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VÅR VISION 

 

Vi på Ridklubben Norrtälje Ryttare och Vigelsjö Ridskola älskar hästar. Hos oss kan 

du träna och utvecklas i dressyr, hoppning, WE, CR, longering, körning, tomkörning, vol-

tige, hästkunskap och allt annat som rör häst. 

Ridklubben Norrtälje Ryttare och Vigelsjö Ridskola är en plats för alla möjligheter! 

 

Vi står för 

• god hästhållning 

• god ungdomsverksamhet 

• utveckling av ridsporten. 

 

LEDSTJÄRNOR OCH VÄRDEGRUND 

 

Ridklubben Norrtälje Ryttare och Vigelsjö Ridskola är en klubb och ridskola för alla. 

 

Våra ledstjärnor, vår code of conduct, gäller alla – ridande, föräldrar, personal, besökare, 

styrelse, privatryttare, ja alla som är med i vår klubb och alla som rör sig på vår anlägg-

ning. 

 

Gemenskap – alla är välkomna, vi bjuder in varandra, vi ser varandra, och hjälper 

varandra 

• vi hälsar på varandra 

• vi peppar varandra, både i med- och motgång 

• vi är positiva och hjälpsamma 

 

Ärlighet och mod – vi pratar direkt med varandra, inte om varandra – modiga, ärliga, trev-

liga i ton och bemötande 

• vi är ödmjuka 

• vi tänker på vad vi säger och hur vi säger det 

• vi tar reda på fakta, sprider inte rykten, och pratar inte illa om varandra 

 

Respekt – vi visar respekt för varandra, för hästarna, och för våra gemensamma regler 

• som vi vill bli bemötta bemöter vi andra 

Våra ledstjärnor gäller alltid, och i alla sammanhang, inklusive sociala medier. 

 

  



 

MEDLEMSENKÄT 

 

Vid årsskiftet 2020/2021 genomförde vi för femte året en medlemsenkät, med syfte att få 

en bild av vad som fungerar bra och mindre bra, och för att fånga upp medlemmarnas öns-

kemål 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 utbu-

det av aktiviteter. När man svarat på denna fråga i enkäten har man kunnat välja mellan 

dessa fördefinierade 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 sko-

lan "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 informat-

ion 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 

ryttare, 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 gruppen   



 

VERKSAMHETSPLAN 2021 

UTMANINGAR 2021 

Inför 2021 ser vi följande utmaningar som vi behöver vara beredda att möta 

• Påverkan av en fortsatt pandemi.  

o Hur möter vi det? Genom att i ingången av året vara medvetna om utma-

ningen, att skapa möjlighet att vara flexibla i hur vi lägger våra aktiviteter, 

att vara uppmärksamma på smittläge, restriktioner och påverkan. 

• Trångt på anläggningen, inte utrymme att växa 

o Hur möter vi det? Genom att lägga en medveten ekonomisk- och aktivitets-

plan för att använda det utrymme vi har (hästar, anläggning, personal) på 

bästa sätt. Fortsatt arbete mot ny anläggning de närmsta åren, samarbete 

med kommunen i planering.  

• En ekonomi med ”nollvision”, dvs inget vinstintresse, är skör. En pandemi, ett 

smittutbrott hos hästarna, samhällets ekonomi kan snabbt ställa oss inför ytterligare 

utmaningar. Vi behöver vara flexibla och på tå för att snabbt möta ekonomiska ut-

maningar. Detta ställer krav på personalen och på styrelsen.  

o Hur möter vi det? Genom att ha en tydlig budget, tät uppföljning och flexi-

bilitet att möta förändring på kort varsel. 

ORGANISATIONEN 

Under 2021 kommer vi att fortsätta förändringen av organisationen med målet att ha en 

verksamhetschef på plats till höstterminen 2021, samt en förstärkt administration för att 

möta kraven i verksamheten. Organisationen kommer till viss del att innebära förändring i 

befintliga roller. Styrelsen jobbar tillsammans med personalen för att få organisationen på 

plats. 

Mål 2021 

• Stabil, tydlig och välfungerande organisation, med personal som fortsätter trivas 

hos oss. 

• Verksamhetschef och förstärkt administration på plats till höstterminen 2021 

  



 

 

KLUBBENS VERKSAMHET 

Abonnemangsridning 

2021 utökar vi abonnemangsridningen med 1 vecka längre vårtermin. Vi har fortsatt två 

tillfällen per termin med avsuttna lektioner för respektive grupp. 

