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1 STYRELSENS ARBETE UNDER 2017
Verksamhetsidé
Enskede Ridsällskap riktar sig till hästintresserade barn, ungdomar och vuxna som bor i
Stockholmsområdet. Vi erbjuder möjlighet till utveckling inom ridning och hästhantering
samt gränsöverskridande gemenskap. Vi gör detta då vi vill bidra till ett samhälle med
social gemenskap i trygg verksamhet.

Värdegrund
- 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.”

Vision
“Enskede Ridsällskap – en klubb där alla vill vara med!”

Verksamhetsområden
Föreningens styrelse har till uppgift att prioritera de verksamhetsområden som behöver
utvecklas och stöttas. Det är föreningens styrelsen, fritidsledaren och även Enskede
Ridskola som ger förutsättningarna för vilka aktiviteter vi kan erbjuda.
Från och med 2017 jobbar klubben med fyra verksamhetsområde:
- Barn och ungdomar mellan 6 och 15
- Barn och ungdomar mellan 16 och 25
- Vuxna över 25
- Tävling

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 ofta i projektform. Man kan vara med i en
projektgrupp utan att vara medlem i klubbstyrelsen. Under 2017 bedrevs arbetet i följande
arbetsgrupper.
- Administration & ekonomi
- Barn & ungdom
- Events & clinics
- Kommunikation
- Tävling

Focusområde under 2017
Under 2017 har föreningen särskilt fokus på att:

- Ta fram en styrdokument för klubben med verksamhetsidé, värdegrund, vision,
-

verksamhetsområde, årshjul och långsiktiga mål för att säkerställa ett värdefullt och
långsiktigt arbete för våra medlemmars bästa.
Fortsätta utveckla vår barn- och ungdomsverksamhet där vi kontinuerligt arbetar med
värdegrund, attityd och bemötande.
Fortsätta erbjuda våra medlemmar personlig utveckling och utbildning 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 lokala och regionala tävlingar.
Göra föreningen Enskede Ridsällskap än mer tillgängligt för att på så sätt få flera att
intressera sig för och engagera sig i föreningsarbetet.

Enskede Ridsällskap en förening i samarbete och
samverkan med Enskede Ridskola
Enskede Ridsällskap och Enskede Ridskolan är två skilda verksamheter som jobbar hand i
hand för våra gemensamma medlemmars/kunders bästa.
Tillsammans med Enskede Ridskola erbjuder vi våra medlemmar utvecklande och
inspirerande lektionsridning och andra aktiviteter såsom skötarkurser, 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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2 EKONOMI, MEDLEM OCH BIDRAG
Föreningsbidrag i olika former är en mycket viktig intäktskälla för föreningen som gör det
möjligt att kunna erbjuda en bredd av aktiviter såsom clinics, tävlingar m.m som passar
våra olika medlemsgrupper (barn, ungdomar och vuxna - med olika ridnivåer,
förutsättningar och intressen).
Summa

% andel av tot
intäkt

Medlemsavgifter

223 500

33%

Intäkter tävling

189 710

28%

Föreningsbidrag

171 424

25%

Övrigt (clinics och events, årsmöte,
klubbkläder, etc)

88 605

13%

673 239

TOTALT

Under året har vi bland annat fått medlemsaktivitetsbidrag, ledarutbildningsbidrag och
lägerbidrag från Stockholm Stad, samt Idrottslyft från såväl Svenska Ridsportförbundet och
SISU Idrottsutbildare.
SISU har även finansierat styrelsens projektarbete med att ta klubbens styrdokument med
omarbetat verksamhetsidé, vision och verksamhetsområden och långsiktiga mål.

Medlemmar 2017
Antal medlemmar under 2017 är väldigt lika det vi hade året innan (717 mot 713).
De senaste åren har styrelsen gjort ett stort arbete för att hålla medlemsregistret så
uppdaterat som möjligt och att vi nu har nått en nivå där siffrorna reflekterar verkligheten i
stallet.
0-6 år

7-12 år

13-20 år

21-40 år

41- år

Summa

Man

0

8

13

5

23

49

Kvinna

6

160

227

101

174

668

Total

6

168

240

106

197

717

Tabellen visar medlemmarnas fördelning avseende ålder och kön.

