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INTRODUKTION

Välkomna till Tyresö Ryttarförenings  
verksamhetsplan för år 2018-19 
 

Nytt år, nya utmaningar! Vill även detta år på-
minna er om att det ju faktiskt är ”VI”, alla med-
lemmar tillsammans, som äger den här fina 
verksamheten – Tyresö Ryttarförening. För att 
driva den krävs kunnig personal och en kompe-
tent, väl sammansatt styrelse och sist men inte 
minst engagerade medlemmar.  
 
I verksamhetsplanen började vi inledningen med 
”att vara nöjd är det tråkigaste som finns” och 
detta skall vi nu utveckla vidare. Vi tycker att 
vara nöjd är ett mindre bra mål men att vara 
supernöjd är ett bra mål och det kommer vi vara 
när vi når vår vision, ”Tyresö Ryttarförening är 
Sveriges bästa ridskola”. 
 
Under detta år kommer vi framförallt arbeta 
med de mål som framgår längre fram i denna 
verksamhetsplan. Dessa mål är framtagna uti-
från vår vision och våra värdegrunder. Dessa ska 
vara en guide och kompass i den dagliga verk-
samheten och ska även visa sig i våra handlingar 
och beslut. De ska helt enkelt vara en vägg att 
luta sig mot när det blåser! Vår vision är bilden 
av vårt önskade framtida läge och ska fungera 
som en ledstjärna mot vilken vi strävar.  
 
Många av er undrar nog när och om det blir nå-
got nytt ridhus samt upprustning av vårt stall! 
Detta har tyvärr dragit ut på tiden men med-
lemmarna i projektgruppen för upprustnings-
projektet har gjort ett fantastiskt arbete som vi 
nu hoppas mynnar ut i att ridhus och ombygg-
nation kan påbörjas under 2018.  
 
Vi ser även fram emot att följa utvecklingen i 
vårt avelsprojekt. Vi har köpt in två fina 
ungponnyer som under vintern rids in av sex 
elever på ridskolan tillsammans med en ridlä-
rare. Projektet är starten för att långsiktigt få 
välutbildade och hållbara hästar. Projektet 
kommer också ge ridskolan ännu en gren i och 
med att det ger eleverna möjlighet att följa 

unghästarna genom unghästtester och champ-
ionat. Vi har också betäckt tre ston där tyvärr 
endast en är fortsatt dräktig. Syftet med att avla 
fram egna hästar är att vi då kan använda de 
ston som närmar sig pension från ridskolan men 
som varit fantastiska ridskolehästar. Vi kommer 
utvärdera om det är så vi vill arbeta framöver 
eller om det lönar sig att köpa redan födda häs-
tar. Vi hoppas att ni elever uppskattar att få vara 
med på denna resa! 
 
Ständigt arbetar vi i styrelsen och personalen 
med att se över hur vår organisation kan göras 
ännu bättre och så även under kommande verk-
samhetsår. 
 
Vilket spännande år detta kommer bli – vi hop-
pas avsluta det med att vi är lite mer än bara 
nöjda! 
 
Vi ses i stallet! 
 
Med vänliga hälsningar, 
 

 
Susanne Hellevik, Ordförande TRF 
ordforande@tyresoryttarforening.se 
 

  
Nina Karlsson, Verksamhetschef Tyresö Ridskola 
nina.karlsson@tyresoryttarforening.se

” 
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Verksamhetsplanen har arbetats fram i samarbete mellan  
TRF:s styrelse och ridskolans personal. 
 
Omslagsbild: Ärevarv lokaltävling i dressyr. Fotograf: Jasmine Andén 
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NULÄGE & OMVÄRLD

Bakgrund 
I arbetet med att ta fram en strategi för svensk 
idrott till år 2025 har Riksidrottsförbundet och 
SISU Idrottsutbildarna tagit fram en 
omvärldsspaning1. I årets verksamhetsplanering 
har TRF valt att använda sig av denna spaning 
för att lära och förstå vilka trender och 
samhällsförändringar som kan komma att 
påverka vår verksamhet idag och under de 
kommande åren.  

TRF är idag en av Tyresös största idrottsför-
eningar, med fortsatt höga ambitioner inför 
framtiden. Vi ska vara ett attraktivt alternativ 
bland de som kan tänka sig att utöva sporten, 
men även bland potentiella anställda. I det ar-
betet ingår en omvärldsbevakning och lyhördhet 
för vad dagens marknad efterfrågar – juniorer 
såväl som seniorer, samt arbetstagare (främst 
ridlärare).  

Trendspaningen är ett komplement till den 
feedback från medlemmarna som styrelsen och 
ridskolan tagit del av via 2017 års medlemsen-
kät. Resultatet av denna undersökning, samt 
dess påverkan och betydelse för verksamhets-
planeringen, redogörs för längre fram i detta 
avsnitt. 

Trender som påverkar ridsporten 
Förbundets omvärldsanalys lyfter fram följande 
sex huvudtrender:  
• Hållbar hälsa – från prestation till uppbyg-

gande  
• Alla ska med – en heterogen värld med fo-

kus på det som är gemensamt  
• Den enda vägen – jämställdhet är vägen 

framåt 
• På mitt sätt – när, hur och var jag vill 
• På riktigt – strävan efter positiv friktion i en 

friktionsfri värld 
• Digital verklighet – det digitala och analoga 

är ett och skapar en ny verklighet 

                                                
1 http://www.strategi2025.se/ 

”Hållbar hälsa” – vad innebär denna trend för 
ridsporten? 
Idag är hälsa inte längre begränsat till den fy-
siska kroppen, utan inkluderar i lika hög grad 
faktorer såsom sinnligt välmående och att leva 
på ett sätt som är hållbart för planeten. Föru-
tom stävan efter att leva hållbart och hälsosamt 
lever många i dag också i en tillvaro som går ut 
på att på olika sätt prestera och leverera inom 
livets alla delar: på arbetet, familjemässigt och 
socialt. Nu ser vi en tilltagande kritik till detta 
prestationsinriktade samhälle, och allt fler signa-
ler pekar på att det högoktaniga och kravfyllda 
liv många i dag lever inte är hållbart i längden. 
Allt fler börjar därför anamma en livsstil som 
utgår från idén om en hållbar hälsa, vilket hand-
lar om att leva på ett sätt som är hållbart i läng-
den. 
 
