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INTRODUKTION 

Välkomna till Tyresö Ryttarförenings  
verksamhetsberättelse för 2019! 
 

Som representanter för ägarna av 55 hästar och ponnyer 
var det med viss bävan vi såg fram emot sommaren 2019, 
om det skulle bli en repris på torkan 2018 så skulle vi vara 
illa ute. Som tur var så kom det regn efter solsken! Som-
maren 2019 blev en helt normal svensk sommar med la-
gom med regn och sol så gräset växte så att både tillgång 
till, och priset på, grovfoder återställdes till det normala.  
 
Efter årsmötet 2019 minskade styrelsen från tolv till sju 
medlemmar vilket har påverkat hur mycket styrelsen har 
kunnat åstadkomma, mer om det senare. Men medlems-
undersökningen genomfördes för tredje gången i rad med 
i stort sett samma frågor som tidigare år. Till vår stora 
glädje ökade både svarsfrekvensen och nöjdheten hos de 
som svarat. Stort tack till er som svarat, era åsikter är vik-
tiga för styrelse och verksamhet.  
 
Föreningens ekonomi är, trots den redovisade förlusten 
2018, god. 2019 redovisas ett överskott på omkring 
130 000 kronor. Föreningens kostnader ökar varje år till 
följd av främst löneökningar och det allmänna kostnadslä-
get och vi är därför nödgade att höja lektionsavgifterna i 
motsvarande grad för att kompensera för de ökade kost-
naderna.  
 
Glädjeämnen 
Under våren fick vi veta att den nya politiska majoriteten i 
Tyresö kommun hade enats om att (än en gång frestas vi 
att tillägga) fatta beslut att avsätta medel för att bygga ett 
nytt stall och en ny ”humanbyggnad” på Fårdala gård. 
Byggstart sker förhoppningsvis under hösten 2020 och 
tänkt inflyttning ca tolv månader senare.  
 
Vårt avels-och unghästprojekt fortlöper med resultat som 
överträffade våra förväntningar! I september deltog Syl-
vester i finalen i 3-årstestet och fick mycket fina poäng. 
Våra duktiga ungdomar imponerande med sin fina hante-
ring av Sylvester 
 
Sådant som inte gick som vi hoppades 
Kommunens beslut om nybygget av Fårdala gård var både 
en höjdpunkt och en utmaning. Kommunen beslutade att 
det inte kommer att byggas något nytt ridhus under den 
här mandatperioden vilket gör att vi tvingas fortsätta med 
överlappande lektioner och ett fullbokat ridhus. Inte det 
beslut vi hade hoppats på, men vi är jätteglada för att 
våra älskade hästar och duktiga personal ett ny och fräsch 
arbetsmiljö. Vi jobbar vidare för att ett nytt ridhus ska 
kunna stå klart under nästa mandatperiod.  

 
Styrelsen blev även tvungen att avsäga oss bidraget som 
vi fått beviljat (men inte utbetalt) av Allmänna Arvsfon-
den. Bidragen från Allmänna Arvsfonden är reglerade och 
begränsade avseende vilken tid de gäller och byggets om-
fattning. Kommunens försening av byggstart och helt änd-
rade förutsättningar för bygget gjorde att förutsättning-
arna för bidraget som det var beviljat inte längre kunde 
uppfyllas. 
 
Våra traditioner 
Under året genomfördes traditionsenligt våra öppna ar-
rangemang Hästens dag den 6:e juni och luciafirande, den 
15:e december. Luciashowen bjöd på fart, fläkt och, som 
nästan alltid, en och annan avsittning. Nytt för i år var ett 
fint och uppskattat dansnummer!   
 
Vi ser tillbaka på 2019 som ett bra år för Tyresö Ryttarför-
ening.  
 
Vi ses i stallet! 
 
Med vänliga hälsningar 
 

 
Håkan Bohman, ordförande Tyresö Ryttarförening 
hakan.bohman@tyresoryttarforening.se 
 

  
Nina Karlsson, verksamhetschef Tyresö Ryttarförening 
nina.karlsson@tyresoryttarforening.se

  

” 
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 General Information 

OM TYRESÖ RYTTARFÖRENING 

Kort om föreningen 

Huvuduppgiften för Tyresö Ryttarförening (TRF) är att 
driva ridskola i Tyresö utifrån de målsättningar som inför 
varje verksamhetsår fastställs i verksamhetsplanen. Verk-
samheten baseras på Tyresö Ryttarförenings verksam-
hetsgrund, som består av en vision och en värdegrund. 

Anläggningen på Fårdala gård – mark och byggnader – ägs 
av Tyresö kommun. Föreningen har ett tidsbestämt hyres-
och driftsavtal med kommunen som reglerar vad före-
ningen respektive kommunen ansvarar för avseende drift, 
underhåll och förvaltning. Föreningen har t.ex. en heltids-
anställd vaktmästare som sköter det löpande underhållet i 
ridhus och stall, samt ansvarar för ridbanor, vägunderhåll 
och hagarnas inhägnad. 