Mål 2021 

• En abonnemangsverksamhet som fortsätter hålla hög kvalitet och möta efterfrågan 

hos så många som möjligt 

• 300 platser per vecka i abonnemangsridningen (samma nivå som 2020) 

• ”Elevresan” än mer utbyggd 

Aktiviteter 

Mål 2021 

• Möta medlemmarnas önskningar om utbudet i största möjliga utsträckning 

• Erbjuda ca 35 uppsittningar per vecka i aktiviteter (samma nivå som 2020) 

Ridläger  

Mål 2021 

• Erbjuda ca 300 platser på ridläger/sommaraktiviteter 2021, på ett sätt som möter sä-

kerhet även i en pandemi 

Fritidsgården  

Fritidsgården är en verksamhet som verkligen är utmanad under rådande pandemi. Under 

2021 ser vi fram emot att återuppta mer verksamhet under våren, när vädret tillåter mer ut-

omhusaktivitet. 

Mål 2021 

• Fritidsgårdsaktiviteter 7 dagar per vecka 

Ungdomssektion, Stallvärdar, Ledarskolan  

Konceptet med Stallvärdar fortsätter under 2021, och vi har också startat upp vår Ledar-

skola. Ledarskolan innebär att Stallvärdarna har en än mer tydlig plan för deras utveckling 

och hästutbildning. 

Mål 2021 

• Aktiva Stallvärdar i Ledarskolan 

• ”Examination” för Ledarskolan i samband med terminsslut vår och höst 

• Ungdomssektionen – att våra aktiva Stallvärdar ska vilja bilda en formell Ung-

domssektion 2021 

  



 

 

Tävling 

Successivt från våren 2021 kommer Leila Bull att ta ett mer övergripande ansvar över täv-

lingsbiten inom klubben, vilket inkluderar både träningstävlingar för ridskoleekipage, och 

utbudet för egen-häst-ekipage i fråga om träning och träffar, Allsvenskorna, samt lo-

kala/regionala tävlingar. 

Mål 2021 

• Genomföra 1 tävlingsdag lokal hoppning, 2 tävlingsdagar lokal/regional dressyr 

• Genomföra Vigelsjö Cup 

• Genomföra Klubbmästerskap 

• 25 licensierade ryttare 

• Eleverna i Satsning Ung Ryttare – Tävling startar hoppning respektive dressyr på 

hemmatävling 

• Ny ”kull” Satsning Ung Ryttare start till höstterminen 2021 

• Starka lag i Allsvenskorna 

• Ytterligare stärkt gemenskap hos våra egen-häst-ryttare 

SKÄRGÅRDSGYMNASIET 

Under 2021 ser vi fram emot att fortsätta samarbetet med Skärgårdsgymnasiet, som har sin 

praktiska utbildning för Naturbruksprogrammets inriktning Häst hos oss en dag i veckan. 

En förhoppning är att kunna utveckla samarbetet ytterligare under 2021, i samband med att 

Skärgårdsgymnasiet ser över upplägget för utbildningen. 

Mål 2021 

• Vidareutbyggt samarbete med gymnasiet under året 

HÄSTARNA 

Under 2021 fortsätter arbetet med att utveckla våra hästar. Vi har en delvis ganska 

ung ”flotta”, och vi behöver fortsätta med regelbunden utbildning och tillridning av häs-

tarna för att upprätthålla en hög kvalitet på våra skolhästar. 

Mål 2021 

• 25 välfungerande hästar i verksamheten 

• Fortsatt arbete för hållbarhet och utveckling av hästarna 

  



 

 

ANLÄGGNINGEN 

Föreningen arrenderar anläggningen på Vigelsjö Gård av Norrtälje Kommun, som äger an-

läggningen. I arrendeavtalet ingår att vi står för det inre underhållet, och kommunen står 

för det yttre underhållet. Gränsdragningen är inte helt enkel i alla lägen, men vi har en bra 

dialog med kommunens förvaltare. 

Mål 2021 

• Fortsatt gott samarbete med kommunens förvaltare för att göra det bästa möjliga på 

anläggningen där vi är – en trivsam och säker miljö för elever, hästar, personal 

EKONOMI OCH BUDGET 

Som förening har vi inget vinstintresse – föreningens ekonomi ska balansera kostnader och 

intäkter för att möta medlemmarnas hästaktiviteter. 

2021 budgeterar vi en omsättning på 5,5 Mkr, och ett budgeterat resultat före finansiella 

poster på 74 tkr. 

Mål 2021 

• Stabilt likviditetsflöde 

• Tydlig uppföljning 

 


