Verksamhetsberättelse för Strängnäsbygdens Ryttarförening 2016
Även 2016 har varit ett år med ansträngd ekonomi.
Mycket tid och energi har gått till att förbättra ekonomin och finna lösningar. Man har arbetat
både på inkomstsidan och kostnadssidan utan att för den delen minska på säkerheten för
varken personal eller hästar.
En prishöjning för de privatuppstallade har skett oh även en förändring i arbetet som man
bidrar med som privatuppstallad, detta för att minska på personalkostnaderna över storhelger.
I och med denna förändring för våra privatuppstallade fick vi ett antal uppsägningar som
resulterade i ytterligare sämre ekonomi på kort sikt, men ska på långsikt generera i en bättre
ekonomi. I slutet av året kunde vi glädjande återigen se en liten ökning i efterfrågan om
stallplats.
Man har även beslutat att göra en prishöjning på ridlektionerna inför läsåret 2017 för att
kompensera för ökade kostnader.
Ridskolans verksamhet
Vi har 2016 haft stadigvarande lektionsgrupper enligt följande:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2st hk-grupper
1st knattegrupp och 1st lösbokning
4st 30/30 grupper
11st juniorgrupper
5st seniorgrupper
1st specialgrupp hoppning
2st specialgrupper dressyr
3st specialgrupper dressyr/hoppning
2st tillfällen för igenridning och prova på/vecka

Sammanlagt 6923,5 lektionstimmar
Övriga aktiviteter
Under hela året har flera kurser, läger och clinics anordnats för barn, ungdomar och vuxna.
Exempel på ovan nämnda medlemsaktiviteter som ridskolan arrangerat är clinics med bland
annat Inverkansridning, Sitskurs och Equibalans. Kurser i både dressyr och hoppning.
Uppskattat var också den sk. WE träningen. På alla lov, inklusive sommaren, genomfördes
läger av olika slag.
Man arrangerade även ett antal klubbtävlingar så som Höstpokalen, SbRF-cupen etc.
Vi har även haft möjligheten att erbjuda privat lektioner till medlemmarna.
Ridskolan medverkade även på Vårmarknaden i Maj i Ugglans park i Strängnäs där vi hade
ponny ridning med hjälp av våra ungdomar och vuxna ryttare. Hästarna skötte sig jätte fint
trots det lite trånga utrymmet.

Personal
Ridskolan har under året haft totalt 12 stycken anställda under olika perioder och
anställningsformer.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Andreas Tegesjö, stf ridskolechef t. om Juli
Jane Johansson, ridskolechef från och med våren (sjukskriven deltid)
Helena Johansson, ridlärare samt stallpersonal
Sigrun Alsmo, ridlärare samt stallpersonal
Pernilla Andersson, administration samt enklare stalljobb
Josefine Björklund, ridlärare
Anna-Carin Dahlberg, stallpersonal
Peter Ferngren, Stall och anläggning (anställdes i Maj)
Timmar/Vikariat: Jannica Wadell, Instruktör, Johanna Krusbrink, Stall, My Carlsson,
Stall, Idha Zentio, Stall.

En fortbildning för vår personal arrangerades i samarbete med Astrid Lamprecht.
Josefine har även gått fortbildning för B-Tränare Level III.
Delar av styrelse och ridskolechefen har gått en utbildning, ”Vår ridklubb i fokus”, arrangerad
av Sörmlands ridsportsförbund tillsammans med SISU. Utbildningen har berört ekonomi,
välkomnade, värdskap, ”målstegen”, erfarenhetsutbyte ridklubbar emellan och
kontaktskapande. De som gått utbildningen har även gått Basutbildning för ridsportens ledare.
Projektet avslutades med studiebesök hos Patrik Kittel på hans anläggning utanför Düsseldorf.
Patrik bjöd sen en ungdom mellan 12-15år (som man på föreningen ansåg göra lite extra för
föreningen, eller som man ansåg vara en bra vän, någon som man tyckte förtjänade lite extra
uppskattning) från varje förening att vara med en dag på Sweden international horse show
bakom kulisserna tillsammans med Patrik och även att få se kvällsföreställningen. Från SbRF
fick Jesper Johansson åka.
I juni var 5 av våra tjejer i väg till Strömsholm för att medverka vid DUS (distriktets
ungdomssektion) ungdomsdag med tema ”Ledare, Ryttare och Idottare” då dom även fick
chansen att titta lite på nationaldagstävlingarna.
Styrelsen tillsammans med personalen har arbetat på VI-känslan i föreningen, att vi alla
arbetar mot och för samma mål. Vi hade en helg tillsammans i Malmköping där vi arbetade
med Värdegrund och hur vi ska få en ridskola med ett fantastiskt välkomnade och värdskap
ett arbete som senan har oh ska fortgå på hemma plan. Helgen genomfördes med hjälp av
bidrag från SISU.
Personalen gjorde också ett studiebesök hos Nyby-Torshälla i september för att få lite
inspiration och idéer.
Personalen och stallvärdar blev även inbjudna att kostnadsfritt följa med och titta på Clinic
med A-tränarna Louise Haaga och Eva-Karin Oscarsson på Strömsholms ridskola.
Hästar
Vid ingången av 2016 har vi 12 ridskolehästar som ägs av föreningen och 3 ridskolehästar som
ägs av StRUl (Strängnäs ridande ungdomsliga) och 2 skolhästar som är inhyrda från Grällsta
Ridcenter.

