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INTRODUKTION 

”Äntligen, äntligen, ÄNTLIGEN! 

Efter elva år av diskussioner, planering, politiska 
beslut, upprivna beslut, upphandlingar fram och 
tillbaka så skrev Tyresö kommun och Novab äntligen 
avtal om bygget av det nya stallet. Det var nästan 
inte så vi trodde våra ögon när Novab äntligen satte 
grävskoporna i marken! Vi låter dock oss inte nöja 
med stallet, vi fortsätter att driva frågan om ett nytt 
ridhus med både kommun och politiker.  Ett ridhus 
med läktare och kafédel. Så klart. Vi ser fram emot 
att kunna genomföra en storartad invigning av 
stallet i höst. 
 

Ett starkt ekonomiskt resultat 

Även i år har vår höga beläggningsgrad givit oss ett 
gott ekonomiskt resultat som vi delvis investerat i 
bland annat nya sadlar, täcken till alla hästar, 
material till hagar med mera. Stabil ekonomi är en 
förutsättning för vår verksamhet och under 2022 
kommer vi att behöva göra en hel del investeringar i 
möbler och utrustning när den nya ”humandelen” av 
stallet ska inredas.  
 
Som styrelsen så ofta påpekat behöver vi ha en 
buffert inför oförutsedda händelser eller plötsligt 
ökade priser. Apropå ökade priser så har priserna på 
hästar nästan fördubblats de senaste två-tre åren.  
 
 

Årets glädjeämnen 

Vi har redan tagit upp det mest glädjande – 
stallbygget. Men en annan glädjande nyhet är att vi 
under hösten har inlett ett samarbete med Coop 
Tyresö Centrum kring sponsring av vår verksamhet. 
Vi är bara i uppstarten ännu men alla har väl sett det 
fina Coop-hindret och lådorna med äpplen och 
morötter som står vid ingången. Det som inte kan 
säljas får ätas av våra fina hästar.  
  

Just när vi trodde det var över... 

…så tog smittspridningen av coronaviruset fart igen. 
Förberedelserna för den bästa luciashowen någonsin  
 

 
 
 
 
fick abrupt avbrytas och showen ställas in när 
rekommendationerna om vaccinpass och maxantal 
för besökare infördes. Vi kände helt enkelt inte att vi 
kunde genomföra den show vi ville på ett 
smittsäkert sätt. Nu i januari så har vi tvingats 
återinföra restriktionerna från i våras med stängda 
läktare och begränsning av antalet personer som 
vistas i stallet. Tråkigt men vi måste alla hjälpa till att 
minska smittspridningen.  
 
 
 
Vi ser tillbaka på 2021 som året då stallbygget 
äntligen hände! 
 
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. 

Ekonomiskt utfall 

Årets resultat blev ett överskott på 228 406 kronor 
vilket balanseras i ny räkning (dvs förstärker 
föreningens tillgångar).  
 
I årets resultat ingår en extra ordinär intäkt i form av 
en återbetalning från FORA försäkring om 208 740 
kronor. Styrelsen valde att göra en del välbehövliga 
investeringar, uppgående till cirka 200 000, som vi 
skrev av direkt mot resultatet.  

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 
ridskoleverksamheten, både daglig drift och 
verksamhetsutveckling – kurser, läger, inköp och 
investeringar osv – utförs av personalen under 
ledning av verksamhetschefen. Styrning i form av 
uppföljning av att ridskoleverksamheten bedrivs 
enligt föreningens stadgar, strategier, årligen 
beslutad verksamhetsplan sker löpande på de 
månadsvisa styrelsemötena. 

All personal är anställd av föreningen och 
föreningens styrelse har därmed arbetsgivaransvar 
som har delegerats till verksamhetschefen. 

