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INTRODUKTION 

”Vilket konstigt år 

Det är nog ganska många verksamhetsberättelser 
som kommer att inleda med att konstatera att 2020 
var ett år som inget annat. Naturligtvis gäller det 
även Tyresö Ryttarförening men vi har som tur är 
kunnat hålla igång vår ridverksamhet hela året även 
om många av våra aktiviteter har fått ställas in.  
 
Trots, eller kanske tack vare, coronarestriktionerna 
har vi haft mycket hög beläggningsgrad. I praktiken 
är vi helt fullbokade och har, liksom de flesta företag 
eller föreningar som bedriver ridskoleverksamhet i 
trakten, en lång kö av personer som vill börja rida. 
Det verkar som om pandemin och det ändrade 
beteende som den lett till fått fler att upptäcka 
fascinationen med hästar och ridning. Vi får se om 
intresset fortsätter att vara lika högt om och när 
världen återgår till hur den var innan pandemin.  

Ett starkt ekonomiskt resultat 

Den höga beläggningen gör att föreningen i år går 
med överskott och vi har valt att investera i många 
små och stora saker som behövs i verksamheten 
(nytt släp, nya sadlar osv ) samt nya arbetskläder till 
personalen. Ett gott resultat enstaka år stärker 
föreningens kassa och bygger en buffert inför 
oförutsedda händelser (minns torrsommaren 2018).  
 
Föreningens ekonomi är god och för att säkerställa 
att den fortsätter att långsiktigt vara god kommer vi, 
liksom de senaste åren, att kompensera för ökande 
kostnader, främst till följd av ökade lönekostnader 
(som är föreningens enskilt största post).  

Årets glädjeämnen 

Medlemsundersökningen genomfördes för fjärde 
gången i rad med färre detaljfrågor än tidigare år. Till 
vår stora glädje ökade både svarsfrekvensen och 
nöjdheten. Stort tack till er som svarat, era åsikter är 
viktiga för styrelse och verksamhet. 

Följetongen nytt stall 

Hösten 2020 skulle det nya stallet börja byggas. Så 
var det sagt och så blev det inte. Som styrelsen 
informerade så stoppades upphandlingen eftersom 
anbuden som kom in var över kommunens budget.  
Kommunen kommer under vintern att göra om 

upphandlingen. Även om besvikelsen förstås är stor 
hoppas vi att den nya upphandlingen som ska göras 
går smidigare och att bygget kan starta innan 
sommaren. Ritningarna för det nya stallet ser i alla 
fall väldigt lovande ut.  

Ständigt denna corona 

Vi har som tur är kunnat hålla öppet vår 
lektionsverksamhet sedan coronapandemin bröt ut 
men nästan all annan verksamhet har vi stoppat. All 
skötarverksamhet ligger nere, klubbis är stängt och 
bara några få klubbtävlingar har kunnat genomföras. 
Vi tvingades  att ställa in våra traditionella 
arrangemang Hästens dag den 6:e juni och 
luciafirandet. Vi fick även ställa in den sommar- och 
jubileumsfest som vi hade planerat till 
sensommaren.  
 
Vi ser tillbaka på 2020 som ett annorlunda men ändå 
minnesvärt år för Tyresö Ryttarförening.  
 
Vi ses i stallet!” 
 
Med vänliga hälsningar 
 

 
Håkan Bohman, ordförande Tyresö Ryttarförening 

hakan.bohman@tyresoryttarforening.se 
 

  
Nina Ström, verksamhetschef Tyresö Ryttarförening 
nina.strom@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. Verksamheten baseras på 
Tyresö Ryttarförenings verksamhetsgrund, 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 föreningen respektive kommunen 
ansvarar för avseende drift, underhåll och 
förvaltning. Föreningen har t.ex. en heltidsanställd 
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 
byggnaderna. 
 
