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Styrelsens arbete under 2015
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.

Alla ska vara välkomna oavsett ålder och ridnivå.

Styrelsens organisation och arbete
Enskede Ridsällskap är en ideell förening vilket innebär att vi drivs av en klubbstyrelse och
medlemmar som på sin fritid vill engagera sig i att utveckla och driva vår klubbs verksamhet. Ett
arbete som är roligt och berikande för alla som medverkar. Oavsett om man sitter i styrelsen eller
om man engagerar sig på annat sätt i olika aktiviteter och projekt.
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För kunna bedriva detta arbete effektivt och öka möjligheten till kontinuitet är vi organiserade i
arbetsgrupper med olika inriktning och ansvar, men det är vid våra cirka 10 årliga styrelsemöten
som beslut i olika frågor tas.
I arbetsgrupperna arbetar vi tillsammans och i ofta i projektform. Man kan vara med i projektgrupp
utan att vara medlem i klubbstyrelsen.
Under 2015 bedrevs arbetet i följande arbetsgrupper.
❖
❖
❖
❖
❖

Administration & ekonomi
Kommunikation
Barn & ungdom
Events & clinics
Tävling

Under 2015 har föreningen särskilt fokus på att:
❖

❖

❖

❖

❖

fortsätta arbetet med att införa och upprätthålla policies, riktlinjer och rutiner för att säkerställa
att föreningen har en långsiktigt hållbar och god ekonomi.
utveckling av barn- och ungdomsverksamheten där vi även arbetat med värdegrund och
bemötande
fortsätta erbjuda föreningens medlemmar personlig utveckling och utbildning inom bland annat
såsom ungdomsledarutbildningar, domarutbildningar, programträningar/clinics, hästkunskap och
säkerhet inom hästhantering, första hjälpen, etc.
Fortsätta utvecklingen av 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 än mer tillgängligt för att på så sätta intressera flera att
intressera sig för och engagera sig föreningsarbetet.

Medlemsinformation & medlemskommunikation
Under 2015 har vi fortsatt arbetet med att än mer synliggöra klubben och dess aktiviteter för
fler medlemmar genom att nyttja fler kommunikationskanaler. Medlemstidningen Gnägget har
utkommit fyra gånger under året och även specialinformation har skickats ut när så varit påkallat.
Anslagstavlorna i stallarna nyttjas och ytterligare en anslagstavla har kommit upp, i stenstallet.
Under 2015 har även en ”officiell” Facebook-sida lanserats för klubben med syfte att även via den
kanalen sprida officiell information från klubben till sina medlemmar. Under året har även ett
omfattande arbete gjorts för att ta fram en ny hemsida. Hemsidan kommer att publiceras i februari
2016.

Ekonomi, medlem och bidrag
Föreningens ekonomi har varit mycket god under året vilket gett oss möjligheter att
investera i föreningens verksamhet. Detta trots att inte inte någon höjning av medlemsavgiften
skett. Under 2015 ökade våra kostnader kraftigt till Sveriges Ridsportförbund och Stockholms
Läns Ridsportförbundet framförallt beroende på införandet av en kollektiv olycksfallsförsäkring
(44% av medlemsavgiften finansierar Enskede Ridsällskaps medlemsavgift till Stockholms Läns
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Ridsportförbund och Svenska Ridsportförbundet och 15% av medlemsavgiften bekostar den
kollektiva olycksfallsförsäkringen. Totalt 63% av medlemsavgiften är vikta till dessa kostnader.).
Bidrag såsom medlemsaktivitetsbidrag, ledarutbildningsbidrag och lägerbidrag från
Stockholm Stad, samt Idrottslyft e från såväl Svenska Ridsportförbundet och SISU Idrottsutbildare
har gjort att vi kunnat erbjuda våra medlemmar clinics, workshops, ledarutbildning, etc. SISU har
även delvis finansierat inköp av material och vissa workshops genom sk lärgruppspoäng.
För att ha en löpande ekonomisk uppföljning har vi under året fortsatt ha kvartalsrapportering. Vi
införde även projektredovisning av de olika projekten som löpt under året. Vi har även fortsatt
ansöka om och erhållit statligt LOK-stöd. Detta för att kunna erhålla bidrag såsom ”Idrottslyftet”.
Att lägga budget och göra en löpande ekonomisk uppföljning är A och O i synnerhet då vår
verksamhet är helt finansierad av medlemsavgifter och bidrag samt att det till detta tillkommer att
44% av våra medlemsavgifter går till Ridsportförbunden. Det vill säga en kostnad vi inte kan styra
över.
Ett stort arbete har lagts ned på att på att hålla våra medlemsregister uppdaterade.
Följande har genomförts;
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