Förflyttningen mot ett ökat fokus på balans, 
uppbyggnad, rekreation och mental styrka inne-
bär en fördel för ridsporten, som kan svara upp 
mot dessa behov på ett sätt som få andra idrot-
ter gör. Förutom samvaron med hästar, ofta i en 
naturnära miljö, erbjuder ridsporten en livslång 
idrott för alla, oavsett ambition, ålder eller 
andra förutsättningar. 
 
Ridskolor bör säkerställa en förståelse för och 
kompetens kring ett hållbart hälsoperspektiv, 
både vad gäller kommunikation och satsningar 
på utbud och tjänster som tillmötesgår det 
ökade intresset för den mentala hälsan samt 
samspelet mellan fysiska och mentala prestat-
ioner. Exempel på aktiviteter som svarar upp 
mot trenden är när ridskolor använder sig av 
mental coachning och målplaner som ett kom-
plement till uppsutten träning, samt avsutten 
träning i form av exempelvis yoga för ryttare. 
 
”Alla ska med” – vad innebär denna trend för 
ridsporten? 
I dag präglas vårt samhälle av mångfalden av 
människor och människors sätt att leva. Möjlig-
heterna för att kunna vara sig själv, ha smala 
intressen och ändå hitta gemenskap är större än 
tidigare. Sedan en tid tillbaka talas det om stam-
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samhället – ett samhälle präglat av nischade 
gemenskaper ofta baserade på intresse snarare 
än demografiska variabler. I och med digitali-
seringen finns allt fler forum för nischade ge-
menskaper över fysiska gränser. Personer med 
liknande värderingar, intressen, mediekonsumt-
ion etc. kan lätt hitta varandra och skapa egna 
gemenskaper som sträcker sig bortom gamla 
barriärer. Att tänka på och behandla personer 
utifrån ålder, kön eller uppväxtort är i dag oftast 
irrelevant. Istället är det våra åsikter, vad vi gör 
och vilka intressen vi har som definierar oss.  
 
Ridsporten är en idrott som sedan länge har 
legat i framkant vad gäller att förena många 
olika människor i ett och samma sammanhang – 
oavsett ålder, kön, bakgrund eller funktionsvari-
ation. Utmaningen ligger i att balansera mellan 
att inkludera och lyfta upp allas olika behov, 
men samtidigt behålla de gemensamma intres-
sena i fokus inklusive hästarnas behov. 
 
Ridsporten har också en utmaning att möta i det 
faktum att sporten är relativt kostsam att utöva, 
jämfört med exempelvis fotbollen, vilket kan 
vara socioekonomiskt exkluderande. Detta är 
något som även idrotter såsom hockey och kon-
ståkning utmanas av. 
 
”Den enda vägen” – vad innebär denna trend 
för ridsporten? 
Det blir allt mer tydligt att den samhällsrörelse 
som handlar om att män och kvinnor bör ges 
samma villkor – och som låter ”mjuka” värden 
ta plats – inte bara är den vinnande vägen, utan 
den enda vägen. I en tid som på många sätt 
präglas av turbulens, osäkerhet och fientlighet 
ser vi en växande motrörelse och utveckling där 
grundläggande demokratiska värden som jäm-
likhet och empati blir viktigare. Allt fler inser 
betydelsen av och värdet i att röra sig mot ett 
samhälle där vi inte längre värderar varandra 
utifrån stereotypa föreställningar kring kön eller 
andra demografiska variabler. Som ett resultat 
av dessa utvecklingar ser vi att ojämlika villkor 
och stereotypa uppfattningar ifrågasätts allt mer 
och på allt fler håll.  
I likhet med den föregående beskrivna trenden 
så är även denna pågående samhällsförändring 
något som ridsporten är relativt väl rustad att 

agera på. Inom vår idrott tränar och tävlar män 
och kvinnor tillsammans och på samma villkor, 
vilket ger en bra grund att stå på. Med det sagt 
är även ridsporten en del av samhället och dess 
strukturer, vilket troligtvis är en bidragande fak-
tor till att andelen kvinnor är dominerande 
bland gräsrötter och i breddverksamheter, men 
inte i samma utsträckning i elitsammanhang.   
 
Ur ett ridskoleperspektiv så finns ett arbete att 
göra vad gäller att kommunicera utåt att vi er-
bjuder verksamheter där alla kan känna sig 
hemma oavsett könstillhörighet. Stämpeln ”tjej-
sport” är något som många ridskoleelever inte 
alls känner igen sig i, utan är en etikett som 
kanske framför allt ges av utomstående med 
mycket liten faktiskt erfarenhet av ridskolor.    
 