Hästar, munderingar samt den utrustning som är 
nödvändig 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 uppföljning av 
verksamhetsplanen sker löpande på de månadsvisa 
styrelsemötena. 
Ridskolans personal är anställd av föreningen. 
Föreningens 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 2020-12-31 

Ålder  Kvinnor  Män  Totalt  
≤ 20 år  534 26 560 
≥ 21 år  210 13 223 
Summa  706 38 783 

Medlemsavgift 

Seniorer   422 kr/år  

Juniorer t.o.m. 19 år  272 kr/år  

Styrelse 

Håkan Bohman ordförande  
Lena Sundling  vice ordförande 
Gudrun Hamberg sekreterare (from sept) 
Sara Spånt   sekreterare (tom aug) 
Mona Michanek kassör 
Sylvia Buddenbaum-Eriksson ledamot 
Göran Björk  ledamot 

Suppleanter 

Jenny Ingemarsson 
Sofi Seljemark 

Adjungerade till styrelsen 

Nina Ström  verksamhetschef TRF 

Ungdomsledamöter i styrelsen 

Frida Reinhed 
Ida Wildemo (personlig suppleant) 

Revisorer 

Katrin Björksten 
Anna-Karin Westlund 

Revisorsuppleant 

Kunde inte väljas på årsmötet 

Valberedning 

Hanna Meir  sammankallande 
Karin Hassler 
Wenke Rundberg 

Ungdomssektionens styrelse (USS) 

Frida Reinhe   ordförande 
Ida Wildemo   vice ordförande 
Emma Sundling sekreterare 
Alva Olwig   kassör 
Matilda Zetterblad sociala medier 
Karin Ivarsson  vice sekreterare 
Josefin Åhman ledamot 
Emma Flygar  ledamot 
Matilda Boberg ledamot 
Moa Hartman  ledamot 

Ungdomssektionens valberedning 

Astrid Kirschon 
Molly Sjöblom 
Elsa Forslund 

Tävlingssektionens styrelse 

Har inte haft någon styrelse under året. 
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General Information 

STYRELSEN

Om oss 

Tyresö Ryttarförenings styrelse har under 2020 
bestått av sju ordinarie ledamöter och två 
suppleanter. Dessutom har Ungdomssektionens 
styrelse en representant i styrelsen. 
Verksamhetschefen är också adjungerad in i 
styrelsen och deltar i alla styrelsemöten.  

Styrelsens arbete 

Vid årsmötet 2020 valdes flera nya 
styrelsemedlemmar och planen var att med kraft ta 
tag mål- och strategiarbetet genom flera workshops 
och konferenser. Precis innan vi skulle hålla vår 
årliga kick-off så slog coronapandemin till och 
styrelsen har bara kunnat träffas fysiskt en gång, alla 
andra möten har varit digitala, vilket har fungerat 
jättebra för styrelsens löpande arbete. Däremot, när 
restriktionerna skärptes i höstas, valde vi att ställa in 
den planerade konferensen tillsammans med SvRF 
för mål och strategiarbete för perioden 2021-2025. 
 
Styrelsen och personalen har jobbat aktivt för att 
coronasäkra vår verksamhet, vi har tagit fram nya 
rutiner och policy utifrån de restriktioner som gällt. 
Vi har löpande kontakt med Stockholms läns 
Ridsportförbund för att följa de riktlinjer som gäller 
för ridsporten.  
 
I samband med att kommunen stoppade 
upphandlingen författade styrelsen en officiell 
skrivelse till Kultur- och Fritidsnämnden i Tyresö 
kommun, där vi berättar om föreningen och hur den 
stoppade upphandlingen påverkar oss. Skrivelsen 
har föredragits på nämndens möte i november. Vi 
bjöd även in Kultur- och Fritidsnämnden till ett 
studiebesök men på grund av coronapandemin så 
gör nämndens ledamöter inga besök. Istället 
planerades deltagande av TRF vid KFNs möte i 
januari. 

