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Tack för 2020! 

2020 var ett intressant år (i brist på bättre ord). Mycket som har varit väldigt roligt och väl-

digt bra i vår verksamhet, men nästan hela året har naturligtvis präglats av den förfärliga co-

vid-19-pandemin.Så många som har drabbats på olika sätt, och så liten som man förstår att 

man är i förhållande till något sådant här.   

Under våren 2020 fick vi också se oss tvungna att göra en förändring i vår organisation, för 

att möta förändringar inom organsationen (personalförändringar, långtidssjukskrivningar, 

sjukskrivningar, projekt). Det är inte helt enkelt att hitta rätt form för hur en växande ideell 

idrottsförening och ridklubb ska fungera effektivt och korrekt operativt, administrativt och 

ansvarsmässigt, och behålla den familjära klubbkänslan där man som medlem hittar det man vill 

ha. Interimslösningen som styrelsen beslutade om i maj innebär att under perioden fram till sista 

augusti 2021 lägga ett operativt arvoderat uppdrag till en styrelsemedlem, samtidigt som organisat-

ionen ses över för att hitta en långsiktigt hållbar lösning. Lösningen under del av 2020 och fram till 

sista augusti 2021 har inneburit att jag, i tillägg till det ideella förtroendeuppdraget som ordförande, 

tillfrågades av styrelsen att även ta en operativ verksamhetsledningsroll. Styrelsen jobbar på med 

hur lösningen på lång sikt ska se ut, och kommer ha ett upplägg klart under våren 2021, och för-

ändringarna ska vara klara till höstterminens start 2021.  

Som vanligt svårt att sammanfatta, men här är några av mina reflektioner 2020: 

Elevresan 

Under våren 2020 startade vi vårt projekt ”Elevresan”, som Leila jobbat intensivt med. Elevresans 

syfte är att göra ännu tydligare hur din ”resa” som elev ser ut hos oss på Ridklubben Norrtälje Ryt-

tare och Vigelsjö Ridskola. Det handlar om terminsplanering, utvecklingsplaner, ridlärarnas sam-

syn, hästarnas utbildning, att koppla ihop hela verksamhetens röda tråd (abonnemang, aktiviteter, 

fritidsgård, stallvärdar, medlemmar, elever, hästarna, anläggningen...). Leila har gjort ett fantastiskt 

jobb med projektet, och resan fortsätter!  

Personalen 

Jag konstaterar bara att vi har världens bästa personalgäng. Ett riktigt team som ställer upp för 

varandra och våra hästar i vått och torrt, alltid med glatt humör och en inställning att ingenting är 

omöjligt. Tack personalen för att ni är så fantastiska! 

Ekonomi 

Vi har haft ett spännande år ekonomiskt. Vi har fulla grupper och många aktiviteter, men har också 

under året fått göra anpassningar i förhållande till covid-19-restriktioner. Anpassningarna har na-

turligtvis påverkat ekonomin, men vi har också haft möjlighet att söka olika ekonomiska kompen-

sationsprogram för att hjälpa oss att balansera upp åtminstone en del av detta. Resultatet för året 

hamnar precis kring plus/minus noll, vilket ju är den ideella föreningens mål.  

Hästar 

Vi kan bara skriva under på det som diskuteras mycket i media just nu, vad svårt det är att hitta bra 

ridskolehästar. Vi har en jättefin ”hästflotta”, och så fort det är dags för pension eller flytt av annan 

anledning så ställs vi inför bekymret – att hitta dessa fantastiska fyrbenta jobbarkompisar. Under 

året har vi välkomnat inte mindre än 9 nya hästar hos oss, en del yngre en del äldre. Vi har också 

tackat av tre pensionärer och två fyrbenta jobbarkompisar som gått vidare till nya äventyr, och vi 

har haft några hästar som kommit till oss och sedan flyttat igen då de inte fungerat i vår verksam-

het. Allt som allt har vi nu 25 hästar i stallet, varav 22 är klubbens och 3 är inhyrda. 

Nu går vi in i 2021 och blickar framåt! 

 

Erika Örling 

styrelsens ordförande 2020 



 
Några ord från Leila från året som var 

Sitter och scrollar på föreningens Facebook-sida ”Vigelsjö På gång”. Inför året 2020 

hade jag massor av planer för att vi skulle fira att föreningen funnits i 50 år. Jag kan 

konstatera att året blev något helt annat!  

Ordförande Erika har riskbedömt, och likt Anders Tegnell, haft en återkommande 

ibland dagligen, kommunikation om hur vi på ridskolan och i föreningen ska hantera 

covid-19. Vi kan bara gissa hur länge vi behöver arbeta vidare med alla olika riskbe-

dömningar och hänsynstaganden till myndigheters olika lagar, förordningar och rekom-

mendationer.  

Trots att coronavirus har härjat över hela vårt jordklot så har vi ändå haft ett år fyllt av aktivitet. 

När vi inte längre kan resa runt i världen är det många som vill söka sig till stallet och hästarna. 