 

Medlemmar i TRF per 2021-12-31 (2020-12-31) 

Ålder  Kvinnor  Män  Totalt  
≤ 20 år  573 (534) 20 (26) 593 (560) 

≥ 21 år  187 (210)   9 (13) 223 (196) 
Summa  760 (706) 29 (38) 789 (783) 

 

Medlemsavgift 

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

Styrelse 

Håkan Bohman ordförande  
Sara Spånt  vice ordförande 
Gudrun Hamberg sekreterare 
Mona Michanek kassör 
Cecilia Alm  ledamot 
Ebba Aurell  ledamot 

Sofi Seljemark  ledamot 
 
 

Suppleanter 

Jenny Ingemarsson 
Lena Sundling (avgick i november) 
Sinnica Wahlinder 
Erika Carlsson 

Adjungerade till styrelsen 

Nina Ström  verksamhetschef TRF 

Ungdomsledamöter i styrelsen 

Emma Sundling 

Ida Wildemo (personlig suppleant) 

Revisorer 

Katrin Björksten 
Anna-Karin Westlund 

Revisorsuppleant 

Mina Langendahl 

Valberedning 

Hanna Mair  sammankallande 
Karin Hassler 
Wenke Rundberg 
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General Information 

Ungdomssektionens styrelse (USS) 

Emma Sundling  ordförande 

Ida Wildemo   vice ordförande 
Elsa Flygar  sekreterare 
Molly Sjöblom  kassör 
Matilda Setterblad sociala medier 
Josefin Åhman ledamot 
Emma Flygar  ledamot 
Matilda Boberg ledamot 
Moa Hartman  ledamot 

Alva Olwig   endast vårterminen 
Karin Ivarsson  endast vårterminen 
 

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 2021 
bestått av sju ordinarie ledamöter och fyra 
suppleanter. Dessutom har Ungdomssektionens 
styrelse en representant i styrelsen. 
Verksamhetschefen är också adjungerad till 
styrelsen och deltar i alla styrelsemöten.  

Styrelsens arbete 

Vid årsmötet 2021 valdes flera nya 

styrelsemedlemmar som verkligen bidragit positivt 

till arbetet. Styrelsen har träffats vid nio ordinarie 

och ett extra styrelsemöte. Därutöver har vi haft en 

kick-off i början på året och en heldagskonferens 

under hösten.  

 

Liksom år 2020 har styrelsen och personalen jobbat 

för att coronasäkra vår verksamhet och löpande 

uppdaterat våra rutiner vartefter FHMs 

rekommendationer och restriktioner ändrats. Vi har 

löpande kontakt med Stockholms läns 

Ridsportförbund för att följa de riktlinjer som gäller 

för just ridsporten.  

 
Styrelsen samarbetar löpande bl a genom månatliga 
avstämningar med Kultur och Fritidsförvaltningen i 
Tyresö kommun. Vi har även försökt påverka 
kommunens politiker genom att delta vid Kultur och 
Fritidsnämndens (KFN) möte för att informera om 
vår verksamhet och behovet att ett till ridhus och 
fritidsledare.  Vi initierade också ett Tyresö initiativ 
för att påskynda bygget av ett ridhus med läktare 
och möjlighet till kaféverksamhet. Initiativet fick hela 
800 röster och vid den efterföljande diskussionen i 
KFN gavs Kommundirektören i uppdrag att inleda 
förarbetet av ett nytt ridhus vid Fårdala Gård!   
 
Som nämnts påbörjades äntligen bygget av ett nytt 
stall, styrelsen tyckte att det borde vara något som 
kommunpolitikerna ville fira och tog därför initiativ 
till en “första spadtaget” ceremoni. Den 8 oktober 
togs det formella första spadtaget av Anita Mattsson 
- Kommunstyrelsens ordförande, Louise Bergman – 
Stadsbyggnadskontorets projektavdelning och Håkan 
Bohman - Ordförande Tyresö Ryttarförening. 
 

 
 
Vid ceremonin bjöds det även på fika i ridhuset och 
politiker och tjänstemän fick testa sina kunskaper 
om både ridsport och TRF genom en tipspromenad 
samt prova på ridning. 
 

  
Kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson var 
lite tveksam inledningsvis men charmades av vår fina 
Mikka. 
  

