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STYRELSENS ARBETE UNDER 2021 

Under verksamhetsåret har styrelsen genomfört 11 protokollförda möten och dessutom har 

det genomförts två extra medlemsmöten i juni och september med fokus på fyllnadsval och val 

av medlemmar till valberedningen. 

I styrelsens arbetsutskott ingår ordförande/kassör Eva Senderovitz, vice ordförande/ 

anläggningsansvarig Daniel Järlestig, ledamot Ann-Marie Kossowski, sekreterare Maria 

Adolfsson, representant för ungdomssektionen Julia Hagström och ridskolechef Malin 

Johansson (adjungerad). Arbetsutskottet har löpande haft såväl mailkontakt som fysiska möten 

för att bereda beslutsunderlag till styrelsens möten.  

Under november genomfördes en konferens med styrelsen och nyckelpersoner. Fokus var på 

planering och det ideella engagemanget.  

 



 

 

 

 

Styrelsens organisation har anpassats utifrån effektivitet, arbetssätt och kompetenser. 

Trots ännu ett år dominerat av Corona har klubben lyckats bibehålla en sund och stabil 

ekonomi.  

Det har varit en utmaning att genomföra alla planerade aktiviteter och investeringar i den takt 

vi har önskat. Vi har upplevt dålig tillgänglighet hos ett antal leverantörer och vi har även 

behövt prioritera vår egen arbetsinsats då tiden inte räckt till. En stor fördröjning i 

leverantörsfaktureringen på vissa områden har påverkat framförhållningen i vår ekonomiska 

prognos negativt, vilket har gett oss en större försiktighet gällande nya investeringar. 

Viktiga förutsättningar för vårt tillfredsställande resultat och vår välfungerande verksamhet - 

utöver våra fina hästar - är att vi har en stor modern anläggning som ger oss möjligheter, en 

kompetent personalgrupp som på ett säkert och professionellt sätt genomför aktiviteter – och 

lika mycket att vi har engagerade medlemmar som ställer upp vid behov och bidrar till att allt 

rullar på med hög kvalité! 

Vår värdegrund genomsyrar all verksamhet i föreningen.  

RIDSKOLA  

PERSONAL   

Verksamheten har under året drivits av ridskolechef Malin Johansson. Ridlärare har varit 
Isabel Dahlström, Malin Ronell, Hanna Johansson och Moa Nilsson. Utöver det har vi har 
även några personer som varit timanställda.  

Som häst- och stallskötare jobbar Åke Härnstam och som vaktmästare jobbar Tommy 
Nyman. Under året har vi tagit emot praktikanter från olika grundskolor och gymnasium, 
samt även från hippologutbildningen på Ridskolan Strömsholm.   

Personalen har under året haft mycket fokus på arbetsmiljön, att få den ännu säkrare men 
också mer rationell och effektiv. Mer tid än innan har lagts på att utbilda och 
sjukgymnastisera våra hästar så att de blir trevliga för alla att rida samt hållbara och 
välmående.  

HÄSTAR   

Ridskolan har 26 hästar som går med i ridskoleverksamheten, och 7 som ingår i 
avelsprojektet. Inom projektet har vi seminerat 2 ston i år, och båda är konstaterat dräktiga. 
Det pågår arbete med att succesivt köpa in nya och sadlar som är bättre anpassade sadlar till 
hästarna.  

Det har skett en del förändring bland hästarna på ridskolan under året. Fyra hästar har köpts 
in, Topaz, Benetton, Caroline´s Cally och Pippi. Två hästar har sålts på grund av att de inte 
trivdes, Rusty och Sunny. Två hästar, Brille och Kotten, har vi på grund av skador behövt låta 
somna in. 



 

 

 

 

VERKSAMHET   

I slutet av året hade vi 403 elever/vecka, varav ca 7 % rider med egen häst. Vi har en hel del 
extra aktiviteter som till exempel klubbtävlingar och extra kurser – vilka oftast lockar många 
deltagare. Det var skönt att kunna erbjuda teori på plats i stallet igen till höstterminen, efter 
att det hade varit pausat under vårterminen på grund av restriktionerna för Corona. 

TÄVLING 

Året 2021 drabbades vi återigen av pandemin och vi fick anpassa våra tävlingar efter 

varierande restriktioner. Vi hade planerat att ha sju hopptävlingar med totalt 17 tävlingsdagar, 

och sex dressyrtävlingar med totalt elva tävlingsdagar. Många utav dessa tävlingar fick vi tyvärr 

ställa in på grund av pandemin, men vi kunde totalt arrangera fem hopptävlingar med totalt 14 

tävlingsdagar och fyra dressyrtävlingar med totalt åtta tävlingsdagar.  

Lyckligtvis lättade restriktionerna precis till sommaren vilket gjorde att vi kunde arrangera 

Hallstahoppet och Sommardressyren och fick då bra resultat från bägge dessa tävlingar med 

många startande.  