Kommunens åtagande är att skotta snö från taken, ploga 
stora vägen och ombesörja det yttre underhållet av bygg-
naderna. 

Hästar, munderingar samt den utrustning som är nödvän-
dig för drift och underhåll (utöver kommunens underhåll) 
äger föreningen i sin helhet. 

Organisation och styrning 

Årsmötet ger styrelsen mandat att under verksamhetsåret 
driva verksamheten enligt de ramar och den budget som 
redovisas i verksamhetsplanen. 

All operativ verksamhet avseende ridskolan, både daglig 
drift och verksamhetsutveckling – kurser, läger, inköp och 
investeringar osv. – utförs av personalen under ledning av 
verksamhetschefen. Aktivitetsstyrning i form av uppfölj-
ning av verksamhetsplanen sker löpande på de månads-
visa styrelsemötena. 

Ridskolans personal är anställd av föreningen. Förening-
ens styrelse har därmed ett arbetsgivaransvar för dessa 
personer plus timvikarier – ett ansvar som i den dagliga 
operativa verksamheten i huvudsak har delegerats till 
verksamhetschefen. 

Medlemmar i TRF per 2019-12-31 

Ålder  Kvinnor  Män  Totalt  

≤ 20 år  502 24 526 

≥ 21 år  205 14 219 

Summa  706 38 745 

Medlemsavgift 

Seniorer   422 kr/år  
Juniorer t.o.m. 19 år   272 kr/år  

Styrelse 

Håkan Bohman  ordförande  
Lena Sundling  vice ordförande 
Sara Spånt   sekreterare 
Sylvia Buddenbaum-Eriksson kassör 

Charlotta Barnden Uddén  ledamot 

Suppleanter 

Anita Rendalen 
Margareta Thelander 

Adjungerade till styrelsen 

Nina Karlsson verksamhetschef TRF 

Ungdomsledamöter i styrelsen 

Klaudia Lesniak 
Astrid Kirchson (personlig suppleant) 

Revisorer 

Katrin Björksten 
Anna-Karin Westlund 

Revisorsuppleant 

Kunde inte väljas på årsmötet 

Valberedning 

Aina Iversen sammankallande 
Margreth Lindblom 
Hanna Meir 
Susanne Tideman 

Ungdomssektionens styrelse (USS) 

Klaudia Lesniak ordförande 
Astrid Kirschon vice sekreterare 
Maja Mellin sekreterare 
Ida Wildemo vice sekreterare 
Emma Sundling kassör/ombud i DUS 2019 
Matilda Setterblad sociala medier och e-mail 
Amanda Nordenskjöld ledamot 
Karin Ivarsson ledamot 
Lene Sandell ledamot, avgick under året 
Josefin Åhman ledamot 
Karin Ivarsson ledamot 
Moa Hartman adjungerad till Lenes plats 
 

Ungdomssektionens valberedning 

Fredrika Mair-Hassler 
Matilda Boberg Sammankallande 
Julia Lindblom 

Tävlingssektionens styrelse 

Christine Vesterholm vice ordförande 
Håkan Bohman kassör 
Kerran Wendelius ledamot 
Klara Ringborg ledamot 
Cecilia Alm suppleant 
Anette Berggren ledamot 
Mimmie Nilsson representant från personalen
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STYRELSEN

Om oss 

Tyresö Ryttarförenings styrelse har under 2019 bestått av 
fem ordinarie ledamöter och två suppleanter. Dessutom 
har Ungdomssektionens styrelse en representant i styrel-
sen. Verksamhetschefen är också adjungerad in i styrelsen 
och deltar i alla styrelsemöten.  

Bilder på styrelsens medlemmar finns utanför kontoret 
och vi kan också kännas igen på våra svarta jackor med 
texten ”Styrelsetant/Styrelsegubbe – vald av dig som 
medlem” på ryggen. Vi har jackorna för att det ska synas 
vilka vi är och för att ni ska kunna kontakta oss direkt, så 
var inte blyga för att komma med frågor och synpunkter 
när ni stöter på oss. Vi är, precis som det står, där för er 
som medlemmar. 

Styrelsens arbete 

Vid årsmötet 2019 avgick flera rutinerade styrelseledamö-
ter och styrelsen minskade från 12 till 7 ledamöter, vilket 
gjorde att det etablerade arbetssättet behövde förändras. 
Styrelsen insåg att det inte var någon större idé att till-
sätta kommittéer och valde istället att bereda och disku-
tera alla frågor i hela styrelsen.  
 
Styrelsen har under året även arbetat aktivt och handgrip-
ligen på Fårdala gård, vi har tagit initiativ till en storstäd-
ning av ridhuset, gjort om planteringar, ordnat den fina 
sulkyn vid entrén samt satt upp instruktioner om ruti-
nerna på Tyresö Ryttarförening i sadelkamrarna.  