Antal flickor i åldersgruppen 7-12 har minskat med 28 stycken samtidigt som
åldersgruppen 13-20 har ökat med 17 personer. Det beror på att ett stort antal tjejer fyllde
13 under året.
2017 hade vi totalt 24 hedersmedlemmar.
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3 UTBILDNING, SATSNING PÅ KUNSKAP OCH
PERSONLIG UTVECKLING
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.
-

Föreläsning “Träna och tävla framgångsrikt” med Maria Gretzer - 2 deltagare
Föreläsning “Hur dömer domaren” - 20 deltagare
Basutbildning för lagledare i Allsvenskan och Stockholms- Ponnycupen - 1 deltagare
FULK - Förberedande Ungdomsledarkurs - 3 deltagare
VULK - Vuxen Ungdomsledarkurs - 1 deltagare
Träning “Att möta vuxna”-fortsättningskurs - 3 deltagare
US kurs med Stockholms Läns Ridsportsförbund - 9 deltagare från USEK
Utbildningsdagen för unga medlemmar på Djursholms Ridklubb - 8 deltagare
Föreläsning “Hålla hästen frisk” - 4 deltagare
Grönt Kort handledarutbildning - 1 deltagare
Grönt Kort kurs - 12 deltagare
Workshop föreläsare Coco Rosenfeld om mentalträning - 9 deltagare

USEK på kurs

Klubbens styrelse har även satsat på egen utbildning och har drivit ett stort projekt med
SISU i 3 steg mellan juni och november.
- Steg 1 med Sanna Nilsson, Stockholmsidrotten SISU om styrelsearbete
- Steg 2 med Sanna Nilsson, Stockholmsidrotten SISU om skattning och analys som grund
inför nästa steg Sanna kommer och gör skattning och analys för styrelsearbete,
Stockholmsidrotten SISU
- Steg 3 Målstegen med extern processledare, Ann-Lee Mellström för att ta fram
verksamhetsidé, vision, verksamhetsområde och långsiktiga mål.
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4 AKTIVITETER, PROJEKT OCH HÄNDELSER 2017
Meningsfull barn- och ungdomsverksamhet med
ungdomssektionen, stallkompisarna och fritidsledaren
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 innebär att Ryttaralliansen även står för fritidsledarnas utbildning,
sköter löneadministration och ordnar regelbundna träffar för fritidsledarna.
Jessica Larsson har arbetat som fritidsledare hos oss i Enskede ridsällskap sedan våren
2017. Styrelsens ungdomsansvariga Therese Roos och Filippa von Essen har haft ett nära
samarbete med fritidsledare och ungdomssektionen (Usek). Styrelsens ungdomsansvariga
har haft regelbundna möten (oftast varje vecka) med fritidsledaren då de stämt av hur
verksamheten fungerar. De har också, tillsammans med styrelsens ordförande, haft
månatliga möten där planeringen för fritidsverksamheten gåtts igenom och stämts av.

Usek har under året arrangerat aktiviteter som: rykttävling med smörjmys, pluggkvällar,
filmkvällar, påskäggsjakt, måndagsträning, skötarpicnick, spökkväll, mysteriet i stallet,
julpyntning av stallet, julmys med julbord, pepparkaksdekoration mm, samt avpyntning av
stallet. Alla aktiviteter sker 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/eller
styrelsens ungdomsansvarig.
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Under året har fritidsledaren hållit i skötarkurser och skötarmöten. Hon har också hållit i en
del egna aktiviteter i stallet: målning av hinder till käpphästhoppning, käpphästhoppning
mm. Dessutom har fritidsledaren hjälp till vid medlemsdagen och organiserat
käpphästhoppning. Under året har fritidsledaren också deltagit och stöttat Usek och
Stallkompisar på en del av deras aktiviteter och medverkat på deras möten.
Stallkompisar, som är ett komplement till Usek, har under året organiserat en del
aktiviteter som Halloween och quiz mys och mysdag med spel och lekar. De har också
samarbetat med och hjälpt till på en del av Useks aktiviteter, t.ex. skrivit frågor till
påskäggsjakten. Stallkompisar har också ett eget Instagramkonto. Ett av Stallkompisars
uppdrag är att verka för bra kompisanda i stallet.
Under hösten organiserades också en kick-off för Usek och Stallkompisar som gick till
Bodaborg. Väl där bjöds det på lagaktiviteter, tacos och fika. Det var en mycket uppskattad
aktivitet.
Fritidsledarens kontor står alltid öppet när hon är på plats, och hon finns till hands för att
alla barn skall kunna känna sig välkomna.