Ridskolans abonnemangsgrupper är nära nog fullbelagda och samma sak gäller även för alla våra 

andra aktiviteter som vi anordnar utöver gruppridning.  

Konceptet ”Elevresan” var något som vi introducerade under höstterminen. Elevresan innebära att 

vi på ett tydligare sätt velat presentera hur vi arbetar med ridundervisning och hästkunskap på rid-

skolan. Vi hoppas att den ska kunna skapa förståelse, inspiration för våra elever och deltagare att 

utvecklas i sitt häst- och ridkunnande.  

Flera fyrfota kollegor har kommit till oss i Vigelsjö och flera har också lämnat oss. Tiger är en ar-

betskamrat som jag har arbetat tillsammans med i många år. Han har fått en välförtjänt pension hos 

sin nya familj. Det gör mig glad. Jag är tacksam att få jobba med Ici-door, Hugo, Daisy och Faiga 

som verkligen varit riktiga stjärnor i sitt arbete och som har flyttat från ridskolan under året. Andra 

hästar, som också flyttade var BM, Tutti Frutti, Pärlan och Dandy. De är fantastiska individer som 

kommer att trivas och frodas i en annan roll än just som ridskolehäst. Cleo, Foppa, Bella, Pärlan, 

Billy, Linnea och Kirk är nytillskott som ska introduceras i sitt arbeta på ridskolan och är redan nu 

uppskattade ridskolehästar.  

Vi har kunnat arrangera tävlingar i mindre skala från träningstävling såsom blåbärshoppning, dres-

syrtävlingar upp till nationell nivå. Jag hoppas att ni medlemmar som representerar Ridklubben 

Norrtälje Ryttare på tävlingsbanorna får komma igång med ert tävlande under året som kommer. 

Jag ser hur ni tränar och förbereder er. Jag hejar på ert arbete och håller tummarna för er! 

Jag har funderat på vad som utgör ”Vigelsjö-andan”. Vad är det som gör att vår förening funnits i 

ett halvt sekel i hjärtat av Roslagen. Min ambition är att aktiviteter i vår förening, med hästen i 

centrum, ska vara välkomnande och inkluderande för alla som önskar att vara en del av Ridklubben 

Norrtälje Ryttare, oavsett ambition. Föreningen har en viktig roll och är en viktig del av det som 

finns att erbjuda invånare, sommargäster och turister vår kommun.  

Jag är glad att även våra sponsorer ser samma sak. Ridklubben bland annat har fått ta del av Ro-

slagsmiljonen, två gånger (!) under året, som nominerats från personal på Roslagens Sparbank med 

pengar från Roslagens Sparbanks Stiftelser. Norrtälje Energi har gått in som huvudsponsor av Fri-

tidsgården Dilba på Vigelsjö Ridskola, vilket jag är väldigt stolt över. Fler sponsorer och projekt 

hittar du längre fram i verksamhetsberättelsen. 

Avslutningsvis om ”Vigelsjö-andan”. I Facebook-gruppen ”Ridklubben Norrtälje Ryttare 50 år 

(1970 - 2020)”, som är en öppen grupp, hittar du massor av bilder från hela klubbens historia. Min 

förhoppning är att vi kan få till ett firande för klubben så snart det går – kanske redan i år.  

Vi ses i stallet! /Leila 

Leila Bull 

Ridskoleansvarig 



 

 

ORGANISATIONEN 

Styrelsen – arbetsgivare och ekonomiskt ansvariga. Styrelsens uppgift är att besluta om ra-

marna för den verksamhet som ska genomföras. Såsom förtroendevalda styrelseledamöter an-

svarar dessa kollektivt för föreningens ekonomi, och är formellt arbetsgivare till klubbens an-

ställda medarbetare. Firmatecknare för Ridklubben Norrtälje Ryttare är ordförande och kassör 

var och en för sig. Styrelsen arbetar med ridklubbens hela verksamhet, naturligtvis med kärn-

verksamheten ridskolan som fokus. 

Styrelsen 2020: Erika Örling (ordförande), Suss Forssman Thullberg (ledamot, vice ordfö-

rande), Susanne Elvermark (ledamot, USEK-representant), Anna Morin (ledamot, kassör), Li 

Karlsson (ledamot), Cecilia Kotsakidis (ledamot), Boel Rensvik (suppleant), Lisen Sjögren 

(suppleant). 

På hemsidan under Klubben/Klubbdokumentation och styrelse kan du följa styrelsens arbete 

under året genom sammanfattningar av våra styrelsemöten. Om du har något ämne du vill att 

styrelsen ska ta upp och diskutera kan du kontakta styrelsens ordförande, kontaktuppgifter 

finns på hemsidan. 

Personalen – sköter om medlemmarnas ridskola. Minst 500 

personer besöker ridskolan varje vecka. Vår ambition är att alla 

ska känna sig välkomna när man kommer ner till stallet. Rid-

skolan är en plats där man kan umgås oavsett bakgrund och ål-

der, här finns en social trygghet med kompisar som har samma 

hästintresse.  