Arbetet med mål in Verksamhetsplanen 

Styrelsen insåg även att den inte hade kapacitet att driva 
alla mål som fanns antagna i verksamhetsplanen för 2019. 
I stället valdes fem mål och delmål ut som prioriterade, 
övriga mål fick läggas på is. Detta informerade styrelsen 
om på medlemsmötet den 16/10 som besöktes av ca 20 
personer.  
 
En kort redovisning av prioriterade mål och hur styrelsen 
arbetat med dem följer nedan 
  
2.2 God hästhållning 
Styrelsen valde att tillsammans med personalen ta fram 
en anläggningsplan som innehåller förbättringar som är 
enkla att genomföra. Viss ny mundering har köpts t.ex. 
nya schabrak till alla hästar.  
3.1 Dialog och Lyhördhet 
För styrelsen är det viktigt att veta vad medlemmarna 
tycker, därför genomförs medlemsundersökningen varje 
år. I år kom den lite senare än tidigare år vilket vi bekla-
gar. Vi bjuder in till ett medlemsmöte varje höst.  
3.3 Verksamheten omtyckt och uppskattad 
Det är naturligtvis väldigt viktigt att medlemmarna upp-
skattar verksamheten. I år har styrelsen verkat för att 

göra många små förbättringar som medlemmarna har ef-
terfrågat.  
4.2 Säkerhetsrutiner och utrustning 
Hänger nära samman med föregående punkt, i år har vi 
fokuserat på att förtydliga och synliggöra våra rutiner. Ni 
har väl sett att det finns uppsatta instruktioner i sadel-
kamrarna. Vi har även sett till att alla hästar nu har sin 
egen grimma och att vi har nya schabrak till alla hästar.  
4.3 Samarbete med kommunen  
Tyresö kommun är en mycket viktig partner till Tyresö 
Ryttarförening och styrelsen lägger mycket tid på att ha 
löpande kontakt med både politiker i Kultur- fritidsnämn-
den och tjänstepersoner i förvaltningen.  

Styrelsens organisation 

Styrelsens mål är att arbetet ska vara strategiskt och foku-
serat på vart vi vill nå på sikt. Även om styrelsen i år valde 
att inte arbeta aktivt med kommittéerna har vi bibehållit 
organisationen med hopp om att styrelsen ska växa. ”På 
pappret” består styrelsens organisation av tre kommit-
téer, Arbetsgivarkommittén, Anläggningskommittén och 
Marknad- och Kommunikationskommittén samt Ung-
domssektionens styrelse (USS). Arbetsutskottet organise-
ras inte som en kommitté. Se nedan. 

 

 

 

Arbetsgivarkommittén 

Arbetsgivarkommittén har löpande ansvar för personal-
frågor. Arbetsgivarkommittén består alltid av verksam-
hetschefen, ordförande och en ordinarie ledamot som 
väljs av styrelsen. 

Arbetsutskottet 

Arbetsutskottet (AU) består alltid av verksamhetschefen, 
ordförande, kassör samt en ledamot som väljs in efter års-
mötet. AU sammankallas när en viktig fråga akut behöver 
avhandlas mellan ordinarie styrelsemöten. Arbetsutskot-
tet har inte sammanträtt under 2019. 

Anläggningskommittén 

Eftersom det inte blev någon ombyggnad av Fårdala gård 
enligt tidigare tagna beslut uppstod ett behov av att 
skyndsamt se över anläggningen och upprätta en anlägg-
ningsplan vilket gjordes under hösten 2019.  

Ordförande

Anläggnings 
kommitté

Marknad & 
Kommunikatio
ns kommitté

Arbetsgivarko
mmitté

USS

Vice 
ordförande

Sekreterare

Arbetsutskott
et

Kassör/control
ler
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Marknad & Kommunikation 

En viktig uppgift för Marknad- och Kommunikationskom-
mittén är att stötta föreningen med intern och extern 
kommunikation, t.ex. identifiera kanaler och innehåll som 
svarar upp mot medlemmarnas behov. Kommittén hjälper 
t.ex. föreningen med marknadsföring, utarbetar policy- 
och styrdokument och ansvarar för vissa delar av hemsi-
dan. 

Medlemsenkäten 2019 

Under 2019 har styrelsen tvingats att prioritera ner mark-
nads- och kommunikationsfrågor på grund av tids- och re-
sursbrist 

Under hösten 2019 genomfördes TRF medlemsenkät för 
tredje året i rad. Undersökningen skickades ut via mail till 

samtliga lektionsridande ryttare eller målsmän. Totalt 
skickades mail till 496 personer och vi fick in 186 svar. 
Detta är en svarsfrekvens på 37,5% vilket är högre än fö-
regående år. 