En stor satsning på våra ungdomar mellan 15 och 25
med två projekt
Under 2017 har vi valt att satsa lite extra på våra medlemmar som är mellan 15 och 25. I
den åldern deltar man oftast inte längre på USEKs aktiviteter. Ibland håller man på att gå
över från ponny till häst och det är en del nytt. Därför vill styrelsen stötta de i den
övergångsperioden. Det gjorde vi genom två projekt.
Juniorcupen - “Alla kan tävla - motivation, inspiration och glädje” - är en satsning
med fokus på tävling. Juniorcupen är formad efter ponnycupen modellen förutom att det
rids på storhäst. Det är ett samarbete med två andra ridskolor i Stockholms regionen där
ungdomarna träffas på matcher mellan två lag och där man rider på hemmaplans hästar.
Under våren 2017 fick ett gäng ungdomar tränar på att hoppa på storhästar och hade 3
matcher. Denna insats löper över 2018.

Ponnytjejer hopptränar på stora hästar inför Juniorcupen
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Stallet som mötesplats för ungdomar mellan 15-25.
Parallellt med Juniorcupen har vi börjat ta fram ett par aktiviteter som riktar sig mot
ungdomar och unga vuxna. Dessa aktiviteter ska bidra till mer gemenskap och utbyte i
stallet för den åldersgruppen.
Vi har haft ett uppstartsmöte där vi har lyssnat på önskemål från ungdomarna. Lite senare
under hösten gick ett gäng ungdomar och besökte Stockholm International Horse Show och
deltog i diskussioner om motivation och förebilder. Även denna satsning kommer klubben
fortsätta med under 2018.

Ett brett utbud av clinics och events för alla medlemmar
Årsmöte och fest
I anslutning till årsmötet i februari, hade vi försenad 70-årsfest för våra seniora
medlemmar. Under temat ”glitter och glamour” träffades ett 70-tal befintliga och några
tidigare medlemmar och intog god mat och dryck. Dansgolvet var flitigt bemannat.
En inspirationskväll om träning för bättre ridning
I maj bjöd klubben in till en föreläsning med tränaren och fälttävlansryttaren Ulf
Johansson. Ulf pratade om hälsa och vikten av att alla vi ryttare – från motionsryttare till
tävlingsryttare – tränar allsidigt och bygger upp en bra styrkebalans i kroppen, inte minst
för att förebygga skador. Men även för att rida bättre.

Uppvisning i löshoppning under medlemsdagen

Medlemsdagen som blev medlemsdagar 2017
Som brukligt är anordnas ERS medlemsdag under en helg i september, men i år var det
uppdelat på två dagar. Första dagen riktade sig till våra yngre medlemmar med aktiviteter
såsom: fiskdamm, ritmys, ponnyridning och en väldigt uppskattad käpphästtävling med
flera olika höjdkategorier.
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Dag två höll fysioterapeuten Birthe Vogelius en väldigt inspirerande föreläsning. Hon utgick
en del från sin bok ”Spänst och harmoni i ryttarens sits”. Vi fick lära oss många nyttigheter
- både teoretiskt och praktiskt – bl.a. hur vi kan öva upp kroppens liksidighet för en bättre
sits.
Uppskattad hoppclinic med Sylve Söderstrand
Hela läktaren var fylld av stora och små medlemmar när Sylve besökte oss i november.
Sylve coachade flera ekipage från Enskede och lotsade dem över bommar och hinder,
ibland bara med enhandsfattning.
”Du får tillbaka det du ger till hästen” sa Sylve.

Sylve delar med sig till Enskede medlemmar
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5 TÄVLINGSVERKSAMHETEN 2017
2017 har återigen varit ett händelserikt tävlingsår med någon form av tävling i princip
varje helg. 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. Det finns alltid chansen
att starta i en clear-round i hoppning eller en LC i dressyr eller på klubbtävlingarna.
Tävlingskommitten har fortsatt att ha fokus på det ekonomiska, med tydlig budget och
uppföljning varje kvartal och för varje inbjudningstävling som har anordnats. Under 2017
har vi helt gått över att sköta anmälningar och betalningar i Tävlingsdatabasen och
resultatredovisning i Equipe för alla klubbtävlingar, vilket underlättar väldigt mycket för de
som ska arrangera klubbtävlingar.
Målet är att våra inbjudningstävlingar ska gå med ekonomisk vinst för att vi ska kunna ha
lag med i cuper och allsvenskor, ha råd med bra domare på klubbtävlingar, kunna
subventionera andra icke tävlingsrelaterade aktiviteter samt att kunna investera i
utrustning som behövs för att kunna genomföra tävlingar.
Våra inbjudningstävlingar har gått bra och med god vinst under 2017. En förutsättning är
engagerade medlemmar som ställer upp som tävlingsledare och funktionärer och alla
föreningens sponsorer. Vi är så tacksamma över alla ni som hjälper till med tävlingarna
under året.

