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Styrelsens arbete under 2014
Vision och verksamhetsidé
Enskede Ridsällskap ska vara en mötesplats för barn, ungdomar och vuxna med intresse
för häst och ridning. Vi verkar aktivt, gemensamt för att alla medlemmar ska trivas. Att säga hej till
varandra, hjälpa till och att vara en god kamrat är en självklarhet. Vi är alla både olika och lika,
mångfald och olikheter är en styrka.
Det är föreningens styrelse som har till uppgift att prioritera de verksamhetsområden som behöver
utvecklas och stöttas. Det är föreningens styrelse, fritidsledare och även Enskede Ridskola som
ger förutsättningarna för vilka aktiviteter vi kan erbjuda. De är de IDEELLA insatserna som är
motorn och drivkraften för att vår verksamhet ska fungera.

Enskede Ridsällskaps syfte och mål
•
•
•

GEMENSKAP - att med öppen attityd och inkluderande bemötande vara tillgängligt för
ALLA oavsett om man är intresserad av ”bara” hästar och gemenskap eller tävlar på en
högre nivå. Vi arbetar aktivt för att motverka utanförskap.
SÄKERT OCH TRYGGT - kunna erbjuda en trygg och säker miljö och med ett värnande
om hästens och bästa.
UTVECKLING - bidra till ökad kompetens och personlig utveckling genom kurser,
utbildning, aktiviter och ansvar och i och med det erbjuda en meningsfull och utvecklande
fritid i en harmonisk, rök- och drogfrimljö.

Styrelsens organisation och arbete
Styrelsen är indelad i tre arbetsgrupper; administration (inkluderande ekonomi, medlem och
externa relationer), tävlingsverksamhet (TK) och avsutten verksamhet. Hela styrelsen och de olika
arbetsgrupperna har träffats regelbundet och var för sig för att dels ta fram förslag och
beslutsunderlag till styrelsemöten och dels möten av mer praktisk planerings- och
genomförandekaraktär. Under 2014 har styrelsen haft 9 protokollförda styrelsemöten.
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Under 2014 har föreningen särskilt fokus på att:
❖
❖

❖
❖

❖

Implementera nya gemensamma policies, riktlinjer och rutiner för att säkerställa att föreningen
har en långsiktigt hållbar och god ekonomi.
Fortsätta erbjuda föreningens medlemmar kompetensutveckling såsom
ungdomsledarutbildningar, domarutbildningar, programträningar/clinics och även arbeta fram en
öppen utbildning inom första hjälpen om HLR (genomförs under kvartal 1 2015).
Säkerhet - upprätta en databas över anhöriga och deras kontaktuppgifter till ERS-ryttare.
Ytterligare utveckla ERS tävlingsverksamhet för att kunna erbjuda ryttare på olika nivåer
möjlighet att tävla, dvs allt från utbildande prova-på-tävlingar, klubbtävlingar till cuper och
inbjudningstävlingar.
Göra föreningen Enskede Ridsällskap mer synlig för alla medlemmar genom att bl a återinföra n
Gnägget, nu som ett nyhetsbrev via mail.

Medlemsinformation & medlemskommunikation
Under 2014 har vi arbetat med att än mer synliggöra klubben och dess aktiviteter för fler
medlemmar genom att nyttja fler kommunikationskanaler. Medlemstidningen Gnägget har
återinförts och distribueras via mail. Anslagstavlor har kommit upp i Stora Stallet.
Via upprättat mailregister kan nu även informeras om särskilda aktiviteter såsom utbildningar,
årsmöte och andra medlemsaktiviteter.

Ekonomi, bidrag och medlemsregister
Efter två tuffa ekonomiska år (2012 och 2013) är nu åter föreningens ekonomi god. Under
2012 förändrades reglerna för statligt LOK-stöd vilket gjorde att föreningen inte längre fick detta
bidrag. Verksamhetsåret 2014 har haft en konsoliderande karaktär.
Under 2014 har fokus legat på att fortsätta det arbeta som påbörjades under 2013 och att
implementera ny riktlinjer för att långsiktigt kunna ha en samsyn inom styrelsen och
Tävlingssektionen rörande löpande ekonomisk uppföljning och kostnadskontroll, och därmed
långsiktigt ha en ekonomi i balans för föreningen. Vikt har också lagts vid att göra det möjligt för
föreningen att kunna söka bidraget ”Idrottslyftet” från såväl SISU Idrottsutbildarna som Svenska
Idrottsförbundet/Svenska Ridsportförbundet.
Även under 2014 har det pågått ett fortlöpande arbete med att uppdatera medlemsregister. I år
även med kontaktinformation till anhöriga samt se över hur vi kan effektivisera inbetalning och
uppföljning av medlemsavgifter.
Följande har genomförts;
❖
❖
❖
❖