Arbetet med mål- och verksamhetsplanen 

Arbetet med implementering av  mål- och 
strategiplan för 2020har till viss del gått på sparlåga 
under året. Det mål som vi arbetat mest med är 
såklart målet “God hästhållning” och 
implementering av den årliga Anläggningsplanen för 
2020. Styrelsen har under året arbetat aktivt och 
handgripligen på Fårdala gård, städat ridhuset, 
rensat bland alla kvarglömda saker på vinden med 

mera. En kort redovisning av prioriterade mål och 
hur styrelsen arbetat med dem följer nedan: 

God hästhållning 

Styrelsen och verksamheten har fortsatt att arbeta 
med anläggningsplanen 2020 som innehöll en hel del 
förbättringar av anläggningen i stort. Till hästarna 
har vi under hösten köpt nya sadlar och annan 
utrustning. Förbättring av underlaget i hagarna har 
inletts och kommer fortsätta under 2021. Fyra 
stycken uteboxar har byggts tillsammans med stöd 
från medlemmar och som ska målas under våren 
2021. Vi hoppas kunna ordna en coronasäker 
målardag tillsammans med medlemmar för att 
genomföra detta. 
   

 
 
Under 2020 har vi även lagt tid på underhåll och 
uppgradering av anläggningen såsom målat om 
bänkar, sett över planteringar, dekorerat i ridhuset 
(vilket också ska användas vid tävlingar) samt satt 
upp en stor ny välkomnande skylt, vilken tillfälligt 
placerats vid entrén i väntan på att stallbygget ska 
bli klart.  
 
Vi har också till viss del förbättrat utrustning till 
uppehållsrummet för att ungdomar och ridgrupper 
skall kunna värma mat, diska och fixa fika inne och 
ute.  Men då Corona innebar att vi tvingades stänga 
uppehållsrummet övergick vi till att uppgradera 
köket i Torpet som används för matlagning, inte bara 
till TYDA, utan också under våra läger.  Vi har t ex 
investerat i kaffebryggare, restaurangbryggare till 
tävlingar, dammsugare, diskmaskin, en ny spis med 
varmluftsugn och bestick. För att lättare kunna 
rengöra i ridhuset samt i kontoret och entrén på 
nedervåningen har vi investerat i en 
grovdammsugare.   
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General Information 

Dialog och Lyhördhet 

För styrelsen är det viktigt att veta vad 
medlemmarna tycker, därför genomförs 
medlemsundersökningen varje år. I år kom den ut i 
oktober och den här gången med lite färre frågor.  

Verksamheten omtyckt och uppskattad 

Det är naturligtvis väldigt viktigt att medlemmarna 

uppskattar verksamheten. I år har styrelsen 
samverkat med personalen för att säkerställa att vi 
kan hålla igång verksamheten på ett coronasäkert 
sätt.   
 

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- och Fritidsnämnden och tjänstepersoner i 
förvaltningen.  

Styrelsens organisation 

Styrelsens mål är att arbetet ska vara strategiskt och 
fokuserat 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 kommittéer, 
Arbetsgivarkommittén, Anläggningskommittén och 
Marknad- och Kommunikationskommittén samt 
Ungdomssektionens styrelse (USS). Arbetsutskottet 
organiseras inte som en kommitté. 
 

 

Arbetsgivarkommittén 

Arbetsgivarkommittén har löpande ansvar för 
personalfrågor. Arbetsgivarkommittén består alltid 
av verksamhetschefen, 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 årsmötet. AU 
sammankallas när en viktig fråga akut behöver 
avhandlas mellan ordinarie styrelsemöten. 
Arbetsutskottet har inte sammanträtt under 2020. 

Marknad & Kommunikation 

En viktig uppgift för Marknad- och 
Kommunikationskommittén 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 
hemsidan.  