Ett stort tack till er!

Cuper - Ponnycup och Allsvenskan
Ponnycup dressyr säsong 2016-17
Under cupåret 2016/2017 var ERS återigen med i de två ponnycuperna. Ponnycupen i
hoppning och ponnycyupen dressyr. Ponnycupen dressyr gick vidare till final där de kom
på tredjeplats.

Allsvenskan 2017
Även 2017 har vi fortsatt att delta i allsvenskor med stora framgångar. I år hade vi med
fyra lag: ett lag i hästhoppning division III ett lag i ponnyhoppning division II, ett lag i
ponnydressyr div II och ett lag i hästdressyr div III.

Stolta och duktiga segrare i ponnyallsvenskan dressyr Div II
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Div II laget i dressyr ponny gick till final och vann! De som var med i laget var Matilda
Hagelsten, Amanda Hellström och Mirjam Karlsson, Agnes Nordlund och Alexandra Waleij.
Division III-laget i dressyr häst gick till final genom en förstaplats och en tredjeplats i de
två grundomgångarna. I laget red Ingela Söder, Erica Lindblom, Mirjam Karlsson och Mia
Tiderman.
Division II-laget i hoppning ponny gick till final där de kom på femte plats. I laget red Linn
Karlsson, Victoria Paulsson, Myrna af Wetterstedt och Alexandra Waleij
Div III-laget i hästhoppning var också mycket framgångsrika och kom på en hedrande
tredjeplats.I laget red Emelie Löthner, Sarah Löfgren, Kira Haapanen och Alexandra Waleij.

Glada Div III laget i hästhoppning som kom på 3.e plats totalt

Inbjudningstävlingar 2017
Under året har vi haft 4 inbjudningstävlingar. Två regionala dressyrtävlingar, två lokala
dressyrtävlingar där en tävling var en allsvenskomgång 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 får tävlingarna att genomföras.

Regional tävling i dressyr för häst, 14 april. ”Häggvik Cup” Fei prix S.t Georges,
Häggvik Prize Msv B:4. Tävlingen hade 62 starter.
Lokal tävling i dressyr för häst, 17 april. Allsvenskan div III Lätt B:1 och förklass
Lätt B:1. Tävlingen hade 70 starter. ERS lag vann och många av ERS ekipage var
placerade.
Lokal tävling i dressyr för häst, 6 juni med klasser Lätt B:2, Lätt B:3, Lätt A:3 och
Msv B:5. Tävlingen hade 61 starter. Många av ERS ekipage var placerade och Hööks
Kungsgatan, Ågesta Ridsportbutik och Vitamin Well sponsrade.
Regional tävling i dressyr för häst, 12 augusti med klasser Lätt B:2, Lätt A:3,
MsvB:2 och MsvB:5. Tävlingen hade 47 starter. Två av ERS ekipage var placerade.
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Under ERS lokala dressyrtävling den 6:e juni vann Ragni Wannag och Manitou och
Erica Linblom och Zeller placerade sig på 4:e plats och Åsa Fritzell och Dorcas på 5:e plats

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 mycket, både på
dressyr och hopptävlingar. Både privata ekipage och lektionsekipage har haft många fina
placeringar.

Kira Haapanen och Alonso placerade sig vid externa tävlingar under 2017
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2017

2016

2015

306 st

281 st

305 st

Antal starter

153 st

162 st

190 st

Antal juniorer/young rider

96 st

29 st

62 st

Antal seniorer

57 st

133 st

128 st

Antal starter

157 st

119 st

115 st

Antal juniorer/young rider

59 st

69 st

53 st

Antal seniorer

98 st

50 st

62 st

Total antal starter
Dressyr

Hoppning

Antal externa starter jämfört med tidigare år

Lektionsmästerskap
Årets deltagande i mästerskap har varit framgångsrikt.
Lektionsmästerskap
Lektionshästmästerskap i dressyr hölls den 1 maj på Vällingby ridskola.
Alexandra Waleij red juniorklassen på Zidane och knäppte en 4:e plats.
Lektionsponnymästerskapet i dressyr hölls den 21 maj 2017 på Tungelsta Ridklubb. Våra
ryttare vann både kategori C och D!
Matilda Hagelsten blev 1a i kat C på Kinga medan Laura Lyth blev 1a i Kat D på Delight.
Amanda Hellström kom 5a i Kat D på Tomas.