Vår personal fyller en viktig funktion, inte bara genom att lära 

ut ridning och hästkunskap, utan också genom att vara de perso-

ner som du träffar på ridskolan. Ridklubben Norrtälje Ryttare 

och Vigelsjö Ridskola ska kunna leva upp till god hästhållning 

och god ungdomsverksamhet, samt ha en pedagogiskt utformad 

verksamhet; det är en målsättning som förutsätter utbildad och 

erfaren personal.  

Hos oss på Ridklubben Norrtälje Ryttare arbetar instruktörer, häst- och stallskötare, fritidsle-

dare, hästansvarig, ridskoleansvarig och verksamhetsansvarig. Under 2020 har vi i genomsnitt 

haft 6,85 årsarbetare anställda. 

Verksamhetsansvarig – ansvarar för verksamhetsplanering, ekonomi, personal. Verksam-

hetsansvarig tar fram underlag för verksamheten (ekonomi och innehåll), och ansvarar för att 

den operativa verksamheten drivs inom den budget och verksamhetsplan som styrelsen beslu-

tar. Verksamhetsansvarig lägger schema för personalen, och har det operativa ansvaret för all 

personal som arbetar i föreningen. 

Ridskoleansvarig – ansvarar för den dagliga ridskoleverksamheteten. Ridskoleansvarig 

ansvarar för den dagliga ridskoleverksamheten, utifrån verksamhetsplanen. Ridskoleansvarig 

är ansvarig för Elevresan, vilket innebär att hålla ihop ridlärarnas arbete, fördela hästarnas ar-

bete, ta fram terminsplanering för grupperna, ha den löpande kontakten med eleverna, hantera 

kö till ridskolan, och planera för gruppernas förläggning och fördelning. Ridskoleansvarig job-

bar också nära tillsammans med hästansvarig för att planera behov av hästar, både hur många 

och ”vilken sort” vi behöver, samt hästarnas behov av utbildning för att fungera som bäst för 

våra elever. 



 

 

Personalgruppen 2020 

Leila Bull – Ridskoleansvarig 

Sara Forsberg – Instruktör, hästansvarig 

Lotta Skoglund – Instruktör, fritidsledare, anläggningsansvarig 

Sandra Nicolin – Häst- och stallskötare, ridledare, fritidsledare, stallansvarig 

Linda Åsbom – Häst- och stallskötare 

Ebba Söderman – Häst- och stallskötare, fritidsledare 

Martina Larsson Huldén – Häst- och stallskötare, fritidsledare 

Louise Welin – Fritidsledare 

Therese Troberg – Häst- och stallskötare, lokaler 

Jenniemy Gransten – Instruktör 

Johanna Blomdahl – Instruktör 

Emma Lundell – Instruktör  

Angelica Leinefelt – Häst- och stallskötare (del av år) 

Bea Ahlström – Häst- och stallskötare 

Sandrine Engstrand – Häst- och stallskötare, fritidsledare (del av år) 

Elettra Sonedotter – Instruktör (del av år) 

Erika Örling – Kansli (uppdrag, del av år), Verksamhetsledning (uppdrag, del av år) 

 

Utöver dessa personer har vi också haft fantastisk hjälp av vår extra-

personal, löpande under året och under ridlägerperioden, både stall-

personal, fritidsledare och instruktörer: 

Kajsa Kvick 

Ida Haglund 

Moa Morén 

Caroline Molitor 

Boel Asplind (ridläger) 

Adrian Troberg (ridläger) 

Nathalie Åsbom 

Louise Bladlund 

Jenny Harold 

Marita Sundhage 

 

 

 



 

 

RIDKLUBBEN – DEN IDEELLA FÖRENINGEN 

Ridklubben Norrtälje Ryttare – alla vi tillsammans! 

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 in-

ställt på en tävlingskarriär eller en framtid som ledare. Alla 

får plats!  

I en ideell förening finns inget vinstintresse, utan vi är en 

medlemsklubb för alla oss som vill ha en bra häst- och rid-

verksamhet. Man kan uttrycka det som att vi medlemmar går 

ihop och köper hästar, anställer instruktörer och övrig perso-

nal, har en ridskola, ordnar kurser och tävlingar. För att det är just de aktiviteterna vi medlem-

mar vill göra i vår förening! Vi beslutar tillsammans vad vi ska göra i vår verksamhet, och vad 

det får kosta. Vi beslutar vilka tjänster vi ska köpa in, och vad vi själva som medlemmar kan, 

har tid och vill göra tillsammans genom att satsa vår tid och kunskap.  

Som medlem är det du som utser de som ska ha förtroendeuppdraget att leda klubben (styrel-

sen). Självklart är det viktigt att ta ansvar för att framföra sina synpunkter och förslag. Engage-

mang är såklart att delta, men också att vara med och genomföra olika aktiviteter. 

Den ideella insatsen kan vara allt från att vara tävlingsfunktionär, sitta i styrelsen, sopa på läk-

taren, mocka i stallet, sy gardiner, baka bullar, vara revisor, snickra staket, skjutsa till ung-

domssektionskurs, vara med i tävlingskommittén, splitsa grimskaft, torka av bordet i Kaffe-

Spiltan, fråga på jobbet om möjlighet finns till sponsring, hjälpa till att packa höpåsar.  