Resultatet från undersökningen ligger väl i linje med tidi-
gare års resultat och det är glädjande att 92,4% av våra 
medlemmar är Nöjda eller Mycket nöjda med TRF som 
helhet. Det finns dock naturligtvis förbättringsområden. 
Framförallt vill många av våra medlemmar att anlägg-
ningen skall förbättras både för hästar och människor, och 
det är ju väl i linje med det arbete som planeras för om-
byggnaden under kommande år. 

Nedanstående bild ger en överblick över resultatet från 
årets undersökning. Medlemsundersökningens resultat 
kommer att vara ett viktigt underlag både för det kortsik-
tiga arbetet i verksamhet och styrelse och för det mer 
långsiktiga arbetet med ny anläggning och långsiktiga mål. 
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VERKSAMHETEN 

Medarbetare

Allmänt om medarbetarna 

Tyresö Ryttarförenings (TRF) personalstyrka motsvarar to-
talt 8,2 årsarbetskrafter, fördelat på 13 personer. Hos oss 
arbetar förutom ridlärarna, en stallchef, en verksamhets-
chef och en vaktmästare. 

Föreningen är ansluten till Arbetsgivaralliansen och har 
kollektivavtal med fackföreningarna Kommunal och Un-
ionen.  

Sedan 2007 satsar föreningen på friskvård för att före-
bygga arbetsskador. Ungefär vart tredje år genomgår all 
personal en hälsoundersökning som ligger till grund för en 
individuell hälsoprofil. Personalen har även möjlighet att 
nyttja sitt friskvårdsbidrag för kiropraktor, naprapat, mas-
sör eller liknande. Styrelse och personal för en kontinuer-
lig och gemensam dialog om verksamheten och verksam-
hetschefen är adjungerad till styrelsens månatliga möten.  

Nyheter under 2019 

I våras anställdes Vendela Orosco Lindström som ridlä-
rare, Mimmie Nilsson gick på föräldraledighet och som vi-
karie anställdes Karin Moberg Granström som dock efter 
en kortare tid valde att avsluta sitt vikariat. Istället för att 
försöka hitta en annan vikarie beslutade personalen att 
lösa verksamheten med en ordinarie ridlärare färre. I stal-
let har vi haft en del olika stallpersonal för att täcka upp. 

Utbildningar 

Under året har ridlärare deltagit i följande kurser: 

• HLR-utbildning, 8 st. 

• Unghäst-clinic med Eamon Hickey, 3 st. 

• Fortbildning för licensierade B- och C-tränare samt Rid-
lärare level I och uppåt, Hoppinriktning  4 st. 

• Fortbildning för licensierade B-och C-tränare samt Ridlä-
rare level I och uppåt, dressyrinritning, 3 st. 

• Hästföretagarforum Scandinavium 2 st 

• Spänst och harmoni i ryttarens sits 2 st 

• Optimal sits 1 st 

Ingrid Jerlin, Hippolog och B-tränare i dressyr, kommer till 
Fårdala gård för att undervisa personalen två gånger per 
månad.  
 

Allvarligare tillbud etc. 

• Allvarligare tillbud 0 
• Antal anställda i genomsnitt 8,2 
• Personalomsättning 3 

Samarbete med Tyresö Dagverksamhet – TYDA 

TYDA ger personer med behov av särskilt stöd en möjlig-
het till arbete och meningsfull aktivitet. Det unika samar-
bete mellan TRF och TYDA som inleddes 2017 fortgår och 
fördjupas. Samarbetet är till gagn för bägge parter, TYDAs 
fem medarbetare och två handledare ansvarar för de all-
männa sysslor som krävs i ponnystallet såsom mockning, 
sopning, fodring och annat som behöver göras. På efter-
middagarna hinner de också med att t.ex. hjälpa till att 
hålla ordning på läktare och i uppehållsrum och göra fint 
utomhus. 

Från TRFs sida är vi stolta och glada över att kunna hjälpa 
till att utveckla TYDAs personal. Ett praktiskt exempel för-
eningens värdering om allas lika värde.  
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Hästar

Per den sista december 2019 hade Tyresö Ryttarförening 
61 egna hästar att jämföra med 54 vid samma tid 2018. 

Vi har under 2019 köpt in sju nya hästar, fyra ponnyer och 
tre stora hästar. Alla hästar som vi har köpt är tänkta att 
kunna gå i både hoppning och dressyr. För att illustrera 
hur svårt det är att köpa hästar kan vi berätta att vi köpte 
sju ponnyer men var tvungna att häva köpet för tre av 
dem då de var halta eller skadade när de kom till oss. 
Detta är huvudskälet till att vi satsar på uppfödning och 
inköp av föl och unga hästar.   

Skadeläget var under året relativt normalt för ett stall 
med över 60 hästar. Den skada som vi alla minns är 
såklart Lasses benbrott som han kämpade sig igenom och 
lyckades bli återställd.  

Under året har vi sålt en ponny och pensionerat två. Vi 
har även lämnat tillbaka två ponnyer som vi lånade under 
ett år. Tre hästar har avlivats av olika anledningar på vete-
rinärens inrådan. Tack alla fina arbetskamrater för er tid 
på Tyresö Ryttarförening! 