Ridskolorna erbjuder inte dam-ridning och herr-
ridning, till skillnad från hur många andra idrot-
ter väljer att dela upp det. Hästen är en utmärkt 
representant för detta förhållningssätt, ef-
tersom att den inte gör skillnad mellan olika 
ryttare baserat på kön. Ridskolor bör aktivt se 
till att kommunicera denna relativa styrka, t.ex. 
genom att göra mer medvetna bildval där även 
elever av det manliga könet faktiskt represente-
ras. Ridskolor tjänar också på att fundera ige-
nom hur de bemöter människor av olika kön, 
t.ex. så kanske ”ponny-pappornas” ideella ar-
betsinsatser uppmärksammas positivt i större 
utsträckning än ”ponny-mammornas”, bara för 
att de traditionellt sett är mer ovanliga besökare 
i stallet?  
 
”På mitt sätt” – vad innebär denna trend för 
ridsporten? 
Sedan en tid tillbaka har vi sett framväxten av 
den så kallade ”skapandeekonomin”, som inne-
bär att människor vill vara aktiva medskapare i 
allt fler områden som påverkar deras liv. Det 
finns en ökad vilja att kunna göra saker på sitt 
eget sätt, och på sina egna villkor. Som ett resul-
tat ser vi inom en rad olika områden en ökad 
efterfrågan på dels personanpassade produkter 
och tjänster, men också flexibla, tillfälliga lös-
ningar och ”on demand”-tjänster. Vi vill helt 
enkelt ha, och kräver, större möjlighet att kunna 
styra över vår egen tillvaro. Detta innebär dels 
att vi lösgör oss från bindande villkor och för-
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pliktelser, till exempel var och hur vi arbetar, 
men också att vi tar saker i egna händer och 
skapar de produkter och tjänster vi behöver 
men som vi upplever saknas, såsom smarta 
plattformar för byten och säljning av olika tjäns-
ter och produkter. Inom hälso- och träningsom-
rådet eftersöks i allt högre grad flexibla och per-
sonanpassade tränings- och idrottsformer. 
 
Motion förutsätter inte längre medlemskap till 
en klubb eller förening, och att ansluta sig till ett 
medlemskap eller att behöva anpassa sig till 
specifika datum eller tider kan för många upple-
vas som ett en ”uppoffring”, ett ”krav” eller ett 
”tvång”. För ridsporten, som på många sätt byg-
ger på struktur och noggrann planering, av sä-
kerhetsskäl och för djurens välfärd, innebär 
ökade krav på flexibilitet en stor utmaning. Hur 
kan behovet av flexibilitet och individens intres-
sen kombineras med de förutsättningar som 
ridskolorna står inför? En viktig möjlighet är att 
underlätta för mer spontan utövning av ridspor-
ten, dvs. hitta sätt att kunna erbjuda även drop-
in-ridning. Ridskolor bör också erbjuda digitala 
kanaler eller plattformar där eleverna enkelt kan 
köpa/sälja och byta förköpta ridlektioner, samt 
utrustning. 
 
Vad gäller det ideella engagemanget som många 
ridskolor är beroende av så påverkas det troligt-
vis negativt av denna trend, i dess traditionella 
form med förutbestämda och helt gemen-
samma arbetsdagar. Ridskolorna bör fundera 
över om mer flexibla och individuella former av 
ideellt engagemang kan erbjudas, som fortfa-
rande kommer verksamheten till gagn på önsk-
värt sätt.  
 
”På riktigt” – vad innebär denna trend för 
ridsporten? 
Vår tillvaro delas allt mer upp i instrumentella 
tråksysslor och meningsskapande upplevelser. 
För samtidigt som vi strävar efter bekvämlighet i 
det mesta, söker och värdesätter vi spännande 
och utmanande upplevelser, upplevelser som på 

olika sätt kräver något av oss. Man kan kalla det 
en form av sökande efter positiv friktion, en 
friktion som gör att vi känner att vi upplever och 
lever – ”på riktigt”. För även om många trista 
vardagssysslor som storhandling numera ge-
nomföras med ett snabbt klick, kan internet-
shoppingen inte slå känslan och upplevelsen av 
att strosa runt bland färska råvaror på en mat-
marknad. Och även om vi numera kan lyssna på 
hela världens och historiens musik genom ett 
snabbt knapptryck uppskattar allt fler känslan av 
att sätta på sin favoritskiva på vinylspelaren. 
Dessa tendenser speglas även i idrottsvärlden, 
delvis genom ett ökat intresse för naturnära 
träningsupplevelser, men även för råa, smut-
siga, högintensiva träningsformer, vars populari-
tet fortsätter att växa. 
 
Vad tycker våra ridande medlemmar om oss? 

Under 2017 genomfördes en enkätundersökning 
bland våra ridande TRF-medlemmar, dvs. elever 
på Tyresö Ridskola. En sammanfattande intervju 
med verksamhetschef Nina Karlsson, kring re-
sultaten av undersökningen, bifogas denna 
verksamhetsplan (Bilaga 1). Resultaten har legat 
till grund för arbetet med verksamhetsplane-
ringen, se nedan. 
 
Arbetet med planeringen av verksamhetsåret 
2017-18 

Vi på TRF har i arbetet med vår verksamhetspla-
nering sammanställt och analyserat både exter-
na trender och input från våra medlemmar, uti-
från bl.a. modellen ”SWOT”. Förkortningen står 
för Strengths (Styrkor), Weaknesses (Svagheter), 
Opportunities (Möjligheter) och Threats (Hot).  
 