  

Ordförande

Anläggnings 
kommitté

Marknad & 
Kommunikatio
ns kommitté

Arbetsgivarko
mmitté

USS

Vice 
ordförande

Sekreterare

Arbetsutskott
et

Kassör/control
ler
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General Information 

Medlemsenkäten 2020 

Under november månad genomfördes årets 
medlemsundersökning. Undersökningen skickades 
ut via Google forms till ridande medlemmar och 
deras målsmän (för medlemmar under 16 år). Årets 
upplaga av undersökningen var förkortad gentemot 
föregående år och hade totalt 6 frågor med 
möjlighet att fylla i fritext på 4 frågor. Totalt 204 
medlemmar svarade på undersökningen och det är 
den högsta svarsfrekvensen hittills och vi har också 
fått mycket kommentarer på alla frågor. 
Liksom tidigare år är den övergripande nöjdheten 
med verksamheten väldig hög, 93% är nöjda eller 
mycket nöjda som helhet och 87% säger att de skulle 
rekommendera TRF till en vän (svarar med att ange 
8-10 på frågans skala). Våra medlemmar är 
genomgripande nöjda med vår personal, hästar och 
den allmänna trivseln i föreningen. 
Frågorna har varit mer allmänna än tidigare och 
därmed har vi inte fått lika mycket detaljerade 
åsikter om olika delområden eller aspekter av 
verksamheten. Det är t ex något färre som 
kommenterat om stall och medlemsutrymmen än 

tidigare, men det är sannolikt för att explicita frågor 
tagits bort. Det finns också något fler kommentarer 
om utvecklingsmöjligheter framförallt för yngre 
ryttare och om behovet av mer vuxennärvaro i 
stallet för att jobba med stämningen inom 
ungdomsgruppen. 
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General Information 

VERKSAMHETEN 

Medarbetare

Allmänt om medarbetarna 

Tyresö Ryttarförenings (TRF) personalstyrka 
motsvarar totalt 10 årsarbetskrafter, fördelat på 13 
personer. Hos oss arbetar ridlärare, en stallchef, en 
verksamhetschef (som också har lektioner) och en 
vaktmästare. 
Föreningen är ansluten till Arbetsgivaralliansen och 
har kollektivavtal med fackföreningarna Kommunal 
och Unionen.  
 
Sedan 2007 satsar föreningen på friskvård för att 
förebygga 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, massör 
eller liknande. Styrelse och personal för en 
kontinuerlig och gemensam dialog om verksamheten 
och verksamhetschefen är adjungerad till styrelsens 
månatliga möten.  

Nyheter under 2020 

Under året har personalstyrkan förblivit intakt.  

Utbildningar 

Som så mycket annat har alla externa kurser 
stoppats men Ingrid Jerlin, Hippolog och B-tränare i 
dressyr, kommer till Fårdala gård för att undervisa 
personalen två gånger per månad. Ridlärarna har 
även varit på fortbildning i hoppning.  
 
Allvarligare tillbud etc. 
Allvarligare tillbud 0 
Antal anställda i genomsnitt 10 
Personalomsättning 0 

Samarbete med Tyresö Dagverksamhet – TYDA 

Vårt samarbete med Tyda har fortsatt under året 
och utökats till att också omfatta deras 
arbetspraktikgrupp, där en deltagare nu tränar 
arbetsuppgifter i stallet och jobbar tillsammans med 
vår ordinarie personal tre dagar per vecka.  
 
Tyda-gruppens arbete har också uppmärksammats 
och dokumenterats i en bok skriven och 
fotograferad av våra två medlemmar Wenke 
Rundberg och Erja Lempinen. Boken heter 
”Välkommen till ridskolan” och har getts ut på LL-

förlag. I boken illustreras deltagarnas glädje över att 
ha ett jobb där de är värdefulla och känner att de 
kan bidra väldigt väl. Boken har också fått beröm och 
uppmärksammats på olika sätt: 

 Erja fick Författarfondens stipendium för sina 

fina foton i boken 

 Tyresö närradio intervjuade de som varit med i 

projektet i samband med boksläppet  

 Mitt i Tyresö hade också en stor artikel om 

boken i somras 

 
Vi är stolta över våra Tyda-medarbetare och 
medlemmar som på detta sätt tydligt belyst värdet 
av vår gemensamma verksamhet, mycket glada för 
den hjälp vi får från Tyda och åt att vara en ridskola 
för alla.  
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General Information 

Hästar

Per den sista december 2020 hade Tyresö 
Ryttarförening 63 egna hästar att jämföra med 61 
vid samma tid 2019. 
 