Avels- och unghästprojektet 

Föreningens avels- och unghästprojet fortsätter, vi har nu 
tre ”generationer” unghästar på olika utvecklingsstadier 
och även två föl. Vårt projekt har även uppmärksammats i 
Häst och Ryttare med ett stort uppslaget reportage i sep-
tembernumret av tidningen.  

 
Första generationen: Magee och Majsan: 
Magee har under våren och hösten gått kurs med egen 
ryttare och utvecklats till en jättefin ponny. Han kommer 
under våren som kommer börja gå lektion. Majsan är 
även hon på väg att bli en jättefin ponny men hon fick sitt 
fina föl Mayflower, ”Majskroken”, i våras. Majsan kom 
hem till oss i december för att fortsätta sin utbildning. 
Magee och Majsan är precis som vi vill ha dem, de kan 

redan mycket mer än äldre ponnyer som köps in plus att 
de redan är inne i vårt system.  
 
Andra generationen: Sylvester och Skywalker 
Två fina killar går i samma fotspår och har nu egna ryttare 
som genom våra unghästkurser utbildar dem till att bli 
säkra och fina ridskoleponnyer. De är redan på god väg, i 
maj var Skywalker och Sylvester i Björnlunda på 3-årstest 
för svenskfödda ponnyer. Där visade deltagarna från ung-
hästkursen upp hästarna i både gångarter och löshopp-
ning och fick respektive fina 46 och 48 poäng. För Sylves-
ter räckte 48 poäng till finalplats i båda grenarna. Under 
finalen i Vetlanda i september fick Sylvester 8 poäng i ge-
nomsnitt i alla delmoment och i båda grenarna. Han blev 
därmed bäst placerad av de som hade kvalificerat sig i 
både grenarna. Ett strålande betyg för vår unghäst- och 
ungdomssatsning! 
 
Tredje och fjärde generationen 
På Holmtebo väntar tvååringarna Maible och Imelda som 
ska ridas in till hösten som den tredje generationen ung-
hästar som vi själva tränar och rider in.  
I våras föddes den fjärde generationen, May Flower och 
Drakenberg. Båda fölen är våra egna uppfödningar och 
framtidens ridskolehästar på TRF. 
 
Sammanfattning 
Hittills har unghästprojektet gått fantastiskt bra och över-
träffat våra förväntningar. Det har varit otroligt lärorikt 
för elever och väldigt roligt för alla inblandade. Persona-
len känner ponnyerna väl och vet vad de är trygga med. 
Nu när de äldsta blir fem kommer de börja gå lektioner så 
smått och även börja tävlas 
 
Avels- och unghästprojektets förenlighet med förening-
ens stadgar 
Årsmötet 2019 beslutade att uppdra åt styrelsen att ut-
reda om det var förenligt med föreningens stadgar att be-
driva egen uppfödning och utbildning av unghästar.  
 
Styrelsen har granskat stadgarna, resultatet av projektet 
och dess ekonomiska konsekvenser om konstaterar att a) 
projektet är väl förenligt med §1 i föreningens stadgar; b) 
att resultatet så här långt stärker styrelsens uppfattning 
därom; och c) ekonomiskt innebär projektet ingen belast-
ning eller ökad risk jämfört med att köpa ”färdiga” hästar 
då unghästkurserna genererar intäkter. 
 

Lektioner

Om våra lektioner 

Tyresö Ryttarförening håller ordinarie ridlektioner för ju-
niorer såväl som för seniorer.  

De ordinarie ridlektionerna är indelade i grupper efter 
kunskapsnivå: nybörjarkurser på ponny, dvs. Hästvetts-
kurs, Grundkurs 1 och Grundkurs 2, ponny nivå 0 och 1, 
ponny nivå 2–5 och stor häst nivå 2–5. 
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En vecka per termin ersätter vi de ordinarie lektionerna 
med ett antal utvecklande teoripass, under den så kallade 
teoriveckan. 

Föreningens ridlärare erbjuder även möjlighet till privat-
lektioner samt ridning för personer med funktionsvariat-
ioner. 

 

Antal elever och beläggning 

 
Antalet ridande elever varierar alltid lite under året men 
uppgick i slutet av år 2019 till 516 vilket motsvarar en be-
läggningsgrad på 94,9%. Vi har under året haft endast en-
staka vakanta platser och kö till flera grupper.  

Ordinarie lektionsgrupper 

Lektioner med stora hästar har under året haft ca elva 
elever per grupp och ponnylektionerna tolv elever. Före-
ningens målsättning är att alla elever i en grupp ska ligga 
på samma utbildningsnivå. 

En normal ridlektion på häst/ponny för nivå 2-5 omfattar 
60 min. Av dem är 10 minuter samling i stallet och 50 mi-
nuter ridning inklusive upp- och avsittning.  