Styrkor och Svagheter är interna faktorer, så-
dant som vi på TRF själva råder över och kan 
utveckla. Möjligheter och Hot är externa fak-
torer som vi på TRF inte kan påverka, men som 
vi likväl måste förhålla oss till. Vår SWOT inför 
kommande verksamhetsår, finner du nedan.
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SWOT-analys för TRF 

STYRKOR SVAGHETER 
• Kommunens enda ridskola. 
• Ridskolans läge, centralt men invid grönområden. 
• Gammal ridskola med lokal historia och förankring. 
• Hög kvalitet på ledarna/tränarna. Omtyckta ridlä-

rare med lång erfarenhet. 
• Erbjuder meningsfulla aktiviteter för barn och ung-

domar i Tyresö. 
• Tillgängliga: Öppet 6 dagar i veckan, större delen av 

dagen. 
• På TRF tränar man hela sin kropp och dessutom sin 

empatiska förmåga, självständighet samt ledaregen-
skaper. 

• Finns alla nivåer på grupper, från hästvettskurs till 
lagträningarna och tävlingar. 

• Deltagit i Ridskoleponny- och ridskolehästmäster-
skap –tävlingslag som aktivt söker möjligheter till 
utveckling. 

• TRF välkomnar alla: barn/unga, ridning för alla ni-
våer samt för ryttare med och utan funktionsned-
sättningar. På TRF toppas inte grupperna. 

• En bra organisationsmodell inom styrelsen och inom 
ridskolan. 

• God ekonomi. 

• Erbjuder inte stor tävlingsverksamhet. 
• Begränsade möjligheter att rida ut, ordentliga rid-

stigar saknas. 
• Kostnaden för att driva ridskoleverksamhet i Tyresö 

är hög och därmed också priset per lektion. 
• Enbart ett ridhus ger påfrestande ridtider (för tidiga 

lektioner, för sena lektioner) samt hindrar oss från 
att expandera (lång kö för att börja rida). 

• Enbart ett ridhus innebär också begränsade möjlig-
heter att erbjuda extra kurser etc. utöver bredd-
inriktningen, t.ex. bjuda in externa tränare inom nå-
gon viss gren eller ”hästkultur”. 

• Anläggningen är omodern, t.ex. saknas ordentliga 
omklädningsrum med möjlighet till dusch.  

• Anläggningen är omodern; boxar finns inte till alla 
hästar. 

• Ej helt tillgängliga utrymmen, framför allt inte för 
personer med funktionsnedsättning. 

• Svårigheter att rekrytera tillräckligt med ideella 
krafter till tävlingar och andra arrangemang, även 
till Ungdomssektionen. 

• Fritidsledare i stallet saknas. 

MÖJLIGHETER HOT 
• Ridsporten ingår i friskvårdsbidraget - kan göra att 

fler har möjlighet att söka sig till ridningen. 
• Ridsporten har fått ett stort utrymme i media rela-

tivt tidigare år, Jerringpriset samt sportsliga fram-
gångar - kan påverka ridskolornas attraktionskraft 
samt belysa att de är viktiga idrottsanläggningar för 
kommunen att satsa på. 

• Upprustad, modern anläggning (planerat för 2018) 
• Ny anläggning innebär bl.a. mer attraktiva lektions-

tider och klubbutrymmen för våra medlemmar samt 
större och fler möjligheter att anordna tävlingar (ett 
sätt att hålla kvar tävlingssatsande ryttare i klub-
ben). 

• Höjd hyresavgift från kommunen 
• Att vi har förlorat hästar under året p.g.a. skador 

m.m. innebär nu många inköp av nya hästar – detta 
medför alltid en risk för smittor, vilket i så fall kan 
kräva stora resurser trots vår goda möjlighet till iso-
lering. 

• Ridskolor i regionen som erbjuder verksamhet till 
mer tävlingsinriktade ungdomar – vi skulle riskera 
tappa vår bas inom ungdomarna. 

• Ridskolor i regionen som erbjuder specialinriktning-
ar t.ex. s.k. ”lyxridskola” med mindre grupper 
och/eller högre utbildade hästar. 

• Svårigheten att hålla kvar elever (för träningar osv) 
som skaffar egen häst. 

• Ridsporten tappar i attraktivitet pga. resurskrä-
vande (pengar, tid). Föräldrarna ”orkar” inte närma 
sig sporten utan styr över sitt barn till annan sport. 
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TRF:S VERKSAMHETSGRUND

Vår vision 

Tyresö Ryttarförening är Sveriges bästa ridskola! 

Vår värdegrund 

Kvalitet – Vi har välutbildade och välhållna häs-
tar, kompetent personal och en högklassig 
undervisning i trygg och säker miljö. Vi är ly-
hörda för medlemmarnas behov. 
 
Allas rätt att vara med – Alla som vill ska kunna 
vara med utifrån sina förutsättningar, oavsett 

nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, 
kön eller sexuell läggning samt fysiska och psy-
kiska förutsättningar. 
 
Glädje och Gemenskap – Vi har en bra sam-
manhållning som präglas av trygghet, glädje, 
kamratskap och delaktighet. 
 
Demokrati och delaktighet – Vi erbjuder möj-
lighet att påverka och bjuder in till att med-
verka.

ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNINGAR

Våra huvudmål är uppsatta för att reflektera 
Tyresö Ryttarförenings värdegrunder: kvalitet, 
allas rätt att vara med, glädje och gemenskap 
samt demokrati och delaktighet. Varje uppnådd 

 målsättning är ett viktigt steg på vägen mot vår 
nya vision – ”Tyresö Ryttarförening är Sveriges 
bästa ridskola”! 