Det är välkommet att göra mycket och det är välkommet att göra lite. Alla gör det han eller 

hon kan och vill efter möjlighet, tid, intresse och kunskap.  

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 tränar och tävlar på lika villkor. Ridsporten rym-

mer 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!  

Ditt medlemskap löser du genom att avlägga en medlemsavgift. Som medlem i Ridklubben 

Norrtälje Ryttare får du delta i klubbens ridskoleverksamhet, lösa tävlingslicenser samt delta 

på våra klubbtävlingar, kurser och aktiviteter är öppna för dig att anmäla dig till, och som med-

lem är du också välkommen till Fritidsgården Dilba.  

I medlemsavgiften ingår också en olycksfallsförsäkring genom Svenska Ridsportförbundet.  

Under 2020 har medlemsavgiften varit 325 kronor för junior, 450 kronor för senior, och 1 000 

kronor för familj (4 personer, +50 kronor per tillkommande familjemedlem). 

  



 

 

Medlemsenkäten 

För femte året har vi genomfört en medlemsenkät, med syfte att få en bild av vad som fungerar 

bra och mindre bra, och för att fånga upp medlemmarnas önskemål för verksamheten. 

Enkäten är en ögonblicksbild. Att jämföra svar mellan olika år blir en övning i att se ”den 

större bilden”, enkäten är anonym och vi kan inte veta att samma personer svarar år från år, 

och antalet som svarar mellan åren har varierat.  
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En viktig pusselbit i resultatet från enkäten handlar om vad man som medlem vill se i utbudet 

av aktiviteter. När man svarat på denna fråga i enkäten har man kunnat välja mellan dessa för-

definierade områden, och man har kunnat välja hur många områden man vill.  

 

 

 

I enkäten kan man också lämna egna kommentarer om vad man önskar mer av i utbudet, eller 

skriva annat man vill framföra. Här är ett axplock av kommentarerna i årets enkät: 

• Bra utbud för yngre medlemmar, men tycker tyvärr att utbudet för vuxna (typ 30+) är 

lite tråkigt. Hade gärna sett ett större utbud för oss medelålders utan egen häst.  

• Aktiviteter med små barn (6 år) 

• Tiderna och schemat där vuxna och privatlektioner prioriteras och vi som går i skolan 

"tvingas" rida sent på kvällar är inte okej. Lyhördhet från ridskolans sida när det gäller 

ovanstående efterlyses! 

• Ridgrupper för de yngre senare tid i veckan. 

• Mer satsning på vuxna ryttare med mer ridtillfällen. 

• Skulle gärna se mer aktiviteter kvällstid. 

• Privatlektionstider för de som ej kan vara lediga på vardagar. 

• Mer WE och fler uteritter året om vore kul! 

• Kurser i hästhälsa 
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• Erbjudanden till gruppen man rider i, så som ett läger eller liknande.  

• Lingondressyr tillbaka :-) Hoppas på Vigelsjöcup så snart det går! 

• Kanske möte/introduktion etc. avsett för föräldrar till barn som rider, med information 

om vårt ansvar, utveckling/plan och möjligheter. 

• På teorilektion skulle jag gärna lära mig att longera, lasta och andra aktiviteter knutna 

till att skaffa egen häst. 

• Drop in med WE hade varit kul.  

• Hyra häst för tävling utanför ridklubben 

• Fler möjligheter till blåbärshoppning. 

• Gör en undersökning bland alla skolbarn och föräldrar innan schemat sätts. Vi är trogna 

och flexibla men skolan i vardagen kommer tyvärr först.. 

• Det hade varit bra för oss med kortare uppsägning. När barn vill sluta rida så är det ofta 

direkt och inte om 3 månader:) 

• Att instruktören kan ge förslag på passande häst till eleven. Och att man får prova 

samma häst nga gånger, att även teorin kanske tar upp icke uppsuttna övningar för ryt-

tare, ev tar in ngn som kan visa, eller via länk nu när det är pandemi. Eller visar via 

både ridning och kombo teori. Inför teorin kanske läsa på lite innan så vi kan passa på 

att fråga om det är ngt speciellt vi vill ta upp eller som instruktören tycker passar grup-

pen  

 

Enkätsvaren är viktig information för hur verksamhetsplanen för året läggs upp! 

  



 

 

SKÄRGÅRDSGYMNASIET – NATURBRUK, INRIKTNING HÄST 

I januari 2020 startade vi upp samarbetet med Skärgårdsgymnasiet, 

kring utbildningen inriktning häst inom Naturbruksprogrammet.  

Vi har gymnasiets 2:or och 3:or hos oss varje fredag, då de har ridning 

och praktisk hästkunskap hos oss. Det innebär att de rider, longerar, 

löshoppar till exempel, och även jobbar praktiskt med häst- och stall-

vård. De har även tillgång till teorisalen, och har helt enkelt sin skoldag 

på fredagar hos oss. 