Vi har under 2020 köpt in tolv nya hästar (åtta 
ponnyer och fyra stora hästar) dessutom har 
Labolina och Andy kommit till oss som ersättning för 
hästar som vi köpt men som vi av olika anledningar 
tvingades att återlämna till säljaren. Som vanligt ska 
alla hästar vi har köpt gå i både hoppning och 
dressyr. I år verkar våra hästinköp väldigt lyckade.  
 
Skadeläget var under året relativt normalt för ett 
stall med över 60 hästar. Under året har vi sålt 
och/eller pensionerat sju hästar och tvingats ta bort 
tre på veterinärens inrådan. Tack alla fina 
arbetskamrater för er tid på Tyresö Ryttarförening! 
 

 

Avels- och unghästprojektet 

Vår långsiktiga satsning på uppfödning och inköp av 
föl och unga hästar fortsätter framgångsrikt. 
 Vi har nu fyra ”generationer” unghästar i olika 
utvecklingsstadier.  
 
Första generationen: Magee och Majsan: 
Magee, som är ur första ”kullen” i vårt avels-och 
unghästprojekt, blir sex år i år och har börjat gå 
lektioner regelbundet. Han rids även av Fanny som 
ska fortsätta utbilda honom för att, om tävlingarna 
kommer igång, även tävla och rida championaten på 
honom. Han är en jättefin häst, finare än vi kunnat 
ana från början. Majsan, som är lika gammal, har vi 

haft lite otur med. Hon sattes igång efter att ha fått 
sitt föl men blev sedan skadad och nu håller vi på att 
sätta igång henne igen. 
 
Andra generationen: Sylvester och Skywalker 
Sylvester och Skywalker blir fem år i år och har under 
hösten haft varsin ryttare som utbildat dem. Under 
våren ska de även tränas av ridlärarna som inte har 
hunnit rida dem så mycket som vi velat. “Sylve” och 
“Valle” ska förhoppningsvis också gå championat i år 
om det går.  
 
Tredje generationen: Maible och Imelda har under 
hösten gått inridningskurs. Till våren fortsätter de 
med det, och blir treårstestet av ser vi fram emot att 
visa dem där.   
 
Fjärde generationen: Mayflower (Kroken) och 
Drakenberg (Draken) kommer hem till oss efter 
sommaren för att ridas in.   
 
Sammanfattning: Hittills har unghästprojektet gått 
fantastiskt bra och överträffat våra förväntningar. 
Alla ponnyerna är så snälla och fina och vi är så glada 
över allt de ger oss.   
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General Information 

Lektioner

Om våra lektioner 

Tyresö Ryttarförening håller ordinarie ridlektioner 
för juniorer såväl som för seniorer. 
  
De ordinarie ridlektionerna är indelade i grupper 
efter kunskapsnivå: 

 Nybörjarkurser på ponny (Ponnylekis, 

Grundkurs 1 och Grundkurs 2) 

 Ponny nivå 0 och 1 

 Ponny nivå 2–5 

 Stor häst nivå 2–5.  

En vecka per termin ersätter vi de ordinarie 
lektionerna med ett antal utvecklande teoripass, 
under den så kallade teoriveckan. 
 
Föreningens ridlärare erbjuder om förutsättningarna 
finns även möjlighet till privatlektioner samt ridning 
för personer med funktionsvariationer. 
 