❖

E-bokföring och fakturering av medlemsavgiften har införts.
Ekonomisk projektredovisning.
Borttagning av handkassor för tävling och fritidsledare.
Införande av möjlighet att betala med swish (gäller dock ej medlemsavgiften).
Implementering av policies och riktlinjer för reseersättning för coacher i samband med tävlingar.
Effektiviserad närvarorapportering online av lärgrupper till SISU.
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)
Gått över från plusgiro till bankgiro och därmed också bytt från Nordea till Swedbank.

Värt att notera är att våra kostnader till Svenska Ridsportförbundet ökade med drygt 25.000 kronor
under 2015 pga av dels ökad avgift per medlem om 5 kronor, dels pga av den ny 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 även framåt 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 skötarkurser, teoriutbildning, ledarutbildning, 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.
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Medlemmar 2015
Under 2015 har antalet medlemmar ökat med 29 personer jämfört med 2014. Ökningen har
skett framförallt i åldersgruppen 13-20 år ( + 20 barn) och resterande ökning har skett i
åldersgruppen 7-12 år. 2016 hade vi totalt 26 hedersmedlemmar.
0-6 år

7-12 år

13-20 år

21-40 år

41 - år

Summa

Kvinna

1

215

210

99

163

688

Man

1

5

9

9

19

43

Okänd

0

0

0

0

0

0

Total

2

220

219

108

182

731

Tabellen visar medlemmarnas fördelning avseende ålder och kön.

Aktiviteter, projekt och händelser 2015
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. På årets medlemsdag
hade vi aktiviteter såsom ponnyridning, fiskdamm, ansiktsmålning, auktion av fototavlor och en
mycket uppskattad clinic i Working Equitation.
Tillsammans med Enskede Bageri bjöd ERS in till julmarknad med lussefirande och julspex. Vår
ungdomsaktion och fritidsledare bjöd på fint luciatåg och roligt julspex för ett mer än fullsatt ridhus.

Medlemsdagen: Irene Eklund och Kurt provar
på Working Equitation.

Fullsatt läktare med publik i alla åldrar.på
medlemsdagen.

Glada tjejer med höstens nya ERS-mössor.

Meningsfull barn- och ungdomsverksamhet med fritidsledare och ungdomssektion
Enskede Ridskola är en av åtta 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
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innebär att Ryttaralliansen även står för fritidsledarnas utbildning, sköter löneadministration
och ordnar regelbundna träffar för fritidsledarna.
Irene von Rosen Eklund, som har varit en uppskattad fritidsledare under många år, slutade sin
tjänst i höstas för att arbeta som instruktör på ridskolan. I oktober började vår nya fritidsledare

Deltagare vid höstlovets skötarkurs.

Pimpa din din ponny var en av USEKs många
aktiviteter

Monstren på plats för spökvandring.