Från höstterminen 2020 har vi också Skärgårdsgymnasiets 1:or hos oss 

på praktik på onsdagar. 1:orna har ännu ej valt inriktning inom Natur-

bruksprogrammet, och kommer till oss på praktik under 6 veckor per grupp, och får då prova 

på vad en häst- och ridanläggning har att erbjuda i form av anläggningsvård, stalltjänst, viss 

hästhantering. Förhoppningsvis är det många av 1:orna som sedan väljer specialisering Häst, 

och kommer till oss på fredagarna i årskurs 2 och årskurs 3!  

  



 

 

EKONOMIN 

Verksamheten 

Vi är en ideell förening utan vinstintresse, där målet är att erbjuda medlemmarna de aktiviteter 

man önskar, med en balanserad ekonomi. I verksamheten är den största ekonomiska posten 

abonnemangsridning, som ju är vår kärnverksamhet. Personal och hästar är naturligtvis de 

största kostnaderna, och abonnemangsintäkter är de största intäkterna.  

Stöd och bidrag 

Som ideell förening med barn- och ungdomsverksamhet har vi möjlighet att söka statliga och 

kommunala bidrag och stöd.  

Varje år söker vi anläggningsstöd från Norrtälje Kommun, och vissa år söker vi även investe-

ringsbidrag. Anläggningsstödet är ett bidrag till driftkostnaderna, och investeringsbidrag är 

pengar där kommunen står för 2/3 av kostnaden för specificerade investeringar i anläggningen, 

och där klubben står för 1/3. De investeringar vi söker bidrag till är sådant som ligger utanför 

kommunens underhållsansvar som fastighetsägare, och handlar om investeringar i anlägg-

ningen som förbättrar, förenklar och effektiviserar vår verksamhet. 

Vi söker också kommunalt och statligt aktivitetsstöd (LOK) för våra aktiviteter. Dessa bidrag 

baseras på hur många deltagare vi har i våra aktiviteter, och hur många sammankomster vi har. 

Sponsorer – samarbetspartners och ovärderliga tillskott till föreningens ekonomi  

För att vi ska kunna utveckla vår verksamhet och erbjuda ett bra utbud av aktiviteter för hästin-

tresserade medlemmar är våra sponsorer och samarbetspartners ovärderliga.  

Varje år söker vi sponsring och bidrag till olika projekt och aktiviteter från olika aktörer – det 

kan vara till exempel privata företag, fonder och stiftelser.  

 

Tack sponsorer som särskilt bidragit till verksamheten 2020!  

Nolast AB 

RF/SISU – projektstöd under coronapandemin 

Svenska Ridsportförbundet – Idrottslyftet, pro-

jektbidrag, samt extra corona-stöd  

Contiga 

Norrtälje Energi 

Hästshopen 

Roslagens Foderbutik 

AB Karl Hedin 

 

SISU Idrottsutbildarna – löpande stöd, samt bi-

drag till litteratur 

Stora Coop Norrteljeporten  

Roslagens Sparbank  

Roslagsmiljonen – anställda på Roslagens 

Sparbank som har valt att ge ett bidrag till 

klubben 

Poda Stängsel 

Josefin Persson Fotografi 

  



 

 

ANLÄGGNINGEN 

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. 

Personalen sköter den dagliga driften av anläggningen och hagar, och större re-

parationer och liknande sker med hjälp av ideella insatser (medlemmar) eller ge-

nom att anlita extern hjälp. Vår strävan är upprätthålla ett ”besöksskick”, vilket 

innebär att det ska vara ett föredöme i hästhållning.  

Stallet  

A-stallet som tidigare var ett ridhus stod klart 1982. 2008 renoverades stallet och 

vi fick nya spilt- och boxväggar. Under 2017-2018 byggdes samtliga spiltor om 

till boxar. 

B-stallet var en gång i tiden fullt av ponnyboxar. 1994 byggdes B-stallet om 

till spiltor (och 3 boxar) och taket höjdes. I B-stallet har spiltor successivt 

byggts om till boxar (2011, 2014, 2017, 2018). 

Idag har vårt stall sammanlagt 25 boxar. Dessa boxar är godkända av Läns-

styrelsen, och ridskolan har naturligtvis ett §16-tillstånd, vilket innebär att 

klubben är godkända att bedriva ridskoleverksamhet ur ett djurskyddsper-

spektiv.  

Uteboxar  

2019 uppförde vi 3 stycken uteboxar, som används för isolering vid nyan-

lända eller sjuka hästar, samt för enkel uppstallning för besökande hästar 

vid aktiviteter och kurser. 

Ridhus och uteridbanor  

Vårt isolerade ridhus är 20 x 40 meter. Under 2017 bytte vi ut ridhusbotten, och under 2018, 

2019 och 2020 har underlaget ytterligare kompletterats. Det finns också två utebanor på an-

läggningen; en lite mindre paddock, och en större (30 x 65 meter) utebana nere vid sjön.  