För ponnyelever Grundkurs 2-nivå 1 ingår 40 minuter rid-
ning inklusive upp- och avsittning samt teori om 20 minu-
ter varje gång, då det är mycket man som ung ryttare 
måste träna på och lära sig. 

Nybörjarutbildning för barn 

Hästvettskurs – steg 1  En obligatorisk förberedande ut-
bildning för alla barn i åldern 6–8 år som vill börja rida. 

Syftet är att öka säkerheten genom att ge kunskap om 
hästen och ge barnen möjlighet att umgås och handskas 
med hästarna innan själva ridundervisningen startar. För-
eningens ridlärare leder all undervisning som även inne-
håller ca sex enklare ridlektioner per termin. 

Grundkurs 1 och 2 – steg 2 En fortsättning för de som gått 
hästvettskursen samt för de något äldre barnen som ska 
börja rida. Grundkurs 1 består av 30 minuters teori och 30 
minuters ridning per lektionstillfälle. Efter Grundkurs 1 
blir gruppen en vanlig lektionsgrupp som då kallas Grund-
kurs 2 (därefter ponnynivå 0, 1, etc.). 

Föräldrateori är en uppskattad kurs som brukar hållas av 
styrelsen men som under året legat på is på grund av tids-
brist hos styrelsen. 

Teorivecka 

Under 2019 ersattes som vanligt en lektionsvecka per ter-
min med en teorivecka. Syftet är att erbjuda alla ryttare 
möjligheten att fördjupa sig på ett antal områden som vi 
inte har möjlighet att gå igenom inom ramen för det ordi-
narie lektionsprogrammet. Teoriveckan ger även hästarna 
en kortare återhämtning.  

På vårterminen hade alla grupper teori på sin ordinarie 
lektionstid med tema efter önskemål.  

På höstterminen anordnade vi flera olika teoripass där 
man som ridande fick delta på så många man ville. Vi 
hade dressyr-och hoppclinic med rakriktning i fokus på 
båda, unghästclinic där vi visade hur ett treårstest går till, 
flera pass med frisering som är uppskattat av de mindre 
barnen, löshoppning och veckan avslutades med käpp-
hästhoppning. 

Privatlektioner 

Privatlektioner har under året kunnat erbjudas i mån av 
tid beroende på efterfrågan och med beaktande av häs-
tarnas, ponnyernas och ridlärarnas schema samt tillgång 
till ridbana. 

Ridning för personer med funktionsvariationer 

Ridning för personer med funktionsvariationer omfattar 
30 minuters ridning med personlig assistent och en ridlä-
rare och erbjuds måndag till fredag under framför allt för-
middagar samt på söndagar. Det har under 2019 varit to-
talt 24 elever som ridit varje vecka, både vuxna och barn. 
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Läger, kurser & uteritter

Läger 

Som vanligt anordnar vi läger för alla lediga barn under lo-
ven. I år har vi haft två läger på sportlovet, två läger på 
påsklovet, sju sommarläger, ett igångsättningsläger, och 
två höstlovsläger.   

Ett läger består ofta av två eller flera pass om dagen, be-
stående av teori, ridning och hästskötsel. Eleverna får en 
större inblick i hela bilden av att ha häst. Alla delar med 
varierad ridning i olika grenar ingår. På läger är också ge-
menskapen en stor del – vi äter mat tillsammans, fikar och 
umgås som stallkompisar.  

Kurser 

Våra kurser har alltid en viss inriktning, t.ex. sits, dressyr 
eller hoppning. I år har vi genomfört nio dressyrkurser och 
åtta hoppkurser för våra häst- och ponnyryttare. 

Uteritter 

Uteritter i den närmaste omgivningen brukar vanligtvis 
anordnas några gånger per termin. Utöver det har vi un-
der helgerna anordnat fyra extra uteritter för de som gil-
lar att se naturen från hästryggen – mycket trevligt för 
både häst och ryttare! 

 

Klubbtävlingar

Klubbtävlingar anordnas av ridskolan i syfte att erbjuda 
våra ridande medlemmar en chans till utveckling och vari-
ation jämte den ordinarie lektionsridningen. Dessutom är 
det många som tycker det är både roligt och spännande 
att tävla! Klubbtävlingarna är öppna för alla medlemmar! 

Tyresö Ryttarförening har under 2019 anordnat åtta 
klubbtävlingar, fyra i dressyr och fyra i hoppning, inklusive 
klubbmästerskapen. 

Ett stort tack till alla glada, trevliga, kunniga funktionärer 
som gjort en ovärderlig insats vid tävlingarna under 2019! 