Höstens tävlingar kunde genomföras enligt plan efter lättade restriktioner, även dessa med bra 

resultat. Både Hallstahoppet och hopptävlingen vecka 33 hade vi nästan hela nya stallet uthyrt 

vilket var väldigt roligt.  

Överlag har vi fått mycket beröm av de tävlande, både hoppryttare och dressyrryttare, som 

tycker vår anläggning är väldigt fin och att vi har väl arrangerade tävlingar. Det tycker vi 

tävlingskoordinatorer är väldigt roligt såklart. 

 

SPONSRING 
I sponsringsgruppen har det under året bytts ut en del medlemmar så det har varit svårt att 

hitta någon kontinuitet.  

Under våren fick vi besked att restriktioner lättade och sponsorgruppen har till årets 

tävlingar samordnat med tävlingsgruppen i jakten på priser. Det har gått bra och vi har 

kunnat erbjuda fina priser till våra tävlingar, bland annat fina vinnartäcken.  

Under året har vi bestämt att tävlingsgruppen kommer att ha ansvar för priser till våra 

tävlingar. Vi i sponsorgruppen kommer att ha en nära dialog med våra sponsorer och kan på 

det sättet hjälpa tävlingsgruppen med priser. 

Vi har anordnat events för våra sponsorer, bland annat företagsridning och ponnyridning.   

I entrén finns vår tv där våra sponsorers loggor rullar dagligen. Där har även våra 

tävlingssponsorer fått synas under våra tävlingar. I övrigt har vi underhållit våra nuvarande 

sponsorer och letat nya sätt att attrahera nya sponsorer. 



 

 

 

 

FÖRSÄLJNING 
Denna post har tidigare legat under sponsring. För att få en tydligare översikt och kunna 

planera försäljningar har vi valt att lägga försäljning som ett separat ansvarsområde. 

Under året har vi sålt Bingolotter samt julkalendrar till årets uppesittarkvällar. Vi hade ett eget 

bord på årets julmarknad uppe vid Skantzen, beställningsformulär i entrén och på arbetsplatser 

samt ett par medlemmar som hjälpte till att sälja. Uppskattad förtjänst under 2021 ligger på ca 

33tkr. Resultatet är inte helt klart än då vi väntar på faktura från folkspel. 

KLUBBKLÄDER 
Vi har tagit in ett eget sortiment av mössor och pikétröjor/t-shirts som vil säljer som 

komplement till Hööks-sortimentet. 

UTHYRNING 
Under 2021 har vi fortsatt haft våra fasta uthyrningar av café och garage, och dessutom till UNL 

vet som har återkommande mottagning hos oss. 

 

Utöver detta har vi under året hyrt ut en del av anläggningen till: 

• Två Golden Retriever utställningar 

• Ett arrangemang för Sveriges Shetlandssällskap  

• Mälardalens Varmblodsklubb har haft fölvisning 

• Västmanlands Ridsportförbund har haft tre fortbildningar för ridlärare här 

 

På grund av Corona har vi fått ett antal avbokningar av planerade aktiviteter och inte många 

bokningar – några få har dock bokat in sig 2022 i väntan på bättre tider. 

 

Övergripande har vi haft låg aktivitet på området då tiden för marknadsföring inte har varit 

rätt. 

 

Som förberedelse för 2022 har vi gjort en marknadsföringsfilm som visar upp vår fina 

anläggning och beskriver möjligheterna för att hyra in sig på hela eller delar av den – och vi 

gjorde även en marknadsföringsinsats på Sweden International Horse Show i november. 
 

ANLÄGGNING 
Ännu ett år har passerat på anläggningen, ett år som vanligt fyllt med mycket ideellt arbete. Vi 

har börjat inse våra egna begränsningar, mycket vilja men ibland för lite tid. Till viss del skyller 

vi det här också på Covid-19. För att kompensera detta har vi försökt ta in externa 

entreprenörer. Men det har också visat sig innehålla en del utmaningar, när vi hittar några 

kommer dom och påbörjar men dom slutför inte riktigt (gäller såklart inte alla, men tyvärr för 

många). 

 

 



 

 

 

 

Under året som gått har vi gjort bland annat följande (en hel del trots att vi hållit igen pga. 

osäkerheten kring följderna från pandemin): 

• Det har stängts mer än 80 punkter i vår ”planner” (bland annat inrapporterade 

felanmälningar) 

• Vi har åtgärdat parkeringsområdet 

• Byggt en ny trapp till kafeterian 

• Flyttat stängsel mot bäcken samt röjt sly där 

• Monterat hänvisningsskyltar vid korsningen gällande parkering, ridskola, privathäststall etc. 

• Och som vanligt en hel del (väldigt mycket) löpande underhåll, anläggningen slits fort då vi 

har mycket verksamhet 

 

Vi har bra samarbete med vår vaktmästare Tommy, han är delaktig i högsta grad i det vi gör i 

anläggningsgruppen. Mycket positivt! 