Arbetet med mål- och verksamhetsplanen 

Under hösten 2021 samlades styrelsen för en 
heldags workshop under ledning av en 
föreningskonsulent från SISU Idrottsutbildarna för 
att ta fram en uppdatering av föreningens strategi 
och långsiktiga mål. Ett första delresultat är vår 
strategi för åren 2022 – 2025.  Arbetet med 
implementering av mål- och strategiplan för 2021 
har, Covid till trots, gått ganska bra. Det mål som vi 
arbetat mest med är såklart målet “God 
hästhållning” och Anläggningsplanen för 2021. 
Styrelsen och medlemmar har under året arbetat 
aktivt och handgripligen på Fårdala gård, rensat 
bland alla kvarglömda saker på vinden med mera. En 
kort redovisning av prioriterade mål och hur 
styrelsen arbetat med dem följer nedan: 
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General Information 

God hästhållning 

Styrelsen och verksamheten har fortsatt att arbeta 
med Anläggningsplanen 2021 som innehöll en hel 
del förbättringar av anläggningen i stort. Till 
hästarna har vi under hösten köpt nya sadlar, 
grimmor och annan utrustning. Förbättring av 
staketet runt hagarna har inletts och kommer 
fortsätta under 2022.  
 

 
 
Under våren organiserades 2 helger för målning av 
de fyra uteboxarna som byggdes tillsammans med 
stöd från medlemmar. Uppslutningen var stor och 
resultatet blev jättebra!  
 

   
 
I augusti ordnade vi en dag för städning av ridhuset 
och bakluckeloppis för försäljning av ridsaker. Även 
då var uppslutningen stor, både till fikat och 
städningen. Vi vill verkligen tacka alla medlemmar 
för sitt fina engagemang och vilja att hjälpa till för 
att göra det så fint och bra för våra hästar och 
personal! STORT TACK!  
 

  

Dialog och Lyhördhet 

För styrelsen är det viktigt att veta vad 
medlemmarna tycker, därför genomförs 
medlemsundersökningen varje år. Resultatet av 
undersökningen och den feedback vi får från våra 
medlemmar ligger till grund för planeringen det 
nästkommande året samt lyfts i dialogen med 
kommunen och våra politiker.  

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.   
 
Vi hade som avsikt att organisera både Hästens dag 
samt den sommar och jubileumsfest som inte blev 
av 2020. Dock blev dessa även i år inställda p g a 
coronan och vi avser istället att organisera en 
hejdundrande invigningsfest av det nya stallet 
istället!  
 

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. Vi har upprättat en intern arbetsgrupp 
med medlemmar från Styrelsen och verksamheten 
för ombyggnationen utöver den fortlöpande dialog 
som verksamheten har med byggföretaget och 
projektledaren. Sedan hösten 2021 har vi infört 
månadsvisa avstämningar för stärkt dialog med 
kommunen, inte bara angående ombyggnationen, 
utan också övriga frågor som vi driver t ex 
ridhusbygge, fritidsledare etc.  
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General Information 

Våra medlemmar erbjuds utveckling på sin egen 
nivå 

Ambitionen var att för 2021 erbjuda olika alternativ 
till uppsutten träning såsom introducera 
föreläsningar på olika teman, sammanställa listor 
med webinarier och dela i omgångar via TRF 
kommunikation samt spela in filmer med ridlärare. 
Vi hann med några filmer som återfinns på hemsidan 
men tyvärr var ambitionen högre än vad tiden räckte 
till men avser ta nya tag angående detta under 2022.  
 

Styrelsens organisation 

Styrelsens mål är att arbetet ska vara strategiskt och 
fokuserat på vart vi vill nå på sikt. I år valde styrelsen 
att arbeta informellt med kommittéerna och på så 
sätt 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 utses av styrelsen. 

Arbetsutskottet 

Arbetsutskottet (AU) består alltid av 
verksamhetschefen, ordförande, kassör samt en 
ledamot som utses på det konstituerande mötet. AU 
sammankallas när en viktig fråga akut behöver 
avhandlas mellan ordinarie styrelsemöten. 
Arbetsutskottet har inte sammanträtt under 2021. 
 