Klubbmästerskapen 

Klubbmästerskapet i dressyr genomfördes i maj. Klubb-
mästare i dressyr blev: 

• På ridskoleponny: Tova Alpsten på Ashanty 
• På ridskolehäst: Susanne Ringbom på Lambago 
• På privatägd häst: Caroline Andersson på Tornado Ja-

mes 

 

 

Klubbmästerskapet i hoppning genomfördes i maj. Klubb-
mästare i hoppning blev: 

• På ridskoleponny: Matilda Roxenhed på Chris 
• På ridskolehäst: Jennie Axén Jonsson på Wishful Bid 

Grattis till alla er – vi har så otroligt duktiga TRF-ekipage! 

Träningstävlingar för nybörjare - 
Blåbärshoppning & Hallondressyr 

Våra blåbärs- och hallonarrangemang är ett slags trä-
ningstävlingar som är mycket uppskattade tävlingstill-
fällen för de medlemmar som känner att en vanlig klubb-
tävling är lite för stort. 

Under 2019 anordnade Tyresö Ryttarförening två hallon-
dressyr och fem blåbärshoppningar. 

 

Allsvenskan

Ponny 

Vi var anmälda till ponnyallsvenskan i hoppning och hade 
laddat ordentligt men precis tre veckor innan första om-
gången hade vi en häst med feber på ridskolan och kunde 
tyvärr inte åka. 

 
I ponnyallsvenskan i dressyr kom vi på en fin fjärde plats. 
De duktiga ryttarna som var med var Linnea Duggin på 
Dingo, Elin Berggren på Chris, Lovisa Frank på Mickey och 
Tova Alpsten på Ashanty 
 

Övriga aktiviteter

Hästens Dag 6 juni 

Sveriges Nationaldag är Hästens Dag i Tyresö! Det är nu-
mera en tradition som även i år genomfördes med ett 
lyckat resultat. Vi hade många gäster och som vanligt var 
ponnyridningen mycket populär. Kön till försäljningen av 
fika, korv och hamburgare var lång och gav ett bra 

resultat i kassan. Andra aktiviteter var lotterier, bakluck-
eloppis och visning av klubbkläder. Ungdomssektionens 
styrelse (USS)höll i fiskdamm och pyssel. Dagen avsluta-
des med en show i ridhuset där det bland annat bjöds på 
en fin kadrilj, maskerad och en spännande stafett mellan 
ridlärare och USS. 
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Luciashow 

I årets luciatåg gick Lasse i spetsen med sin Lucia på ryg-
gen och tärnor och tomtenissar runt om. Vi arrangerade 
julmarknad, stafett, ponnygalopp och annat skoj. Som 
vanligt var ridhuset fullt av publik som hjälpte till att 
skapa härlig stämning. Intäkterna vi fick in går till en ny 
ponny. 

Café ”Lilla hästen” 

Margreth Lindblom har även det här året fortsatt med att 
sprida glädje och sälja gott fika till alla som är i stallet på 
onsdagar och torsdagar samt vid vissa av våra evenemang 
i ridhuset.  Hela behållningen från Café ”Lilla hästen” 
skänker Margreth till föreningen att köpa hästar för, ge-
nom åren har fem hästar kommit till oss tack vare Mar-
greths arbete med Café Lilla Hästen, senast unghästen 
Holmtebo Magee. 

 

 
Margreth Lindblom 
Foto: Erja Lempinen 
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TÄVLINGSSEKTIONEN 

Om oss

Tävlingssektionen är den del av Tyresö Ryttarförening 
som arrangerar externa tävlingar på lokal nivå, till skillnad 
från klubbtävlingar som är interna tävlingar och arrange-
ras av ridskolan. 

Tävlingssektionen består av de ryttare som deltar i speci-
alträningsgrupperna för dressyr och hoppning på både 
häst och ponny, och vårdnadshavare till minderåriga 

ryttare är också välkomna. Vi arbetar tillsammans för att 
kunna arrangera bra, säkra och roliga tävlingar. Efter varje 
tävlingsår utvärderas de tävlingar som arrangerats och er-
farenheterna följer med till kommande tävlingsår. 

Tävlingssektionens styrelse har arbetat vidare med ut-
vecklandet av kommunikation, struktur och öppna möten.

Våra specialträningsgrupper

För de ryttare som siktar på att tävla mer och på högre 
nivå än klubbtävlingar finns fyra specialträningsgrupper: 
hoppning häst, hoppning ponny, dressyr häst och dressyr 
ponny. 

Intagning till grupperna sker i början av hösten och alla 
som är intresserade av specialträningarna kan söka. Ett 
ridlärarteam sköter sedan urvalet. Träningarna har precis 

som förra året genomförts två gånger i månaden, förlagda 
till fredag kväll samt lördag morgon. 

Respektive grupp samlas för teori och genomgång av rid-
passet, innan det är dags för själva träningen, uppdelat i 
mindre grupper. 

Många deltagare i våra specialträningsgrupper startade 
på våra egna lokaltävlingar under 2019.  

Externa tävlingar

Tävlingssektionen har under 2019 arrangerat en lokaltäv-
ling i dressyr för häst och ponny. 