Louise Lundborg sin anställning hos oss. Under hösten har vi också fått bidrag för en extra
fritidsledare 10 timmar per vecka, Thomas Bennelind, som arbetat främst under helger.
Styrelsens ungdomsansvariga Charlotte Dahlman har ett nära samarbete med fritidsledare och
ungdomssektionen (Usek). Vi har under året verkat för att skapa kamratskap, gemenskap och en
säker stallmiljö. Detta genom att tillsammans ha arbetat fram en värdegrund, som visar hur vi skall
vara mot varandra i stallet. Dess grund är regeln: ”alla är välkomna i stallet oavsett ålder och
ridnivå.” Fritidsledaren har också tagit fram ett dokument för hur vi bemöter varandra på sociala
medier. Dessa finns uppsatta på Useks anslagstavla.
Den nya sammansättningen av Usek började året med att åka på en kickoff till Bodaborg, med
dåvarande fritidsledaren Irene, för att lära känna varandra och umgås.
Usek har under året arrangerat aktiviteter som: rykttävlingar, påskäggsjakt, skötarpicnick,
spökrunda, ”pimpa din ponny”, julpyntning av stallet, luciashow och julfrukost. Allt med fokus på att
alla barn som deltar skall känna sig välkomna och trygga. Usek hjälper också till vid större
arrangemang som medlemsdagen och olika clinics. Usek har möte varannan vecka och
närvarande är också fritidsledare och styrelsens ungdomsansvarig.
Information om Useks och fritidsledarens aktiviteter skall vara lättillgänglig för alla och finnas
uppsatta både i stallet och på hemsida och på facebook. Usek har också ett Instagramkonto.
Under våren har Irene hållit teorikurser, grönt kort-kurs och skötarmöten. Under hösten har Louise
fokuserat på nybörjar- och märke1-teori. Hon har också arrangerat skötarkurser och skötarmöten
under höst- och jullov. Fritidsledarens kontor står alltid öppet när hon är på plats, och hon finns
tillhands för att alla barn skall kunna känna sig välkomna. I teorirummet kan barnen också umgås,
spela spel och läsa. Fritidsledarens tider finns uppsatta på fönstret utanför kontoret.
Sammanfattningsvis lägger vi grunden till en trygg och öppen stallmiljö, där alla ska få vara med,
känna sig välkomna, våga fråga och be om hjälp.
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Enskede Ridsällskaps tävlingsverksamhet - allt från prova-på-tävlingar,
klubbmästerskap, cuper till inbjudningstävlingar på regional nivå
Året har varit ett händelserikt tävlingsår med någon form av tävling nästan varje helg under
ridskoleterminerna. Vi har fortsatt att på våra klubbtävlingar göra det möjligt även för de mindre
rutinerade att starta på hopptävlingar på lägre höjder, och i dressyr har det under 2015 återigen
arrangerats en prova-på-tävling i dressyr. Dessutom finns det alltid möjlighet att starta i en LC på
klubbtävlingarna.
Vi har fortsatt ha fokus på det ekonomiska, med tydlig budget och uppföljning varje kvartal och för
varje inbjudningstävling vi arrangerar. Målet är att våra inbjudningstävlingar ska gå med vinst för
att vi ska kunna delta med lag i cuper och allsvenskor och även ha råd med bra domare på
klubbtävlingarna samt även kunna investera i utrustning som behövs för att kunna genomföra
tävlingar. Våra inbjudningstävlingar har gått bra och med god vinst.
ERS-lagen visade framfötterna på tävlingsbanan
Inbjudningstävlingar
Under året har vi haft fyra inbjudningstävlingar. Två regionala
dressyrtävlingar, två lokala dressyrtävlingar där en tävling var en
Allsvenska-omgång i dressyr division III.
På alla våra tävlingar får vi väldigt fina betyg av både funktionärer
(domare) och ryttare. En förutsättning för att lyckas med så fina tävlingar
gång på gång är alla våra medlemmar som ställer upp och ser till
tävlingarna att genomförs på ett engagerat och professionellt sätt.

Regionaltävling i dressyr, 3 april
”Häggvik Cup” Feixprix S:t Georges. Häggvik Prize MsvB4. Tävlingen
hade 76 starter.

Frida Isacson segrade i Lätt A:3 på ERS
lokala dressyrtävling den 6 juni 2015.
(foto Ingela Söder)

Regionaltävling i dressyr för häst, 16 augusti
”Lätt A:3, Msv C:2, MsvB:2,MsvB:4, Tävlingen hade 60
starter. Ett av ERS ekipage var placerade.