Laura, Amanda och Matilda på lektionsponnymästerskapet
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Lektionsmästerskap i hoppning för senior 2017 hölls den 20 maj på Roo Gård. Sarah
Löfgren kom 2a på Hortensia.
Lektionsmästerskap i hoppning för ponny kat D 2017 hölls även den 20 maj på Roo Gård.
Alexandra Waleij kom 5a och Myrna af Wetterstedt kom 6a, båda red på Bill.

Alexandra Waleij och Myrna af Wetterstedt med Bill på prisutdelningen.

Årets deltagande i mästerskap har varit framgångsrikt med andra ord! Grattis till er!

Klubbmästare 2017
Dressyr ponny:
Dressyr häst:
Hoppning ponny:
Hoppning häst:

Alexandra Waleij och Creig an Oir Tomás
Ingela Söder och Alonso
Linn Karlsson och Doortje samt Maya Romani och Kinga
Maria Löfgren och Hortensia

Pristagare i KM dressyr 2017: Ingela Söder och Alonso och Alexandra Walei Tomas

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017

|

ENSKEDE RIDSÄLLSKAP

16

Pristagarna i KM hoppning 2017. Ponny: delad 1:a plats Linn Karlsson och Doortje och Maya Romani
och Kinga. Häst: 1:a plats Maria Löfgren och Hortensia, 2:a plats Kira Haapanen och Zeller (Harry).

Klubbtävlingar
Under året har 14 st klubbtävlingar anordnats samt blåbärshoppning och prova-på dressyr.
Fördelat enligt nedan.
2017

2016

2015

14 st

15 st

10 st

210 st

231 st

212 st

7 st*

8 st*

5 st*

120 st

129 st

88 st

Antal ponnyekipage

38 st

58 st

32 st

Antal hästekipage

82 st

70 st

56 st

6 st**

7 st**

5 st**

Antal starter
hoppning

90 st

102 st

124 st

Antal ponnyekipage

48 st

62 st

91 st

Antal hästekipage

42 st

40 st

33 st

Antal tävlingar
Antal starter
Dressyr
Antal
dressyrtävlingar
Antal starter
dressyr

Hoppning
Antal hopptävlingar

*Det har också anordnats prova på dressyr
**Det har också anordnats blåbärshoppning
Tabellen visar fördelningen starter och tävlingar gällande klubbtävlingar 2017 jämfört med tidigare år.
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Ett stort tack!
Ett stort tack till alla som hjälper till på tävlingarna och alla föreningens sponsorer för små
och stora bidrag. Utan er skulle det här inte fungera och tävlingarna är mycket viktiga för
Enskede Ridsällskaps ekonomi.

Våra sponsorer
Vi vill tacka våra sponsorer för deras bidrag under 2017:
Back-on-track
Häggviks Åkeri
Hööks Sickla
Hööks Kungsgatan
Kentaur
Lyckås Ridsport
Strömbergs Gård
Vitamin Well
Ågesta Ridsportbutik

Sponsring
Sponsring
Sponsring
Sponsring
Sponsring
Sponsring
Sponsring
Sponsring
Sponsring

av
av
av
av
av
av
av
av
av

regional dressyr
regional dressyr
lokal/regional dressyr
lokal dressyr
regional dressyr
lokal/regional dressyr
regional dressyr
lokal dressyr
lokal/regional dressyr

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, fritidsledare, USEK, stallkompisar, Jonas i Café
Stallet, föräldrar och alla andra ideella krafter som gjort det möjligt att genomföra alla
tävlingar och andra aktiviteter som vi arrangerat under året. Tack även till Linn Karlsson,
USEK och alla som har bidragit med bilder.
Jag vill även rikta ett stort tack till de andra medlemmarna i styrelsen och
tävlingskommittén som lägger mycket tid för att erbjuda en stor variation på aktiviteter för
alla våra medlemmar. Det är de IDEELLA insatserna som är motorn och drivkraften för att
vår verksamhet ska fungera.
Vi ser fram emot 2018 där vi tillsammans fortsätter att utveckla våra verksamheter.
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, februari 2018
Lorraine Daum
Ordförande
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