Tävlingssektionen vill passa på att tacka alla engagerade 
som ställt upp och arrangerat, varit funktionärer eller på 

annat vis gjort det möjligt för Tyresö Ryttarförening att 
stå värd för så här fina, välorganiserade och säkra täv-
lingar! Även detta år får ni funktionärer toppbetyg av gäs-
tande tävlingsekipage och domare för att ni är så glada, 
ordningsamma och trevliga.
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UNGDOMSSEKTIONEN

Om oss

Ungdomssektionen inom Tyresö Ryttarförening har som 
uppdrag att arbeta för ökad gemenskap mellan barn och 
ungdomar i stallet. I uppdraget ingår att arrangera kurser 
och aktiviteter som ger både nöje och nytta. Verksam-
heten syftar till att ridskolans yngre medlemmar ska ha 

roligt och känna sig trygga i stallet. Medlemmarna i ung-
domssektionens styrelse (USS) leder sektionens arbete 
och fungerar också som ledare på andra aktiviteter som 
Tyresö Ryttarförening anordnar. En ledamot från USS sit-
ter även med i föreningsstyrelsen.

 

Aktiviteter

Regional käpphästtävling I slutet av maj ordnade USS en 
käpphästtävling med deltagare från hela regionen. Vi 
hade tävlingen på gärdena utanför ridskolan och man täv-
lade i både dressyr, hoppning och terräng. 

Femkamp Innan sommaren ordnades en Femkamp där 
tre olika lag tävlade i olika grenar som vem som bäst 
kunde t ex sätta ihop träns, gissa vikten på hö och mocka 
en box. 

Hästens dag Ungdomssektionen deltog i showen och täv-
lade i en stafett mot ridlärarna. Det blev en publikfriande 
tävling där Daisy ordnade ett antal ofrivilliga avsittningar 
för ungdomarna och som ridlärarna till slut vann. USS 
sålde också armband med hästnamn och ordnade en upp-
skattad fiskdamm för de yngre barnen. 

 

Fysisk träning USS höll en avsutten ryttarträning efter 
sommaren där man fick lära sig övningar för att träna sig 
att bli en stark och smidig ryttare. 

Spökaftonen Traditionsenligt höll USS Spökafton i oktober 
på Fårdalala. Medlemmar i ungdomssektionen klär då ut 

sig till väldigt realistiska skräckfigurer och barnen får gå 
runt till olika stationer och hämta en hästsko. Detta är en 
otroligt uppskattad aktivitet både hos bland de många 
deltagarna och de som arrangerar. I år sov flera av barnen 
över i Torpet och de duktiga USSarna tog hand om dem 
och serverade både frukost och middag. 

Ryktorm hölls under höstterminen och är en rolig aktivitet 
som går ut på att man ryktar en häst och skapar en ”orm” 
av dammet som fastnar på ryktskrapan i stallgången. 

Mer käpphäst En käpphästtävling i WE (Working Equitat-
ion) var en aktivitet som uppskattades av de yngre med-
lemmarna. Banan bestod av olika moment så som att 
hoppa hinder och att rulla en yogaboll på snabbast tid och 
den som var snabbast vann och fick ett pris 

 

Luciafirandet På TRFs Luciafirande i december så ordnade 
USS repetitioner och planering av luciatåget och lucia var 
Matilda Boberg på hästen Lasse. USS  medverkade också i 
showen med en stafett mot varandra i två olika lag, ”Re-
narna” som bestod av Klaudia på hästen Szmer, Karin på 
ponnyn Mickey, Maja som sprang och Moa som sprang 
med Hunden Molly och ”Tomtarna” som bestod av Ida på 
ponnyn Pitbul, Jossan på ponnyn Chiko, Matilda som 
sprang och Astrid som sprang med hunden Jackson. Vi fick 
se många spontana skänkelvikningar när våra ponnyer 
tyckte att det var tryggare hos sina kompisar än närmare 
den stora publiken på ridhusgolvet. 
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SPONSORER

Under 2019 har vi fortsatt samarbetet med våra sponso-
rer, som stöttar oss vid bland annat tävlingar och större 
evenemang. Vi har genomfört vårt första år med Lyckås 
Ridsport som huvudsponsor och är mycket nöjda med 
samarbetet.  

Vi vill tacka alla våra fantastiska sponsorer för ert stöd un-
der 2019! Tack vare er kan vi fortsätta med vår tävlings-
verksamhet, och genom ert stöd kan våra evenemang 
hålla en sådan hög nivå. Vi känner en enorm stolthet och 
glädje över att Tyresö Ryttarförening är känd för sina fina 
prispåsar och lotterier inom ridsporten i Stockholms län. 

 

Våra sponsorer 2019 

Lyckås Ridsport Hööks Sickla 

Fotograf Erja Lempinen XL-Bygg Palms Byggvaror 

Eriks Hästshop Djurgymnasiet Stock-
holm 

Studio N Tyresö Handelsträdgård 

  

Tack för ett gott samarbete!  
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