 Framgångsfaktorer Kortsiktiga mål Långsiktiga mål 

God ekonomi God lönsamhet • 0 % av omsättningen (2018) • 2% av omsättningen (2019-) 

God betalningsförmåga • Soliditet 30 % (2018) • Soliditet 30 % (2019-20) 

Verksamheten 
håller hög 
kvalitet  

Välutbildad personal • 50 % av våra ridlärare är ”Ridlärare Level 
I” (2018) 

• 100 % av våra ridlärare har en personlig 
utvecklingsplan (2018) 

• 50 % av våra ridlärare är ”Ridlärare Level II” 
(2019) 

Välutbildade hästar • Inköp av hästar med potential att uppnå 
de långsiktiga målen (2018) 

• Riktad vidareutbildning av befintliga 
hästar med potential att nå de långsiktiga 
målen (2018) 

• Avels- och unghästprojektet genomförs 
enligt plan (2018) 

• 25 % av våra hästar är tävlade L:A dressyr 
(2023) 

• 2 av våra hästar är tävlade medelsvår dressyr 
(2023) 

• 25 % av våra hästar är tävlade 1 meter hopp-
ning (2023) 

• 2 av våra hästar är tävlade 1,20-hoppning 
(2023) 

• Fokus på hållbara och välutbildade ridskole-
hästar genom Avels- och unghästprojektet 
(2019 ->) 

God hästhållning • Projektet ”Upprustning av anläggningen” 
går i mål avseende modernisering av stal-
let (2018) 

• 100 % av våra hästar står uppstallade i box 
(2019-20)  

Personal som trivs • Personalomsättning är 0 (2018) 
• God arbetsmiljö för att hålla sjuktalen 

låga (2018) 
• Utvecklingssamtal genomförs (2018) 

• Personalomsättning är 0 (2019-20) 
• God arbetsmiljö för att hålla sjuktalen låga 

(2019-20) 
• Utvecklingssamtal genomförs (2019-20) 

Nöjda med-
lemmar 

Dialog och lyhördhet • Resultaten från medlemsundersökningen 
är ett centralt verktyg i verksamhetspla-
neringen (2018) 

• Resultaten från medlemsundersökningen är 
ett centralt verktyg i verksamhetsplaneringen 
(2019-20) 

Medlemscentrerade 
arbetssätt och verktyg 

• Det är enkelt och smidigt att vara med-
lem i TRF (information, bokningar mm.) 
(2018)   

• Det är enkelt och smidigt att vara medlem i 
TRF (information, bokningar mm.) (2019-
20)   
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Vår verksamhet är 
omtyckt och uppskattad 

• 60 % av våra medlemmar är ”mycket 
nöjda med TRF” (2018) (* år 2017 var 47 
% ”mycket nöjda”) 

• 50 % av våra medlemmar är ”mycket 
nöjda med trivsel & gemenskap” (* år 
2017 var 41 % ” mycket nöjda med trivsel 
& gemenskap på TRF”) 

• 70 % av våra medlemmar är ”mycket nöjda 
med TRF” (2019) 

• 60 % av våra medlemmar är ”mycket nöjda 
med trivsel & gemenskap” (2019) 

Trygg, säker 
och trevlig 
miljö 

Alla känner sig väl-
komna 

• USS erbjuder våra barn och ungdomar 
bra aktiviteter, gemenskap och kamrat-
skap i stallet (2018) 

• Fortsatt utveckling av ridutbildning för 
personer med funktionsvariationer (2018) 

• Fritidsledare i stallet (2018-19) 

• Anläggningen är helt och hållet tillgänglig för 
personer med funktionsvariationer (2019) 

• Lektionsverksamhet för personer med funkt-
ionsvariationer (2020) 

Bra säkerhetsrutiner 
och  
-utrustning 

• Antal allvarliga tillbud är 0 (2018) 
• Nya medlemmar och föräldrar deltar i 

undervisning om hästhållning och säker-
het (2018) 

• Antal allvarliga tillbud är 0 (2019) 
• Nya medlemmar och föräldrar deltar i under-

visning om hästhållning och säkerhet (2019) 

Gott samarbete med 
kommunen kring an-
läggning och hyresavtal 

• Projekt Upprustning av anläggning går i 
mål (2018) 

• Modern anläggning för ridsport som tar 
tillvara hästarnas, medlemmarnas och perso-
nalens behov (2019-20) 

Bredd – något 
för alla 

Våra medlemmar er-
bjuds utveckling på sin 
egen nivå 

• Varje medlem ska kunna hitta >1 aktivitet 
per termin, utöver ordinarie lektionsrid-
ning, som passar deras egna förutsätt-
ningar (2018) 

• Vi deltar i förbundets satsning ”Young 
Rider” (2018) 

• Riktade aktiviteter för att behålla ungdo-
mar/unga ryttare i föreningen (2018) 

• Varje medlem ska kunna hitta >1 aktivitet per 
termin, utöver ordinarie lektionsridning, som 
passar deras egna förutsättningar (2019-20) 

• Vi deltar i förbundets satsning ”Young Rider” 
(2019-20) 
 

Våra medlemmar er-
bjuds möjligheten att 
tävla 

• Tävlingssektionen består av både häst- 
och ponnyryttare samt aktivt engagerade 
föräldrar till ridande barn och ungdomar 
(2018) 

• Dedikerad personal med särskilt ansvar 
för tävlingar (2018) 

• Anordnar tävlingar med maximalt antal 
deltagare (2018) 

• Vara en tävlande klubb som har bra rykte 
inom ridsporten i Stockholms län (2018) 

 

• Anordna årligen återkommande tävlingar i 
hoppning, dressyr och paradressyr för häst 
och ponny (2019-20) 

• Vara ledande inom anordnande av paradres-
syrtävlingar i Stockholms län (2019-20) 

• Anordna tävlingar med enbart 5:or i överdo-
marprotokollen (2019-20) 

• Vara en tävlande klubb som har bra rykte 
inom hästsport-Sverige (2019-20) 

ORGANISATION & RESURSER

Under året har styrelsen och personalen i verk-
samheten fortsatt arbeta med att implementera 
och löpande justera föreningens nya organisat-
ion (som kom på plats under 2016). En viktig del 
har varit att säkerställa rätt förutsättningar för 
verksamheten att kunna ta över ansvaret för 
ridskolans egna kommunikation (hemsida, fa-
cebook m.fl. kanaler), IT-administration och öv-
riga administrativa uppgifter. Vi har kommit en 
bit på vägen men fortsatt återstår en del utma-
ningar, där styrelsen går in och stöttar. 