 

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 2021 

Under november månad genomfördes årets 
medlemsundersökning. Undersökningen skickades 
ut via Google forms till ridande medlemmar och 
deras målsmän. Årets upplaga av undersökningen 
hade totalt sex frågor med möjlighet att fylla i fritext 
på fyra frågor. Totalt 239 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, 91% är nöjda eller 
mycket nöjda som helhet.  Våra medlemmar är 
genomgripande nöjda med vår personal, hästar och 
den allmänna trivseln i föreningen. 
 
 

 
 
Kommentarerna berör mestadels 
utvecklingsmöjligheter för både vuxen- och 
ungdomsryttare. Vad gäller barn och ungdomar 
berör kommentarerna tydlighet kring 
kommunikation kring nivåer, behovet av mer 
vuxennärvaro i stallet för att jobba med stämningen 
inom ungdomsgruppen. 
 

Sammanfattning 

 Övergripande index för nöjdhet och 

rekommendation är väldig högt och 

jämförbart med föregående år. 

 Mest nöjd med ridlärarna, hästarna, 

trivsel och verksamheten. 

 Önskemål om mer utrymme för snabbare 

utveckling av ridprestationen. 

 Oro över stämningen i barn och 

ungdomsgruppen.  

 
 

 
 
 

Styrelsens och verksamhetens svar 

Styrelsen tackar alla som har svarat och vill passa på 
att lämna några korta svar och kommentarer.  
 
Först och främst vill vi säga att vi tar allvarligt på 
kommentarerna om stämning i barn- och 
ungdomsgrupperna. Personalen försöker att vara så 
närvarande som möjligt i stallet och tar tag i alla 
incidenter som kommer upp men vi har ingen som 
har det som huvudansvar. Styrelsen jobbar för att 
Tyresö kommun ska tilldela en fritidsledare till oss, vi 
är trots allt en av kommunens största 
”ungdomsgårdar” 
 
Vi kommer under året att publicera en sida med 
”frågor och svar” (en ”Q&A”) på vår hemsida där vi 
utvecklar bakgrunden till de mest förekommande 
kommentarerna.

Några citat från våra medlemmar 

”Jättebra ridlärare, 
fina hästar och trevlig 

stämning” 

”Sätter ALLTID hästarna i 
första rummet. Hästarna 
trevliga och välutbildade” 

”Enkäten är 
väldigt bra” 

”Fin och välskött 
anläggning” 

”Personalen är 
bra på att lära ut” 



   
 

10 
 

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 2021 

Vår mångårige fastighetsskötare Curre gick i pension 
till sommaren och föreningen rekryterade en ny 
fastighetsskötare som började under våren, Daniel 
“Danne” Holmberg. Danne har snabbt kommit att bli 
en uppskattad medarbetare.   

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.  

Under året har Fanny Törnblom tagit examen som 
Svensk Ridlärare Level 1 och Elin Asp har utbildat sig 
till Godkänd Ridledare.  
 

 
 

Lite arbetsgivarstatistik: 

Antal arbetsskador eller rapporterade 
arbetsskadetillbud: 1 
Antal anställda i genomsnitt 11 
Personalomsättning 1 

Samarbete med Tyresö Dagverksamhet – TYDA 

Vårt samarbete med Tyda har fortsätter som 
tidigare.  
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General Information 

Hästar

Per den sista december 2021 hade Tyresö 
Ryttarförening 64 egna hästar att jämföra med 63 
vid samma tid 2020. 
 
Vi har under 2021 köpt in nio nya hästar (sex 
ponnyer och tre stora hästar). Som vanligt ska alla 
hästar vi har köpt gå i både hoppning och dressyr. 
Förutom inridna hästar har Drakenberg (Draken) och 
Maja (Kroken) kommit hem till oss.  
 