❖
❖
❖
❖

Bokföringen har lagts ut på extern redovisningskonsult för att säkerställa att bokföring och
redovisning görs kontinuerligt och enligt god redovisningspraxis.
Kvartalsvis upprättande av kvartalsbokslut som löpande lämnas till föreningens revisorer.
Fakturering av medlemsavgifter från och med verksamhetsår 2015.
Implementering av policies och riktlinjer för t.ex. hästhyror, startavgifter, etc för
tävlingsverksamhet. Dessa policies och riktlinjer granskas och revideras vid ev behov en gång
per år.
Genomgång, uppdatering och implementering av policies och riktlinjer för utlägg och
handkassor inom föreningen.
Dubbelattest av föreningens kostnader.
Löpande uppföljning och kvittenser av domararvoden och vinstpremier samt upprättande av
kontrolluppgifter.
Ökad närvarorapportering till SISU för avsutten verksamhet för att erhålla fler ”poäng”.
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❖

Sökt och erhållit LOK-stöd för de aktiviteter som vi kan söka det för (ponnycuper och allsvenska
ponny), för att i förlängningen kunna söka bidraget ”Idrottslyft”. (Under våren 2015 kommer att
ansökas för Idrottslyfts-projekt)

Värt att notera är att våra kostnader till Svenska Ridsportförbundet kommer att öka med cirka
23.000 kronor under 2015 pga av dels ökad avgift per medlem om 5 kronor, dels pga av den
numera kollektiva olycksfallsförsäkringen. Även under 2016 kommer Svenska Ridsportförbundet
öka sin medlemsavgift med ytterligare 5 kronor per medlem vilket motsvarar en ökning om cirka
3.500 kronor under 2016. Det är alltså viktigt att ta höjd för våra ökade kostnader till Svenska
Ridsportförbundet och den kollektiva olycksfallsförsäkringen.

Enskede Ridsällskap en förening i samarbete och samverkan med Enskede
Ridskola
Precis som tidigare år är kärnan i vår verksamhet att vi tillsammans med Enskede Ridskola
ska erbjuda våra medlemmar utvecklande och inspirerande lektionsridning och andra aktiviteter
såsom skötarkuser, teoriutbildning, tävlingar och tävlingsutbildande aktiviteter, programträning och
clinics på olika nivåer och för olika åldrar.
Vi har dessutom fortsatt vårt kontinuerliga arbeta med verka för ett bra bemötande (gemenskap)
och ett gott kamratskap för medlemmar och lektionsryttare i en trygg och säker miljö.

Medlemmar 2014
Under 2014 har antalet medlemmar ökat med 6%, eller 38 personer. Ökningen har skett
framförallt i åldersgruppen 7-12 år ( + 70 barn). Däremot har antalet ryttare över 20 år minskat
med 25 personer. 2014 hade vi totalt 26 hedersmedlemmar.

0-6 år

7-12 år

13-20 år

21-40 år

41 - år

Summa

Kvinna

0

197

188

102

159

646

Man

1

11

10

7

27

56

Okänd

0

0

0

0

0

0

Total

1

208

198

109

186

702

Tabellen visar medlemmarnas fördelning avseende ålder och kön.
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Aktiviteter, projekt och händelser 2014
Medlemsdag och Lussefirande
En viktig del för att öka trivsel, samvaron och samtidigt synliggöra föreningen är den årligt
återkommande medlemsdagen, i år i september, och Lusseshowen i december. Planering och
genomförande inkluderar medlemmar i alla åldrar och med olika intressen. Årets tema på
medlemsdagen var säker hästhantering som underhållande presenterades av vår ungdomsledare
Mia Thuresson tillsammans med Zack Aujalay och Li Thuresson som var duktiga ”försöksobjekt”.
Andra uppskattade aktiviteter under medlemsdagen var ponnyridning, ansiktsmålning, fiskdamm
och så förstås caféet med gott hembakat bröd.
Drygt 100 medlemmar besökte respektive på medlemsdagen och Luciashowen.