För att driva vår verksamhet på ett bra och ef-
fektivt sätt behöver vi: 

1 Kompetent personal, som vidareutvecklar 
ridskoleverksamheten i enlighet med gällande 

verksamhetsplan och nya rön. Alla aktiviteter 
som berör ridskolan ska i första hand drivas 
av ridskolans personal.  
 

2 En kompetent styrelse som kan utveckla för-
eningen långsiktigt. Styrelsen ska driva före-
ningen som en ideell idrottsförening men 
också efter företagsekonomiska principer och 
ta ansvar för policyfrågor. Styrelsen bör inne-
hålla kompetens på följande områden: 
– strategi och ledning 
– ekonomi 
– allmän administration och dokumentation 
– intern och extern kommunikation 
– PR & Marknad 
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– IT 
– Personalfrågor och arbetsgivaransvar 
 

3 En ungdomssektion som kan entusiasmera 
barn och ungdomar i verksamheten. Den ska 
verka för att alla känner sig välkomna samt 
skapa samhörighet och glädje i gemensamma 
aktiviteter. Fokus på större barnaktiviteter 
som spökafton, maskeradskötartävlingar samt 
genomföra hästskötarutbildningar, etc. 

4 En tävlingssektion som med stort engage-
mang kan genomföra inbjudnings- och exter-
na tävlingar med hög kvalitet. 

5 Många engagerade medlemmar och föräld-
rar som kan bidra med olika efterfrågade 
kompetenser. Fokus för ideellt arbete föreslås 
vara att delta i föreningens styrelse eller nå-
gon av sektionerna eller kommittéerna, ge-
nomföra föreningsadministration till ideella 
aktiviteter samt vara funktionärer och delta-
gare på städdagar, familjedagar och tävlingar.

 

EKONOMI

Föreningens lönsamhet och likviditet har tyvärr 
försämrats under 2017 i jämförelse med 2016. 
Detta beror bland annat på att många hästar 
varit skadade under hösten vilket inneburit 
ökade kostnader för veterinär och färre extra-
aktiviteter som genererar intäkter, såsom pri-
vatlektioner etc. I förra årets verksamhetsplan 
skrev vi att under senare delen av 2017 kommer 
föreningen behöva göra flera investeringar i och 
med upprustningen av anläggningen. Då arbetet 
inte påbörjades under 2017 har dessa investe-
ringar skjutits fram till slutet av 2018 och ingår i 
nedan investeringsbudget. 
 
Nedan investeringar kommer innebära ökade 
avskrivningskostnader, vilket medför att vi för 
året inte kommer att nå vårt mål om ett resultat 
på 2 % av omsättningen. Ett arbete har påbör-
jats för att kartlägga möjliga nya intäktsström-
mar för att täcka de kostnader som nu uppstår 
p.g.a. upprustningen av anläggningen. 

Investeringar 2018-19 

Nedan redovisas de investeringsbehov som 
finns och kan genomföras i mån av kapital under 
året. 

Objekt Kostnad 
Hästar till ridskolan  300 000 
Utrustning till hästarna 100 000 
Ångtvättsmaskin 15 000 
Högtalarsystem 120 000 
Upprustningsprojektet 861 000 
Summa 1 396 000 
 

Resultatbudget 2018 

Budgetpost Belopp 
Nettoomsättning 8 495 000 
Övriga rörelseintäkter 470 000 
Totala rörelseintäkter 8 965 000 
Råvaror och förnödenheter 
m.m. 

– 2 300 000 

Bruttovinst 6 665 000 
Övriga externa kostnader  – 1 100 000 
Personalkostnader – 4 900 000 
Avskrivningar – 665 000 
Rörelseresultat 0 
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BILAGA 1 – VAD TYCKER VÅRA MEDLEM-
MAR?  

“Visionen är ambitiös, på sikt vill vi skapa 
Sveriges Bästa Ridskola!” 
 
Styrelsens sekreterare Linda Siwe har intervjuat ridskolans 
verksamhetschef Nina kring resultaten från kundundersök-
ningen bland ridande medlemmar, som genomfördes under år 
2017. 

 
Hej Nina! Du är Verksamhetschef här på Ty-
resö Ridskola, vad innebär det? 

Vår ridskola drivs av Tyresö Ryttarförening 
genom en ideell styrelse som väljs av med-
lemmarna varje år. Styrelsen delegerar ansva-
ret för den dagliga verksamheten till mig, 
alltså arbetet med ridskolan och allt som rela-
terar till den. Jag har sedan ett team av med-
arbetare till hjälp, både ridlärare och stallper-
sonal. Under året som gick så skickades det ut 
en enkät till alla ridskoleelever. Varför då? 

Styrelsen och vi i personalen har tillsammans 
arbetat fram en ny vision och värdegrund – en 
slags ledstjärna för verksamheten. Visionen är 
ambitiös, på sikt vill vi skapa ”Sveriges Bästa 
Ridskola”! Den ska inspirera och sporra, men 
blir också ett slags löfte. Därför är det viktigt 
att det finns en konkret plan för hur vi faktiskt 
ska nå hela vägen fram. Och då måste vi först 
ta reda på var vi befinner oss idag. Det blir fel 
om vi utgår från vad vi själva tycker, utan det 
är ju våra elever och medlemmar som ska 
guida oss i detta!  

