sommaren kunnat använda det fullt 

ut och ridskolan har utökat verksamheten med fler ridgrupper vilket syns på att antalet medlemmar ökat.   

   

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

vecka har legat mellan 448–460. Märkesteori från märke 1 – 4, brons och silverskötarkurs samt  grönt kort 

kurs har genomförts under året.  Lovaktiviteter under sport, påsk och höstlov anordnades med lingondressyr 

och blåbärshoppning som populära inslag.  En fullbokad hoppdag för ridskoleelever har genomförts i mars. 

Fortsatt anordnar ridskolan drop in ridning och elever kan nyttja ridskolans hyrsystem för ponny/häst.  
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Populära Familjedagen den 6/6, nationaldagsfirande med prova-på-ridning, uppvisningar och aktiviteter ledda 

av ridskolan. USEK hade hand om ansiktsmålningen. Jubileumsdagen med uppvisningar den 26/10  

Sedvanliga städdagar för alla medlemmar har genomförts under året där man bl.a lagat och målat staket runt 

ridbanan och självklart vanlig röjning och städning av området. Bettan (Elizabeth Olsson) har dragit i många 

trådar för genomförandet och tillsammans med maken Lars byggt nya grindar till utevolten. Under vårens 

städdag  hade Ungdomssektionen också en del aktiviteter bl a en populär käpphästhoppning  

 

Utbildning:.  

All personal har även genomgått sedvanliga fortbildningskurser för personalen samt 2 st utbildningsdagar  i 

pedagogik. . 

 

 Hästarna:  Penny, Tequila och Winny blev tyvärr inte friska och fick somna in under året. Lucy är kvar på 

ridskolan men med Anna Rönnberg som ägare. Rosanna såld till Norrland. Klubben får köpa Tinto nu när 

Ackordhäststiftelsen avvecklar.  

Hästar som köpts in till ridskolan under året är Kurrsvanblixten 7-årig russvalack, Totte och Hamiro. Ponnyn 

Franks Boy köptes in i juni för pengar från kafeterians försäljning.  

En del förändringar har skett i privatstallet, Herda och Capri, familjen Forslunds ponny (Fanta II) flyttade i 

juni och Affe har blivit såld in har Ellens ponny, Rebell liksom Clara Nordbergs ponny Lillkalle kommit. 

Privathästar på ridskolan är nu Corall, Sixten, Kalle, Midde, LillKalle och Rebell 

 

Personal: Ridskolechef 2019 har varit Anna Ågren och ridinstruktörer under året Anna Rönnberg, Ellen 

Larsson, Lina Arvidsson, Monica Göthe, Ida Taheri och Hanna Finskas. Timanställda i stallet har varit Elin 

Tillnert, Micaela Swahn, Christin Alfvin, Thomas Östman och Ida Andersson. Extrapersonal Alexander 

Reichenwallner, Celine Swahn, Sofie Hagfält och Mikaela Funkqvist. 

 

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

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

det genomförts 16 tävlingar.  

2 extern dressyr, 3 externa hopp, 2 dagars sommarfälttävlan och 1st  2-dagars höstfälttävlan , 3 seriedressyrer 

och 3 seriehoppningar samt KM i båda sistnämnda disciplinerna. Under höstfälttävlan hölls DM i fälttävlan 

för Stockholms och Upplands distrikt och på höstens ponnytävling anordnades även  ett kval till 

Sverigeponnyn med final på Gothenburg Horse Show i februari 2020. 

 

Tävlingssponsorer under året har varit bl. a Cecilia Lihammar, Hööks, Hemköp, ICA Bredden, Agria 

m.fl.     

Klubbmästare 2019 dressyr:   

    

Lektionsponny Junior: Alexandra Klingvall – Stop the Music  

Lektionshäst Senior: Wivie Sjöman – Moonraker 

 

Klubbmästare 2019 hoppning: 

   Lektionsponny: Linnea Hansen  – Ruby Flight 

   Lektionshäst: Aneta Ljungars – Yoda 

   Privathäst:  Pernilla Rönnberg - Sixten 

 

Championat för lektionsryttare: årets vinnare är Linnea Hansen på ponny och på häst  är det 

Maria Westling som samlat mest poäng på våra klubbtävlingar och externa tävlingar 

Licensierade ryttare: under året har lösts för 1 barn (under 12 år) , 2 junior, 3 senior, 9 endagslicenser 

privatryttare och 10 st. endagslicenser för lektionsryttare.  
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Sponsorer: 

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

Ted Dacksten - veterinär, 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. En annan ovärderlig hjälp 

för ridskolan och klubben är Cecilia Lihammar som även under 2019 lagt ner mycket av sin tid. 

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

Anticimex har även i år fått göra besök för att åtgärda ohyra.  

 

Kafeterian 

Kafeteriagruppen har under året 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 som ser till att allt fungerar är Zandra Forslund, Margaretha Langhard, Carolina 

Lundqvist och Maria Mjärdner. 

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

 

 

Ekonomi 

Se separat resultat och balansräkning för 2019. 

 

 

Sammanfattning 

Styrelsen tackar för det förtroende som visats oss under 2019 och hoppas på ett framgångsrikt 2020 

 

 

Ingela Robertsson                                Li Niller   Elizabeth Olsson 

Ordf.                                                    Vice ordf.                        Kassör 

 

 

Yvonne Swahn                                  Anna-Karin Mattsson  Marie Åström                                             

Sekr.                                                  Suppleant                                   Suppleant 

 

 

 

Annika  Risberg                                Michael  Klingwall                            Jonna Mjörmell/USEK                                        

Suppleant                                          Suppleant   Ordf.  

 