I oktober får vi nytillskott till ridskolan, först kommer Smulan, som vi får låna gratis av Jane
och någon vecka senare kommer ”Jimmy” som skänks till föreningen av Ulf Artberg.

Tyvärr fick Obelix pga ålderskrämpor i november och Qitai, pga en hagolycka, i december gå
till de evigt gröna ängarna.
Hästarna vilade tre veckor under sommaren, där personal och ideella hjälptes åt kontrollera
dem, vilket gjorde att vi haft en bra höst med fräscha hästar.
Vid utgången 2016 har vi 11 ridskolehästar som ägs av föreningen, 3 stycken ägs av StRUl, 1
lånas in av Jane och 2 stycken hyrs in från Grällsta Ridcenter.
Föreningen och medlemsinsatser
Vid årets slut hade föreningen 308st medlemmar.
Anläggningen ägs av Strängnäs Kommun och föreningen arrenderar denna. Arrendet regleras
genom driftsavtal.
Föreningens huvudsakliga verksamhet är att bedriva ridskola, men på anläggningen har man
även privathästuppstallning.
Att vara en ideell förening innebär att allt överskott investeras i verksamheten och dess
medlemmar. Det innebär även att föreningens medlemmar kollektivt måste hjälpas åt och
bidra med ideella insatser för att kunna fortsätta investera och utveckla verksamheten samt
hålla ridavgifterna på en rimlig nivå. Mycket ideella insatser har gjorts under året men det är
viktigt att fler medlemmar vill engagera sig i föreningen enligt principen ”Ingen kan göra allt
men alla kan göra lite”. Arbetsbördan blir såklart mindre för enskilda medlemmar om fler
ställer upp och hjälper till. Det finns ju många sätt att hjälpa till på, allt från att hjälpa till på
tävling till lättare hantverksjobb eller öppna cafeterian en kväll då man ändå är där.
Vi vill framföra ett stort tack till alla våra sponsorer, medlemmar, Strängnäs kommun och
ridskolans personal för stöd och engagemang i föreningen under det gångna året.
Vi vill speciellt uppmärksamma och tacka nedan nämnda 2016:
•
•
•
•
•

Ulf Artberg vill vi tacka för ”Jimmy”, en fantastiskt fin ponny som han skänkt till
föreningen.
SD Entreprenad AB som ställde upp och hjälpte oss med maskiner och tid för att byta
belysning på uteridbanan.
Christer Eklund och Elkonsulten i Strängnäs AB för installation och projektledning av
belysningen på utebanan.
Fastighetsbyrån för bidrag till sadelbeståndet genom ”gillakampanj” på Facebook.
Personalen på ridskolan som under ett tufft år med sjukskrivningar och ansträngd
ekonomi ställt upp och gjort det bästa för ridskolan och föreningen.

Håll utkik på vår hemsida och vår Facebook, flera projekt kommer! Där kan du kan vara med
att bidra, litet som stort, allt är välkommet!
Ungdomssektionen
Ungdomssektionens verksamhet rapporteras med separat verksamhetsberättelse.
Tävlingskommitté
Tävlingskommitténs verksamhetsår redovisas även den i separat verksamhetsberättelse.

Styrelsen
Styrelsen har haft 16 protokollförda möten under året. Styrelsen har under 2016 bestått av;
Maria Zentio

Ordförande/personalgrupp/arbetsmiljö

Tobias Öberg

Vice ordförande/personalgrupp/arbetsmiljö

Carina Lövkvist

Kassör/

Jenny Engkvist

Sekreterare/arbetsmiljö

Anna-Karin Ahlgren

Ledamot/tävling/arbetsmiljö

Anna-Karin Nordström

Ledamot/kontaktperson cafeteria/personal

Nina Kaltea

Ledamot/hemsida/facebook

Martina Hultén

Suppleant/tävling

Anna Israelsson

Suppleant/behjälplig rekrytering

Petra Södergren

Suppleant
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_____________________________
Carina Lövkvist, Kassör
_____________________________
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_____________________________
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____________________________
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