Visst är ridskolan precis som vilket företag som 
helst, det vill säga vi måste ta ansvar för eko-
nomin och se till att alla initiativ bär sig. Precis 
alla önskemål kan vi inte tillgodose alltid, men 
det mesta brukar gå att lösa med lite god vilja 
och framför allt om vi huggeri tillsammans. 

Därför kommer vi regelbundet gå ut och ställa 
frågor, för att se hur vi ligger till inom ett antal 
fokusområden. 

Under hösten så träffades styrelsen och per-
sonalen för att analysera svaren från enkä-
ten. Så, vad tycker TRF:s ridande medlemmar 
då – är de nöjda? 

Nästan hälften ger oss högsta betyg, genom 
att kryssa i ”Mycket nöjd”. Det är såklart jätte-
roligt! Vi har undersökt lite mer specifikt vad 
det är som de är så nöjda med, för det är ju 
sådant som vi ska fortsätta satsa på. Men 
ännu viktigare har det såklart varit att kika på 
den ändå relativt stora gruppen, ungefär 40% 
av eleverna, som har kryssat i bara ”Ganska 
nöjd”. Där ligger ju vår stora förbättringspot-
ential! Våra arbetsmöten har därför främst 
handlat om att förstå vad vi behöver prioritera 
för att öka nöjdheten – för ska vi bli Sveriges 
Bästa Ridskola så kan vi inte luta oss tillbaka 
och tänka att ”ganska nöjd” räcker. 

Om vi börjar med vilka faktorer som bidrar 
till att elever känner sig nöjda med ridskolan, 
vad visar enkäten? 

Allra viktigast är ”Trivsel, glädje & gemenskap 
i stallet” – det säger hela 81% att det är avgö-
rande. När vi kikar på övriga svar från våra 
mest nöjda elever så ser vi också att det finns 
ett samband. Att ju mer man känner en ge-
menskap i stallet, desto nöjdare är man med 
ridskolan rent generellt. Det kommer alltså 
faktiskt före ”Välutbildade ridlärare” (77%) 
och ”Välutbildade hästar” (75%), även om 
detta naturligtvis också är jätteviktigt. Andra 
saker som tar sig in på topp 5 av saker som är 
viktigast, och som en majoritet av våra elever 
har kryssat i, är ”Att utvecklas i ridningen” 
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(56%) och ”En fin och välskött anläggning” 
(54%). 

Glädjande nog så finns ju dessa fokusområden 
med i våra verksamhetsplaner, med uppsatta 
mål som vi utvecklar år för år. Även en del 
konkreta projekt är redan igång, exempelvis 
samarbetet med kommunen kring en ny an-
läggning och vårt egna avelsprojekt med föl 
och unghästar. Men det finns ännu mycket 
mer att göra såklart! 

Vad är det då som eleverna lyfter fram som 
förbättringsområden för verksamheten?  

Bland både unga och vuxna är det tydligt att 
området ”Trivsel, glädje & gemenskap” fak-
tiskt behöver lyftas ännu mer. Därför har vi till 
exempel nu gjort så att de möten som sker 
regelbundet inom föreningen, alltså med-
lemsmöten och årsmöten, har ett lite mer 
lättsamt inslag utöver den formella agendan. 
Höstens medlemsmöte skedde i samband med 
en ridlärar-clinic och nu på årsmötet i februari 
bjuder vi på en gästföreläsning om ryttarens 
sits. Sedan så finns naturligtvis ännu mer att 
göra, det ska bli roligt att fortsätta satsa på 
detta framöver.  

I övrigt vad gäller önskade förbättringar så 
skiljer det sig en del mellan de olika stallarna, 
alltså om man rider ponny eller stor häst. 
Framför allt har det nog att göra med att det 
ena gänget är företrädelsevis vuxna och har 
lite andra krav. 

Om vi börjar med ponnysidan då – vad behö-
ver bli bättre där? 

De allra yngsta barnen är ofta nybörjare utan 
hästerfarenhet, så även deras föräldrar ibland, 
och där kan informationen förbättras – många 
är nöjda men en del upplever det som otydligt 
och ibland till och med otryggt. En helt ny si-
tuation som man inte har koll på, med ganska 
stora djur dessutom. Varför gör ponnyn si och 
så? Här kan vi stötta ännu mer. Det är heller 
inte alltid så tydligt som det kunde vara kring 
vad som förväntas av föräldrarna, hur mycket 
ska man hjälpa till? Kan man lämna sitt barn 
eller behöver man vara på plats? Självklart ska 
man kunna planera i god tid kring barnens 
aktiviteter, för att få ihop det på ett bra sätt.  

Vi fortsätter därför med vår Föräldrateori, en 
nu precis i uppstarten av terminen, då det var 
en uppskattad och välbesökt aktivitet i höstas. 
Men vi ska även se om det finns fler sätt att 
informera och kommunicera – kring allt från 
lektionsupplägg, förväntningar på deltagande, 
säkerhet och hästkunskap.  

De lite äldre barnen och ungdomarna då – 
vad vill de förbättra? 