Prova-på-ridning på medlemsdagen

Ungdomssektionen planerar Lusse 2014

Gemensam julpyntning i stallet

Meningsfull barn- och ungdomsverksamhet med fritidsledare och ungdomssektion
Enskede Ridskola är en av nio ridskolor i Stor-Stockholm som har förmånen att ha en
fritidsledare. Dessa fritidsledare är anställda av Ryttaralliansen, men finansieras genom
kommunala bidrag från Stockholms Stad. Ryttaralliansen är en förening som har till uppgift att
administrera de fritidsledare som finns på Stockholms Idrottsförvaltnings ridanläggningar. Det
innebär att Ryttaralliansen även står för fritidsledarnas utbildning, sköter löneadministration och
ordnar regelbundna träffar för fritidsledarna.
ERS barn- och ungdomsverksamhet med vår fritidsledare Irene von Rosen Eklund och styrelsens
ungdomsansvarig, Mia Thuresson, har under året arbetat för att skapa kamratskap och
gemenskap och en positiv i en säker stallmiljö. Fokus har liksom tidigare år legat på att motverka
mobbning. Att få alla att känna sig sedda och känner sig trygga i ridskolans och föreningens
verksamheter samt verka för att barn och ungdomar förstår och vet hur man umgås med hästar på
ett säkert sätt.
En viktig del i detta arbete är USEK (ungdomssektionen) som vänder sig till barn och ungdomar i
åldern 12-18 år. USEK är viktiga resurser ”ambassadörer” för att skapa kamratskap och
gemenskap (över åldersgränser) och en positiv stallmiljö.
Under 2014 delades fritidsledartjänsten med Klara Johansson då föreningens ordinarie
fritidsledare, Irene von Rosen Eklund var sjukskriven under perioden 1 april - 30 juni 2014. Klara
Johansson fortsatte arbeta som fritidsledare 5 timmar/vecka under augusti - december 2014.
Sammanfattningsvis har arbetet fungerat bra under året. Värt att notera är att hösten varit extra
intensiv med många nya barn, inte mindre än 70 fler barn i åldern 7-12 år.
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Under året har vår fritidsledare genomgått utbildning i bland annat Hjärt- och Lungräddning,
konflikthantering och instruktörsutbildning MRS med Charlotte och Rasmus Haid.

vik FL Klara Johansson med ERS-ryttare.

ERS-ryttarna Nelly Cardell,
Tindra Madeley

De tävlande kunskapstävling ”Vi
i stallet” 2014”

Under 2014 ansvarade och/eller deltog fritidsledare i genomförande av aktiviteter och utbildningar
såsom;
❖ Teorilektioner för nybörjare - märke VI (8-10 st/vecka samt genomförande av teoritester
Skötarkurser
❖ Skötarmöten, lottningsmöten och skötaravslutning
❖ Stallvärdsmöten
❖ Vi-i-stallet-tävling
❖ Stallutbildning för vuxna
❖ Grönt-kort-utbildningar och prov
❖ Lovaktiviteter vid sport-, påsk-, höst- och jullov såsom studiebesök Hovstallet, smörjmys och
filmkvällar, etc
❖ Lindningskurs
❖ Sitskurs
❖ Teambuildingaktivitet för stallvärdar och USEK
❖ Medlemsdag
❖ ”PRAO-medverkan med ERS-ungdomar på Stockholm International Horse Show, Friends Arena
❖ Luciashow
❖ Julavslutning
Ungdomssektionen (USEK) ansvarade och/eller deltog i genomförande av aktiviteter och
utbildningar såsom;
❖ Att i samarbete med den Avsuttna verksamheten och fritidsledare planera och genomföra
medlemsdag och Luciashow 2014.
❖ Tävlingscafé vid klubbtävlingar
❖ Hjälpa till vid prova-på-tävlingar
❖ Övriga aktiviter såsom t.ex. rykttävlingar, skötarpicknick, påskäggsjakt, stallbästis, spökkväll,
julaftonsfrukost, julpyntning/avpyntning