 

UNGDOMSSEKTION 
Vi inledde året med ett digitalt årsmöte utan HARKUS dagen då restriktionerna för COVID 19 

inte tillät sammankomster.  

Vid årsmötet valdes dessa in i styrelsen:  

Ordförande       Julia Hagström  

Vice ordförande      Elin Walser  

Sekreterare       Ellen Åkerström 

Kassör        Nora Åkerström  

Ledamöter       Linn Pagling 

Ledamot       Linnéa Storås 

Suppleant       Tindra Bergsten 

Suppleant       Lovisa Björklund 

Suppleant       Cassanna Blomkvist 

Suppleant      Ebba Engström 

Suppleant       Ajla Alisic 

Suppleant       Tuva Lundh. 

 
Vi valde vid olika tillfällen under året att adjungera in Moa Bäckström och Linn Sjöberg. Tuva 

Lundh valde efter sommaren att avgå.  

 

Under året har vi arrangerat en käpphästtävling, flertal kalas, tårtkampen där vi hade 

femkamp och bakade tårtor, grillkväll med käpphästtema, sommarhäng med glass, filmkväll, 

gör din egen käpphäst, spökövernattning och vi avslutade 2021 med att ha pepparkaksbak. 

På grund av pandemin har vi inte anordnat några övernattningar förrän i slutet av året då 

restriktionerna lättade av. Vi har försökt kompensera detta med att ha mindre aktiviteter en 

gång i månaden. Det har funkat bra och vi har haft många anmälningar på våra aktiviteter. 



 

 

 

 

 

Vi har också genomfört en teambuilding för att stärka gemenskapen i styrelsen. Då lekte vi 

olika lekar samt gjorde samarbetsövningar.  

 

KOORDINERING AV MEDLEMSINSATS 
Totalt under poängåret 2020/2021 så landade vi på 4016,5 poäng.  

Här följer en resumé av vad vi medlemskoordinatorer har gjort under år 2021.  

 

Februari 

Planerade målardag  

Att göra lista som vi hängde i entrén  

 

Mars 

Genomfört måla hinderkväll – stort 

engagemang 

Mocka hagar under en eftermiddag – 

många som hjälpte till 

Planerat en vårstädardag  

 

April/ Maj 

Genomfört vårstädardag  

 

Juni 

Städdag 

 

Juli  

Medlemsevent – biokväll i barn och 

ungdomsrummet 

 

September 

Sammanställt poängåret 

Funktionärsschema och stalltjänstschema 

färdigställda 

 

Oktober 

Biljetter och buss klart för SIHS  

Planerat kommande event i december 

Föreläsning ideellt engagemang  

November  

SIHS  

Konferens  

 

December  

Medlemsevent – badhuset i 

Hallstahammar 

 

INTERIÖR 
Under 2021 har vi genomfört följande: 

• Sett till att vi har fina blommor i krukorna vid entrén (fram och bak, nya och gamla) 

• Rensat, målat och iordningsställt entrén i gamla ridhuset 

• Utökat bildväggen i korridoren i nya delen 

• Påbörjat målning av väggar i gamla ridhuset 

• Utökat antalet klädskåp för uthyrning 

• Färdigställt inredning av verkstaden 

• Påbörjat rensning av vinden 

• Rensat foderrummet i gamla stallet för irrelevanta saker 

• Rensat städskrubben i gamla ridhuset inför renovering 



 

 

 

 

 

• Påbörjat inredning av gamla lektionssalen till konferensrum till uthyrningsstandard 

• Skaffat ”nya” stolar till gamla cafeterian 

• Skaffat flaggstänger 

• Skapat nya namnskyltar till sadelkammaren med bild på respektive häst, samt satt upp 

tavlor med diverse information 

SLUTORD 
Slutligen vill vi framföra ett Stort Tack till alla engagerade medlemmar och till vår fantastiska 

personal!! 

 

Det är tack vare era insatser som verksamheten fungerar och kan fortsätta att utvecklas. Vi 

ser med tillförsikt fram emot ett fantastiskt 2022!  

 

 

 

………………………………………….  ………………………………………….  ………………………………………….  

Eva Senderovitz  Daniel Järlestig  Anna Blomstam  

Ordförande/kassör/personal 

  

 

  

Viceordförande/anläggning    Ledamot, försäljning 

………………………………………….  ………………………………………….  ………………………………………….  

Michelle Tirroniemi  Maria Adolfsson  Ann-Marie Kossowski 

Ledamot Ledamot, sekreterare Ledamot  

   

………………………………………….  ………………………………………….  ………………………………………….  

Julia Hagström  Nora Åkerström   Nora Gröhn 

Ledamot Ungdomssektionen  

  

  

  

Ledamot Ledamot, sponsring  

………………………………………….  ………………………………………….   ……………………………………….. 

Elin Walser  Linda Bork Elin Koop 

Suppleant Ungdomssektionen, 

webbansvarig 

Suppleant, klubbkläder Suppleant 

 