Under 2020 har ridskolans verksamhet fortsatt att växa, och det finns ett behov av ytterligare 

ridhusutrymme. Ett nytt större ridhus skulle innebära att vi kan hålla en ännu högre kvalitet på 

till exempel 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 

I klubbstugan kan man träffas och umgås när man är nere på ridskolan. Här finns omklädnings-

rum, teorisal och fikarum med kök, och det är i klubbstugan man bor när man är hos oss på rid-

läger.   

I KaffeSpiltan säljer vi fika och enklare mat vid klubbens tävlingar och kurser, samt serverar 

mat i samband med ridskolans ridläger och olika kurser.  

  



 

 

RIDSKOLAN 

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 foku-

serar i första hand på en grundutbildning, där målsättningen är att ele-

ven ska kunna ta hand om en egen häst. Ridskolans verksamhet ska 

möta högt ställda krav på god hästhållning, hög säkerhet, och ska dri-

vas med utbildad och erfaren personal. 

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 funktionsvariation 

erbjuds ridning både i de ordinarie grupperna, enskilt och i speciella para-grupper.  

Säker hästhantering 

Att rida på en ridskola ansluten till 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.  

Hjälm skall alltid bäras vid all ridning, och vi har även som policy att alla medlemmar upp till 

12 år ska ha hjälm när man håller på med våra hästar. Vid hoppning används alltid säkerhets-

väst, och allra helst används västen vid all ridning. Vi har hjälmar och säkerhetsvästar till utlå-

ning.  

Ridskolan och ridklubben – aktiviteter hela veckan! 

Måndag till söndag bedrivs ridlektioner och aktiviteter. Lektionsverksamhet 

bedrivs i huvudsak i form av gruppridning. Elever abonnerar på en eller fler 

platser på en återkommande lektionstid varje vecka.  

Under 2020 har vi haft abonnemangslektioner under 38 veckor, och vi har haft 

ca 300 uppsittningar i veckan.  
 

Ridningen sker 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. För varje termin finns en övergripande planering för hela ridsko-

lans verksamhet, och utifrån den gör varje ridlärare en individuell planering för 

respektive grupp. 

Ridning sker även i form av privatlektioner, kurser och andra aktiviteter. Vi erbjuder ett helt 

smörgåsbord – till exempel barnridning för de yngsta, drop-in, hoppträning, temagrupper, cen-

trerad ridning, kurs i hästmassage, tappskokurs, Blåbärshoppning, sitsanalys, uteritter. 

Barnridning Varje lördag erbjuder ridskolan prova-på-ridning för de yngsta, barn från 3 års 

ålder är välkomna på barnridningen, och rider 30 minuter i ridhuset. Till hjälp på barnrid-

ningen har vi våra fantastiska Stallvärdar. 

  



 

 

Drop-in-ridning Regelbundet erbjuder vi ett tillfällen till ridning även för den som inte vill el-

ler kan rida i abonnemangsgrupp samma tid varje vecka – man kanske vill rida bara ibland, el-

ler man vill rida extra utöver sin abonnemangsgrupp. Vi har lunchridning och söndags-drop-in, 

utöver de privatlektioner som finns att boka med våra instruktörer. På helgerna har vi också 

olika typer av kurser och teman som man kan boka upp sig på per gång. För att delta på aktivi-

teter är man självklart medlem i Ridklubben Norrtälje Ryttare. 

Ridläger När vårterminen är slut och sommarlovet tar vid övergår ridskolan till ridlägerverk-

samhet. Då erbjuds både övernattnings-, dag- och kvällsridläger både för barn och vuxna. Vi 

har även minidagläger som vänder sig till de yngsta ryttarna, från 4 år. Minidagläger bokar 

man per dag, och våra Stallvärdar är med och hjälper till under lägren. Vi är medlemmar i Sve-

riges Ridlägers Riksförbund (SRR). Under sommaren 2020 tog vi emot ca 300 ridlägerdelta-

gare, i en covid-19-anpassad verksamhet. 

Borsta din egen favorithäst På Vigelsjö Ridskola har vi inte något skö-

tarsystem. Tanken är enkel – alla är välkomna att komma ner till stallet 

och pyssla med sin favorithäst. Att alla hästar blir omskötta varje dag lig-

ger inte på någon ”skötare”, utan är en del av personalens ansvar. 

Fritidsgården Fritidsgården fortsätter att växa. Vi har under 2020 haft 

verksamhet 7 dagar i veckan. Utomhusaktiviteter, inomhusaktiviteter, 

hästteori, borsta häst, märkestagning brukar stå på schemat. Till följd av 

pandemin har vi fått dra ner på Fritidsgårdens aktiviteter tråkigt nog, men 

vi hoppas att våren 2021 ska göra det möjligt att komma igång igen, vi ställer om! 

 

Stallvärdar En Stallvärd har en stor och viktig roll i stallet 

som förebild. Den medlem som väljer att bli Stallvärd får en 

ökad kunskap om och ett större ansvar i verksamheten. Stall-

värdarna 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 och sön-

dagar samt under våra ridläger med insläpp av hästar, göra 

iordning hästar till samt leda på ridlektioner, och framför allt 

finnas i stallet som en kompis att fråga och få hjälp av.  