Antal elever och beläggning 

Antalet ridande elever varierar under året men 
uppgick i slutet av år 2020 till 713 plus 28 i 
unghästskurserna. Vi har under året haft enstaka 
vakanta platser och har nästan 600 personer i kö till 
att börja rida hos oss.   

Ordinarie lektionsgrupper 

Lektioner med stora hästar har under året haft ca 
elva elever per grupp och ponnylektionerna tolv 
elever. Föreningens 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 minuter ridning inklusive upp- och 
avsittning.  

Nybörjarutbildning för barn 

Hästlekis är en teoretisk lekfull utbildning för barn 
mellan 6 och 9 år. På hästlekis får barnen lära sig att 
sköta, tränsa och sadla ponnyn på ett säkert sätt.  
 
Grundkurs 1 och 2 En fortsättning för de som gått 
hästlekis  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 Grundkurs 2 (därefter ponnynivå 0, 1, 
etc.).  
För ponnyelever på Grundkurs 2 – nivå 1 ingår 40 
minuter ridning inklusive upp- och avsittning samt 
teori om 20 minuter varje gång, då det är mycket 
man som ung ryttare måste träna på och lära sig 
 
Föräldrateori är en uppskattad kurs som var 
planerad att hållas under våren men fick ställas in på 
grund av coronapandemin. 

Teorivecka 

Under 2020 ersattes som vanligt en lektionsvecka 
per termin 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 ordinarie lektionsprogrammet. 
Teoriveckan ger även hästarna en kortare 
återhämtning.  
I år hade vi ett program med olika pass varje dag på 
både höst- och vårterminen. Under vårterminen 
bjöd bland annat Vendela på clinic i problemlösning, 
Mia Säwe kom och höll en clinic i Working 
Equitation. Teoriveckan avslutades med 
maskeradhoppning på käpphäst. På höstterminen 
ordnades dressyrclinic med fokus på lösgjordhet, 
löshoppning, akutsjukvåd mm. Ett uppskattat inslag 
vart besöket av Ulla-Carin Carlsson Lindkvist som 
berättade om sin resa som ridande polis med hästen 
Utter.  

Ridning för personer med funktionsvariationer 

Ridning för personer med funktionsvariationer 
omfattar 30 minuters ridning med personlig 
assistent och en ridlärare och erbjuds måndag till 
fredag under framför allt förmiddagar samt på 
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söndagar. Det har under 2020 varit totalt 26 elever 
som ridit varje vecka, både vuxna och barn. 

 

Läger, kurser & uteritter

Läger 

Som vanligt anordnar vi läger för alla lediga barn 
under loven. I år har vi haft två läger på sportlovet, 
två läger på påsklovet, sju sommarläger, ett 
igångsättningsläger, två höstlovsläger och tre 
jullovsläger. 
 
Ett läger består ett eller två ridpass om dagen, 
bestående 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 gemenskapen 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 13 
dressyrkurser, 7 hoppkurser och 4 WE-kurser för 
våra häst- och ponnyryttare. 

Uteritter 

Uteritter i den närmaste omgivningen brukar 
vanligtvis anordnas några gånger per termin. Utöver 
det har vi under helgerna anordnat fyra extra 
uteritter för de som gillar 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 variation 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 2020 anordnat fyra 
klubbtävlingar, två i dressyr och två i hoppning, 
inklusive klubbmästerskapen. Vi har dessutom 
ordnat en Pay-and-Jump. 
 
Ett stort tack till alla glada, trevliga, kunniga 
funktionärer som gjort en ovärderlig insats vid 
tävlingarna under 2020! 

Klubbmästerskapen 

Klubbmästerskapet i dressyr genomfördes i 
september. Klubbmästare i dressyr blev: 
På ridskoleponny: Linnea Duggin på Bergs 

På ridskolehäst: Karin Ekestam på Calle 

 

Klubbmästerskapet i hoppning genomfördes i 
september. Klubbmästare i hoppning blev: 
På ridskoleponny: Molly Sjöblom på Roxy 
På ridskolehäst: Elin Olofsson på Lisa 
 
Grattis till alla er – vi har så otroligt duktiga TRF-
ekipage! 