Lokal tävling i dressyr för häst, 6 april
Allsvenskan div III Lätt B:1 och förklass Lätt B:1
Tävlingen hade 74 starter. ERS lag kom 1:a .
Tre + Trea v ERS ekipage var placerade.
Lokal tävling i dressyr för häst, 6 juni.
Lätt B:2, Lätt B:3 och Lätt A:3. Tävlingen hade 52 starter. Tre+Två+Två av
ERS ekipage var placerade.
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Laura Lyth och Kinga efter sina framgångar i lektionsmästerskapen.

Mirjam Karlsson och Bill nöjda efter
segern i sin kategori i lektionsmästerskapen. (Foto Anette Lindblom)

Erica Lindblom och Gilbert blev 2:a i sin
kategori och grupp i lektionsmäster-

Lektionsmästerskap
Våra duktiga lektionsekipage var återigen mycket framgångsrika under Lektionsmästerskapen.
Stockholmmästare Kat D, grupp 1: Mirjam Karlsson/Bill
Stockholmsmästare Kat D, grupp 2: Erica Lindblom/Gillbert
Kat C, grupp 2: Laura Lyth Nykopp/Kinga 2:a plats

Cuper & Allsvenskor
Ponnycupen hoppning
Under cupåret 2014/2015 var Enskede Ridsällskap med i
ponnycupen i hoppning. Lag var helt grönt och hade ingen
tidigare erfarenhet av att tävla. Med fokus på samarbete,
laganda och att ha roligt tog sig laget till ända till semifinal
och blev sist hedersvärda bronsmedaljörer.

Duktiga rookie-laget i ponnycupen med coach Kurt
Andersson och lagledare Carolina Bastigkeit.

Allsvenskan
Även 2015 har vi valt att fortsätta vår satsning på allsvenskan. I år hade vi med fyra lag;
ett i ponnydressyr div II, ett ponnyhopplag i div III, två lag i hästdressyr div III.
Div II laget i ponnydressyr - gick till final och blev 2a i finalen. I laget red
Erica Lindholm, Mirjam Karlsson, Laura Lyth och Li Thuresson.
Även Division III laget ponnyhoppning gick till final där
de hamnade på 8:e plats. I laget red Lovisa Cederblad,
Victoria Paulsson, Li Thuresson och Linn Letzén.
Ett av Division III-lagen i dressyr häst gick till final och de
blev 2:a i finalen. I det placerade laget red Frida Isacson,
Camilla Holm, Ragni Wannag och Mia Thuresson.
Under ERS lokala dressyrtävling 6 april placerade sig
ERS Allsvenskalag på 1:a plats i Lätt B:1. I laget red
Camilla Holm/Nicorro, Frida Isacson/Zero och Ragni
Wannag/Manitou.
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För att få ha lag med i allsvenskan måste man som förening vara beredd att anordna en
allsvenskaomgång på hemmaplan. Även i år hade vi löst det genom att lägga en div III omgång i
dressyr på annandag påsk.

Li Thuresson, Mirjam Karlsson, coach Paula
Pukk, Erica Lindblom och Laura Lyth
Nykopp efter sin 2:a plats i Allsvenskan

Hurra vad vi är bra!

Vänskapsmatch ERS vs Huvudsta Ridklubb
Under 2015 genomfördes en utbytestävling i dressyr ponny och häst mot Hufvudsta ridklubb med
en vänskapsmatch hemma häst och ponny och en vänskapsmatch hos Hufvudsta, häst. Enskede
stod som segrare i samtliga matcherna.
Klubbmästare
Dressyr ponny: Erica Lindblom/Gilbert för andra året i rad
Dressyr häst: Kicki Köhler/Carev
Hoppning ponny: Victoria Ryhnell/Balinoclogh Pat
Hoppning häst: Kevin Ryberg/Jasmine

Klubbmästare hoppning Kevin Rydberg/Jasmin och
Victoria Ryhnell/Balinoclogh Pat.