 

 

 

  



 

HÄSTARNA 

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 jobba tillsammans med 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 två-

benta kollegor är en säkrare häst. Det kräver individu  ell planering för varje ridskolehäst, för 

utveckling, hållbarhet och arbetsglädje. Vi jobbar aktivt med utveckling och utbildning av våra 

hästar, alla hästar rids regelbundet av vår hästansvariga instruktör, och alla hästar har en indivi-

duell plan för sin utbildning. 

Föreningens hästar årsskiftet 2020/2021, samt foder/lånehästar 

Häst född kat ras inköpt 
 

 

Mr Surprise - 00 ridhäst haflinger/varmblod 2014 

Ingeborga - 09 ridhäst polskt halvblod 2015 

Brylant - 07 ridhäst polskt halvblod 2016  

Top Hat - 03 ridhäst svenskt halvblod 2016 

Anabel - 02 d-ponny haflinger 2016 

Alanya - 06 ridhäst lettiskt halvblod 2017 

Diango - 11 d-ponny tysk ridponny 2017 

Prins - 06 c-ponny sv ridponny 2018  

Billy -11 ridhäst imp Lettland 2020 (hyr) 

Kirk -15 d-ponny connemara 2020 

Chudnij (Challe) -14 ridhäst imp Lettland 2020 

Fobi (Foppa) -11 b-ponny imp Polen 2020 

Corona -12 ridhäst imp Irland 2020 

Cleofad Lady (Cleo) -11 c-ponny connemara 2020 

Bjaela (Pärlan) -09 b-ponny fjordingkorsning 2020 

Linnea -15 d-ponny fjording 2020 (hyr) 

Bella Mia -10 d-ponny imp Holland 2020 

Bonzai Arden (Bosse) - 08 c-ponny sv ridponny 2018 

Ekbackens WiFi (Våfflan) - 14 d-ponny haflinger 2018 

LaToya - 12 ridhäst lettiskt halvblod 2018 

Lillefix -08 d-ponny New Forest 2019 

Atlas -xx b-ponny Shetlandsponny 2019 

Shann Pets (Barbro) -11 c-ponny Irländsk korsning 2019 

Roleta -15 d-ponny korsningsponny 2019 (hyr) 

TuttiFrutti II -06 b-ponny welsh partbred 2020 

 

Hästar som lämnat klubben under 2020 

  

Häst född kat ras inköpt       

Dandy -10 c-ponny irländsk sportponny 2019 såld 2020 

Docs Brilliant Ollie - 10 ridhäst am. quarter horse 2018 såld 2020 

Karismas Tiger - 04 b-ponny gotlandsruss 2008 pension 2020 

Faiga - 99 ridhäst lettiskt halvblod 2019 pension 2020 

Hugo -95 b-ponny gotlandsruss Inlånad pension 2020 

Daisy  c-ponny  Inlånad flyttat hem 2020 

Ici-door -07 c-ponny  Inlånad flyttat hem 2020 

Pärlan -11 c-ponny irländsk korsning 2019 flyttat 2020 

BM -12 d-ponny korsningsponny 2020 flyttat 2020 

  



 

 

TÄVLING 

Tävling – en morot för fortsatt utveckling 

Ryttare är idrottare. Idrotten skiljer på motionsinriktad och prestationsinrik-

tad 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 funge-

rande tävlingsverksamhet. Alla som tävlar ska kunna hitta sin nivå och se-

dan ha möjlighet att utvecklas därifrån.  

Aktiva tävlande i klubben består av ridskolans elever och hästar, samt medlemmar med egen 

häst/ponny. Under 2020 har vi haft ca 40 licensierade ryttare som representerat klubben på täv-

lingar på lokal, regional och nationell nivå. 

Vi arrangerar även tävlingar i dressyr, hoppning och Working Equi-

tation på lokal och regional nivå. Vi har en väl fungerande logistik 

och organisation för detta, och tävlingar ger ett bra tillskott ekono-

miskt till föreningen. Under 2020 har klubben anordnat 2 tävlings-

dagar på lokal/regional/nationell nivå i dressyr, övriga tävlingsdagar 

ställdes in till följd av covid-19-pandemin.  

Utöver dessa tävlingar har vi också arrangerat träningstävlingar, 

vilka är öppna för alla medlemmar som vill börja lära sig om täv-

ling, både ridskoleekipage och egen-häst-ekipage – vi kallar dessa 

för blåbärshoppning, lingondressyr och hallon-WE. Vigelsjö Cup, 

vår roliga klubbtävling där alla möter alla, ponnyer, stora hästar, 

vuxna och yngre, i både hoppning och dressyr, blev dessvärre in-

ställd 2020 till följd av covid-19-pandemin. 