Träningstävlingar för nybörjare - 
Blåbärshoppning & Hallondressyr 

Våra blåbärs- och hallonarrangemang är ett slags 
träningstävlingar som är mycket uppskattade 
tävlingstillfällen för de medlemmar som känner att 
en vanlig klubbtävling är lite för stort. 
Under 2020 anordnade Tyresö Ryttarförening tre 
hallondressyr och tre blåbärshoppningar. 

  

Övriga aktiviteter

Hästens Dag 6 juni 

Inställt på grund av coronapandemin. 

Luciashow 

Inställt på grund av coronapandemin. 
 

Café ”Lilla hästen” 

Vår eldsjäl Margreth Lindblom som i många år spritt 
glädje och fika från sin lilla vagn och hjälpt till att 
köpa in så många ponnys till oss har ju såklart också 
tvingats hålla stängt.  
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TÄVLINGSSEKTIONEN 

Om oss

Planeringen för en lokal dressyrtävling och en 
ponnyallsvenska i hoppning var i full gång när alla 
tävlingar ställdes in våras. 

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 
ridpasset, innan det är dags för själva träningen, 
uppdelat i mindre grupper. 
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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. Verksamheten syftar till att ridskolans 
yngre medlemmar ska ha roligt och känna sig trygga 

i stallet. Medlemmarna i ungdomssektionens 
styrelse (USS) leder sektionens arbete och fungerar 
också som ledare på andra aktiviteter som Tyresö 
Ryttarförening anordnar. En ledamot från USS sitter 
även med i föreningsstyrelsen.

Aktiviteter

Aktiviteterna som leds av USS har i stort sett legat 
nere hela året eftersom man på grund av Corona 
inte fått lov att arrangera organiserade aktiviteter. 
Detta har drabbat både den regelbundna 
skötarverksamheten, återkommande aktiviteter som 
Hästens dag och Lucia, och specifika USS aktiviteter. 
USS har genomfört regelbundna styrelsemöten och 
genomfört följande under verksamhetsåret 2020. 
Vid årsmötet 2020 inrättade man också två grupper 
som stöttar USS med specifika frågor; skötargruppen 
och aktivitetsgruppen. 
 

Ungdomsledarutbildning 

Tre ledamöter i USS genomgick distriktets 
ungdomsledarkurs ULK under tidig vår och vi har 
därmed tre godkända ungdomsledare med gedigen 
utbildning både i att leda aktiviteter och att delta i 
föreningsarbetet. 
 

Skötarmöten 

USS har tillsammans med sin skötargrupp 
organiserat och lett skötarmötena under den del av 
året då det varit aktivt. Under året ändrades 
systemet för skötare av verksamheten. I det gamla 
skötarsystemet hade en häst många olika skötare 
och det har under höstens ändrats för att skapa 
större lugn runt hästarna i stallet.  
 

Film för SISU 

Under höstlovet kom Karin Mogren till oss för att 
spela in en film om ungdomsledarkurserna för SISUs 
räkning och USS höll då aktiviteter för lägerdeltagare 
och andra barn och deltog i filmen. 
 

Spökafton med förhinder 

Även om inga andra aktiviteter kunnat hållas under 
året var USS ändå fast beslutna att genomföra årets 
spökafton enligt plan den 31 oktober. Tyvärr kom all 
planering på skam när nya Corona-restriktioner ett 
par dagar innan gjorde att allt fick ställas in i sista 
minuten. 
 

Ekonomisk redovisning 

Eftersom inga aktiviteter kunnat genomföras under 
året så har USS inga kostnader eller intäkter att 
redovisa och årets utgående balans är densamma 
som den ingående balansen. 
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