Enskede Ridsällskaps tävlingsverksamhet - allt från prova-på-tävlingar,
klubbmästerskap, cuper till inbjudningstävlingar på regional nivå
Viktigt har varit att ha fortsatt fokus på ekonomin med en tydlig budget och uppföljning varje
kvartal och för varje inbjudningstävling. Vårt mål har varit att våra inbjudningstävlingar ska gå med
ett ekonomiskt överskott för att vi ska kunna ha lag med i cuper och allsvenskor, kunna ha råd
med bra domare på klubbtävlingar, och kunna subventionera andra icke tävlingsrelaterade
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aktiviteter såsom clinics samt att kunna investera i utrustning som behövs för att kunna genomföra
tävlingar. Under året har vi uppnått vår målsättning att inbjudningstävlingarna skulle generera
vinst.
Liksom tidigare år har även 2014 varit ett fullspäckat tävlingsår med någon form av tävling nästan
varje helg. Vi har fortsatt att på våra klubbtävlingar göra det möjligt även för de mindre erfarna
ryttarna att prova på på hopptävlingar på lägre höjder, och i dressyr har vi under 2014 introducerat
en prova-på-tävling. Dessutom finns alltid chansen att starta i en LC på klubbtävlingarna.
Vi har deltagit i cuper, allsvenskan och arrangerat flera inbjudningstävlingar under året. En
förutsättning att kunna genomföra allt detta har varit all hjälp och engagemang vi får från våra
medlemmar som ställer upp som tävlingsledare och funktionärer och det ekonomiska stöd vi får av
föreningens sponsorer.

!
Hoppallsvenskan häst, Div III. I laget red Alexander Ritzler,
George Doria, Erika Linde och Sarah Löfgren.

Ponnyallsvenska ponny,
div III. 2:a plats kom
Erica Lindblom, Li
Thuresson, Victoria
Ryhnell, Laura Lyth. Foto
P Pukk.

Lokal dressyrtävling 6/6 2014.
Camilla Holm och Niccoro
kom på 1:a plats i Lätt B:2
och på 2:a plats i Lätt B:3,
och på 4:e med Zsa Zsa.

ERS-lagen visade framfötterna på tävlingsbanan
Inbjudningstävlingar
Under året har vi haft sex inbjudningstävlingar. Tre regionala dressyrtävlingar, varav en
eftermiddagstävling. Två lokala dressyrtävlingar där en tävling var en allsvenska-omgång i dressyr
division III.
På våra tävlingar får vi mycket bra betyg av både funktionärer (domare) och ryttare.
Allsvenskan
Även 2014 har vi valt att fortsätta vår satsning på allsvenskan. I år hade vi med fem lag;
❖
❖
❖

❖

Ponnydressyr div II - gick till final och blev 2:a i finalen. I laget red
Erica Lindholm, Victoria Ryhnell, Laura Lyth och Li Thuresson.
Ponnyhopplag i div III - gick till final där de hamnade på 14:e plats. I laget red Martina Fischer,
Li Thuresson, Wilma Jansson och Elin Alvin.
Hästdressyr div III (2 lag) - Ett av Division III-lagen i dressyr gick till final och de blev 3:a i
finalen. I det placerade laget red, Mia Tiderman, Rosie Berglund, Ingela Söder och Ragni
Wannag.
Hästhopplag i div III (första gången) - gick till final och blev 3:a i finalen. I laget red George
Doria, Erika Linde, Sarah Löfgren och Alexander Ritzler.
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Lektionsmästerskap
Årets deltagande i lektionsmästerskap har varit framgångsrikt.
❖ Lektionsponnymästerskapet, dressyr Kat.C placerade sig Laura Lyth/Kinga på 1:a plats.
❖ Lektionsponnymästerskapet, dressyr Kat. D placerade sig Erica Lindblom/Gilbert på en 2:a plats
och Victoria Ryhnell/Krut placerade sig på 3:e plats i samma klass.
❖ Lektionshästmästerskapet, dressyr seniorer placerade sig Mia Tiderman/Zero på 5:e plats.
Cuper
Under cupåret 2013/2014 var ERS återigen med i 3 cuper:
❖ Stockholmscupen (häst) dressyr
❖ Ponnycupen dressyr
❖ Ponnycupen hoppning
Både Stockholmscuplaget och ponnycuplaget i dressyr blev bronsmedaljörer. Trots många fina
insaster nådde inte ponnycuplaget i hoppning hela vägen fram till semifinal.