Klubbmästare dressyr Erica Lindblom/Gilbert och Kicki
Köhler/Carev. (foto Anette Lindblom)
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Klubbtävlingar
Dressyr

Hoppning

Summa

Antal tävlingar

5 (6)

5 (3)

10 (9)

Antal starter

88 (100)

124 (43)

212 (143)

Antal ponnyekipage

32 (58)

91 (28)

123 (86)

Antal hästekipage

56 (42)

33 (15)

89 (57)

Tabellen visar fördelningen starter och tävlingar gällande klubbtävlingar 2015. Inom parentes 2014. Till detta tillkommer
även en prova-på-dressyr.

Externa starter
Även detta år har vi haft många starter på externa tävlingar. Dels många starter av våra
privata ekipage, men även våra lektionsekipage har varit ute och tävlat, både på dressyr- och
hopptävlingar.
Både privata ekipage och lektionsekipage har haft många fina placeringar. Våra duktiga
instruktörer har också varit ute och representerat klubben med placeringar som resultat. Lillemor
Borko (dressyr upp till Medelsvår C:2) och George Doria (hoppning upp till 1,20) har haft
framgångar med placeringar.
Flera privata ekipage har varit framgångsrika, Alex Wenehult har tävlat i hoppning nationellt och
internationellt med placeringar upp till 1.50, Linda Abrahamsson har tävlat i dressyr med
placeringar upp till MsvB:5. Li Thuresson har tävlat i ponnydressyr med placeringar upp till
Lätt A:1.
Antal starter

Young Riders

Seniorer

Totalt

Hoppning

54 (53)

139 (62)

193 (115)

Dressyr

72 (62)

85 (128)

157 (190)

TOTAL ANTAL STARTER

350 (305)

Tabellen visar fördelningen av antalet starter i externa tävlingar under 2015 och inom parentes 2014.

Clinics och programträning
En viktig del i vår verksamhet är att erbjuda och arrangera clinics och programträningar.
Under året har vi haft programträning för domaren och tränaren Roger Olsson, Working Equitation
med Cecilia Hansson och en clinic i Horsemanship och Reining med landslagsryttaren i reining,
Anders Josefsson.

Utbildning, satsning på kunskap och personlig utveckling
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Att uppmuntra till och ge våra medlemmar möjligheter till ökad kunskap och personlig
utveckling är ett av våra prioriterade områden.Tack vare finansiering via bidrag från Stockholms
Stad, SISU Idrottsutbildarna och Sveriges Ridsportförbund har vi under året bland annat kunnat
genomföra följande kompetensutvecklingsprojekt.
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

❖
❖
❖

FULK - Förberedande Ungdomsledarkurs
ULK - Ungdomsledarkurs
VULK
Tävlingsledarutbildning
Märkesdomarutbildning
Banbyggarutbildning
TDB & Equipe
Grönt Kort handledarutbildning
"Vi i stallet”
Effektivare kommunikation och konflikthantering
Framtidshopp 15: 5 st workshops inom mål, motivation, teamutveckling, hälsa och personlig
utveckling samt helgridläger för 22 ungdomar i åldern 14-18 år.
Första hjälpen och HLR, 2 workshops
Föreläsning ”Ryttare är idrottare”, föreläsare Ulf Johansson, öppen föreläsning för hela ERS
Teamutveckling för USEK

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

och så ett tack 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, coacher, 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 2016 där vi tillsammans fortsätter att utveckla våra verksamheter. Det är de
IDEELLA insatserna som är motorn och drivkraften för att vår verksamhet ska fungera.
Till sist en självklarhet, men som tål att upprepas om och om igen ”hos oss är alla välkomna
oavsett ålder och ridnivå.”
Vi ses i stallet.

För Styrelsen Enskede Ridsällskap, 18 februari 2016

Katarina Nordlund
Ordförande

Lorraine Daum
Vice Ordförande
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