Fantastiska funktionärer 

För att arrangera tävlingar behöver man ha duktiga funktionärer. Det har vi! En tävlingsdag på 

lokal/regional nivå kan kräva 20 funktionärer för att hålla allt flytande; parkering, KaffeSpil-

tan, domarsekreterare, banpersonal, ring master, speaker, protokoll-löpare, framhoppningsper-

sonal, med mera. Alla medlemmar är välkomna att vara med och funktionära, stora som små, 

det finns roliga uppgifter för alla. Vi har roligt när vi är funktionärer, och vi firar en gång per 

termin genom att ha en funktionärsdag, då vi rider, fikar, grillar och har trevligt!  

 

Allsvenskan  

Svenska ridsportförbundet anordnar varje år en lagtävling i olika divisioner, både i 

hoppning och dressyr, och både för ponny och för ridhästar. Ridklubben Norrtälje Ryt-

tare deltar med flera lag i de olika divisionerna varje år. 2020 hade vi lag med i ponny-

hoppning division 1, 2 och 3, samt i ponnydressyr division 2, och storhästdressyr divis-

ion 2. Härliga lag med kämpaglöd, som varit ute och representerat klubben med den 

äran! 

Grönt Kort 

För att tävla på inbjudningstävlingar eller högre nivåer måste du ha Grönt Kort. Ridklubben 

Norrtälje Ryttare genomför kurser varje termin, med godkänd provförrättare. 

 



 

 

Poängjakten, Klubbmästare och Vigelsjö Cup 2020 

Redan år 2008 startade vi upp Poängjakten. Poängjakten finns för att inbjuda och motivera till 

tävling. Tävlande ekipage samlar poäng efter ett givet system på klubbtävlingar, externa täv-

lingar, blåbär-, lingon-, hallon-tävlingar.  

Vid årets slut utses 6 pristagare i poängjakten: Flitiga Lisa – det ekipage som tävlade mest, 

oavsett resultat och gren, Bästa ridskoleekipage, Bästa hoppekipage, Bästa dressyrekipage, 

Bästa WE-ekipage. Självklart utses även en Totalsegrare som får förvalta en stor vandringspo-

kal. Prisutdelning sker vid årsmötet i februari. 

 

Pristagare Poängjakten 2020  

Totalsegrare  – Ruben Sundberg  

Bästa ridskoleekipage  – Agnes Karlsson  

Bästa dressyrekipage  – Maja Nilsson  

Bästa hoppekipage  – Ruben Sundberg  

Bästa WE-ekipage  -   

Flitiga Lisa  – Ruben Sundberg  

 

 

 

Klubbmästare 2020 

På grund av pandemin under året har inga klubbmästerskap genomförts 2020. Vi siktar på 

klubbmästerskap till sommaren 2021! 

Vigelsjö Cup 2020 

På grund av pandemin under året fick vi se oss tvungna att ställa in Vigelsjö Cup. Vi siktar på 

att återuppta cupen under vårterminen 2021 om smittläget så tillåter! 

 

 



 
 

Styrelsen för Ridklubben Norrtälje Ryttare får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 

2020 för Ridklubben Norrtälje Ryttare 814400-4853. Föreningen har sitt säte i Norrtälje. 

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. 

 

Flerårsöversikt (TKr) 2020 2019 2018 2017 2016 

Nettoomsättning 5 312 4 983 4 653 4 156 3 017 

Resultat efter finansiella poster 12 -180 202 40 -229 

Soliditet (%) -8,5 -9,8 1,5 -9,7 -15,4 

Årets resultat 12 -180 202 40 -229 

 

Antal anställda och löner 

Antalet anställda har i medeltal varit 6,85 personer (föregående år 6,5), och löner har utgått med  

2 250 340 kr (föregående år 1 961 704 kr)  

Förslag till resultatdisposition 2020  

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel: 

 

   Balanserat resultat -161 535:88 kr 

  Årets resultat  12 364:42 kr 

   Balanserat resultat -149 171:46 kr 

 

disponeras så att i ny räkning överföres  -149 171:46 kr 

 

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat och balansräkning.  

Förtroendevalda 2020  

Ordförande, firmatecknare Erika Örling vald till årsmöte 2021 

Vice ordförande Suss Forssman-Thullberg vald till årsmöte 2021  

Kassör, firmatecknare Anna Morin vald till årsmöte 2021 

Ledamot Cecilia Kotsakidis vald till årsmöte 2021 

Ledamot, USEK-repr. Susanne Elvermark vald till årsmöte 2022 

Ledamot Li Karlsson vald till årsmöte 2022 

Suppleant Boel Rensvik vald till årsmöte 2021 

Suppleant Lisen Sjögren vald till årsmöte 2021 

 

Revisor Anna Lundberg vald till årsmöte 2021 

Revisor Karin Nola vald till årsmöte 2022 

Revisorssuppleant Anneli Karlsson vald till årsmöte 2022 

Revisorssuppleant Karin Lorenz vald till årsmöte 2021 

 

Valberedning: Andrea Lööb (sammankallande), Carola Wiklund (ledamot) 

Förvaltningsberättelse 
Ridklubben Norrtälje Ryttare 2019 



 

 
 

  



 
  



 
 

 

  



 
 

 

 

 