Klubbmästare 2014 Dressyr. Ponny - Erica Lindblom/
Gilbert/Zidane. Häst - Ragni Wannag/Manitou/Zero.

Lektionsmästerskap ponny
kat C. Vinnare Laura Lyth/
Kinga. Foto: A Lindblom.

Distriktsmästare dressyr Lillemor Borko/Loverboy.
Foto: P Pukk.

Klubbtävlingar
Dressyr
Antal tävlingar

Hoppning

Summa

6

3

9

100

43

143

Antal ponnyekipage

58

28

86

Antal hästekipage

42

15

57

Antal starter

Tabellen visar fördelningen starter och tävlingar gällande klubbtävlingar 2014.

Följande blev klubbmästare under året:
❖
❖
❖

Dressyr ponny: Erica Lindblom, Gilbert/Zidane
Dressyr häst: Ragni Wannag, Manitou/Zero för andra året i rad
Hoppning ponny: Li Thureson/Kinga
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❖

Hoppning häst: Johanna Jarméus/Indy

Externa starter
Under året har vi haft många starter på externa tävlingar. Dels starter av våra privata ekipage,
men även våra lektionsekipage har varit ute och tävlat i både dressyr- och hopptävlingar. Såväl
privata ekipage som lektionsekipage har haft många fina placeringar. Flera av våra instruktörer har
varit ute och representerat klubben med placeringar som resultat. Lillemor Borko (dressyr upp till
Medelsvår A:1) och George Doria (hoppning upp till 130 cm ) har haft stora framgångar under året
med flera placeringar och förstaplaceringar. Lillemor Borko vann också distriktsmästerskapet i
dressyr.
Antal starter

Young Riders

Seniorer

Totalt

Hoppning

53

62

115

Dressyr

62

128

190

TOTAL ANTAL STARTER

305

Tabellen visar fördelningen av antalet starter i externa tävlingar under 2014.

Clinics och programträning
Under året har vi också anordnat clinic och programträning med inbjudna instruktörer och tränare
som har varit mycket uppskattade. I januari genomfördes en hoppclinic med Lotta Björe och i
november en dressyrclinic med Berit Norberg.

Utbildning, satsning på kunskap och personlig utveckling
En viktigt del i föreningens arbete har varit att uppmuntra och ge möjligheter till ökad
kunskap och personlig utveckling. inte bara vad gäller ridning och hästkunskap.
Kompetensutvecklings-insatserna har finansierats framförallt via bidrag från Stockholms Stad,
SISU Idrottsutbildarna och Enskede Ridsällskap.
Under året har medlemmar deltagit på kurser och utbildningar såsom:
❖ FULK - Förberedande Ungdomsledarkurs
❖ ULK - Ungdomsledarkurs
❖ Tävlingsledarutbildning
❖ Märkesdomarutbildning
❖ Grönt Kort handledarutbildning
❖ "Vi i stallet”
❖ Ridlärarfortbildning med Elisabeth Lundholm
❖ Ridlärarfortbildning med Charlotte och Rasmus Haid
❖ Effektivare kommunikation och konflikthantering
❖ Mötesteknik

Våra sponsorer
Vi vill tacka våra sponsorer för deras bidrag under 2014
Back on Track - Bladverket - Details - Hoppla Ridsport - Häggviks Åkeri - Hästbiten Ridsport Hööks - ICA Globen - Kentaur - Mitavite - The Horse - Vitamin Well

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 - ENSKEDE RIDSÄLLSKAP

och så ett tack till …
till alla som gjort det det möjligt att fortsätta bedriva vår verksamhet med roliga och
utvecklande aktiviteter. Ett särskilt tack riktas till Enskede Ridskola och dess personal, till alla
funktionärer, tävlingsledare, USEK, stallvärdar, Jonas i Café Stallet och alla andra ideella krafter
som gjort det möjligt att genomföra alla tävlingar och andra aktiviteter som vi arrangerat under
året.
Vi ser fram emot 2015 där vi tillsammans fortsätter att utveckla våra verksamheter. De är de
IDEELLA insatserna som är motorn och drivkraften för att vår verksamhet ska fungera.
För Styrelsen, Enskede Ridsällskap 2014

Katarina Nordlund
Ordförande
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