Vad gäller de lite högre nivåerna på ponny så 
är det andra funderingar som dyker upp. Saker 
som kompisskap och möjligheten till utveckl-
ing är viktigt för att känna sig nöjd. Vad gäller 
gemenskapen är Ungdomssektionen och dess 
styrelse redan idag viktiga och vi vill dessutom 
satsa på att utveckla den verksamheten ännu 
mer. Många i sektionen är ganska så nya i sin 
roll och de är dessutom relativt unga, så vi har 
nu fokus på att låta dem växa in i uppgiften 
genom bland annat mentorer från TRF:s sty-
relse men också ridsportförbundets olika akti-
viteter. En aktiv och välfungerande ungdoms-
sektion är jätteviktigt, så att alla som önskar 
kan vara med i stallgemenskapen. En del har 
jättesociala ridgrupper, medan andra kanske 
verkligen behöver en skjuts i att hitta kompisar 
i stallet.  

Vi har också startat upp ett projekt tillsam-
mans med Tyresö Dagliga Verksamhet under 
året, vilket innebär ännu mer vuxennärvaro i 
stallet. Vi jobbar fortsatt på att få en fritidsle-
dare till oss, genom kommunen.  

Vad gäller att utvecklas i sin ridning så är det 
en utmaning generellt för ridskolor med 
breddverksamhet att inte tappa ungdomarna. 
De som vill satsa och utvecklas kan välja att gå 
vidare till egen häst, eller en mer tävlingsinrik-
tad verksamhet. Vi vill och behöver därför hela 
tiden utvecklas i vårt erbjudande utöver van-
liga lektioner. Nu testar vi till exempel kurser i 
Working Equitation och även vårt avelsprojekt 
med tillhörande kurser är en viktig satsning 
där ungdomar har en tydlig plats, vilket känns 
jätteroligt att vi är igång med. Allt handlar ju 
inte om att tävla, utveckling innebär ju så olika 
saker för olika personer. 
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Så, ännu lite mer tydlighet vad gäller ny-
börjarverksamheten och en satsning på ge-
menskap och trivsel, såväl som utveckling, 
bland de lite äldre ponnyeleverna.  

Vad tycker ryttarna i storhäststallet då? 

Bland våra vuxna elever framkommer det hur 
viktigt det är att verkligen bli sedd som en 
individ, att få mycket feedback och kunna ut-
vecklas utifrån de egna förutsättningarna. Det 
är roligt att så många har dessa förväntning-
ar, det visar ju att ridningen är viktig för dem 
och betyder något för våra elever. Men samti-
digt är det en rejäl utmaning för ridlärarna att 
hinna med att ge feedback på den detaljnivån, 
till alla elever, under en vanlig ridlektion. 
Ibland händer det dessutom saker som gör att 
en viss häst eller elev behöver extra uppmärk-
samhet under några minuter, vilket innebär 
att övriga elever får rida lite mer självständigt. 
När man har med djur att göra så är det ju 
svårt att följa en exakt mall. 

Det är också rätt så varierat vilken sorts feed-
back som eleverna vill ha, på vilket sätt de vill 
få informationen, hur man ska uttrycka sig. Att 
hitta rätt nivå på feedback till så många olika 
personlighetstyper i en och samma grupp – 
det är inte alltid så lätt, men jag tycker att 
ridlärarna gör ett kanonbra jobb. 

Ett sätt att förbättra skulle kunna vara att 
jobba med utvecklingssamtal och målbilder, 
för de elever som sporras av sådant. Detta 
sker redan idag, även om det varierar lite mel-
lan olika ridlärare och grupper hur mycket 
man satsar på detta. Det här är ett område 
värt att kika på mera! 

En annan sak som framkommit är att våra 
bristfälliga lokaler är en utmaning för alla, 
men kanske framför allt för de vuxna som vill 
kunna umgås och fika efter sina lektioner. Det 
finns inga riktigt bra lokaler för detta i dagslä-
get, sedan Torpet stängdes för medlemmar, 
men vi kikar på hur Klubbrummet kan förbätt-
ras utifrån de förslag som inkommit. Under 
året har vi ju alltså beslutat att upplåta Torpet 
till våra nya medarbetare från Tyresö Dag-
verksamhet, då de behöver lokaler för sina 
möten etc. Vi testade att låta Torpet ändå 

vara fortsatt öppet för medlemmar, men då 
det missköttes så fick vi tänka om.  

Vi ser alla fram emot mer ändamålsenliga 
lokaler och utrymmen framöver, när upprust-
ningen av anläggningen är klar. Projektet med 
kommunen tuffar på och nu är äntligen bygg-
lovet formulerat och inlämnat. Det handlar ju 
om ytterligare ett ridhus samt en stor stallre-
novering. Håll utkik på vår hemsida och i våra 
sociala medier för mer information om detta! 

Så vi har ett antal spännande år att se fram 
emot med andra ord, med renovering av 
anläggningen och en fortsatt satsning mot att 
bli Sveriges Bästa Ridskola.  

Har du några avslutande ord till våra med-
lemmar, inför det nya året 2018? 

Det känns som sagt jätteroligt med våra nya 
satsningar som gjorts och dessutom planeras 
för. Jag tycker att vi är duktiga på att testa 
nya idéer för att se vad som funkar och vi har 
regelbundna utbyten med andra ridskolor och 
verksamheter för att lära oss. Vi som går i 
stallarna varje dag blir lätt hemmablinda! 
Därför har vi också börjat med att alla styrel-
semöten nu inleds med en gemensam rund-
vandring i stallet, där vi försöker se saker ur 
elevernas perspektiv och går igenom vad som 
kan förbättras.  

Men det viktigaste är ju faktiskt direkt feed-
back från våra elever! Inte bara i enkäterna, 
utan kom med förslag om förbättringar, prata 
med era ridlärare direkt om det är något som 
ni kommer på eller undrar över.  

Och så hoppas jag förstås att alla får ett riktigt 
roligt och utvecklande 2018 hos oss på Tyresö 
Ridskola - välkomna till en ny termin!
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