Skadeläget var under året relativt normalt för ett 
stall med över 60 hästar. Under året har vi sålt 
och/eller pensionerat sex hästar och tvingats ta bort 
fyra 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 och det 
senaste året rönt stor uppmärksamhet i branschen. 
Nina Ström har varit speciellt inbjuden av Svenska 
Ridsportförbundet att hålla ett föredrag på temat 
”Samarbete mellan uppfödare och ridskolor” som 
hölls i samband med Stockholm International Horse 
Show i november. Intresset från åhörarna var 
mycket stort och den kunskap som Nina och 
personalen har byggt upp är efterfrågad. Det är 
många ridskolor som upplever samma svårigheter 

som vi gör när det gäller att hitta hästar som passar i 
och håller för verksamheten. 
 
Våra unghästkurser fortsätter med nya generationer 
av hästar och ryttare. Intresset att delta är mycket 
stort.  
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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 2021 till 638. 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 

Ponnylekis är en teoretisk lekfull utbildning för barn 
mellan 6 och 9 år. På ponnyekis 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 
 

 

Teorivecka 

Under 2021 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.  

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 
söndagar.  
 
 

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 



   
 

13 
 

General Information 

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 dressyr-
, hopp och 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 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! 
 

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. 
 

Klubbmästerskapet 

Coronan ställde såklart till det för 
klubbmästerskapet som ställdes in. 

Övriga tävlingar 

Under året genomfördes två Pay and Ride och två 
Pay and Jump, samt två klubbtävlingar vardera i 
dressyr och hoppning. Våra duktiga ryttare har 
dessutom deltagit i lokala dressyrtävlingar 
arrangerade av Farsta Ryttarvänner och Vällingby 
Ridsällskap.  
 
 
 
 

  

Övriga aktiviteter

Hästens Dag 6 juni 

Inställt på grund av coronapandemin. I år, igen. 

Luciashow 

I år var siktet inställt på att hålla den största och 
bästa luciashowen någonsin! Över ett hundra barn 

och ungdomar var engagerade men när 
smittspridningen av coronaviruset ökade kraftigt i 
början av december fattade styrelsen, på ett extra 
styrelsemöte, beslutet att ställa in hela showen. Det 
var ett jättetråkigt beslut att ta men det hade inte 
gått att genomföra showen på ett smittsäkert sätt.  
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General Information 

TÄVLINGSSEKTIONEN 

Om oss

Det har inte varit några externa tävlingar i år.

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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General Information 

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

Corona i år igen 

Aktiviteterna som leds av USS har i stort sett legat 
nere under året på grund av Coronarestriktioner 
som förhindrat att arrangera organiserade 
aktiviteter. Detta har drabbat både den regelbundna 
skötarverksamheten, återkommande aktiviteter som 
Hästens dag och Lucia, samt specifika USS 
aktiviteter.  
USS har genomfört regelbundna styrelsemöten och 
genomfört följande under verksamhetsåret 2021. De 
grupper man inrättade under årsmötet 2021 för att 
stötta USS med specifika frågor, skötargruppen och 
aktivitetsgruppen, har under året varit inaktiva. 
Detta beror på restriktionerna. 
 

Skötarsystemet 

USS har tyvärr haft ett nedstängt skötarsystem 
under hela 2021 på grund av coronarestriktionerna. 
Detta för att minska mängden människor i stallet. 
Även skötarutbildningarna utgick under 2021. 
 

Spökafton 

Även om inga andra aktiviteter kunnat hållas under 
året var USS fast beslutna att genomföra årets 
spökafton enligt plan. Genom ett antal restriktioner 
och justeringar kunde aktiviteten genomföras den 23 
oktober innan restriktionerna tog över. Även i år 
vågade sig många barn och ungdomar till stallet och 
stämningen var hög. Tack vare hjälpande vuxna höll 
sig hästarna lugna och inga problem uppstod i 
stallet. 
 

 
 
Under spökafton klär medlemmar i 
ungdomssektionen ut sig till skräckfigurer och 
barn/ungdomar får gå runt till olika stationer och 
hämta en hästsko. Trots ett annorlunda upplägg i år 
är spökaftonen en otroligt uppskattad aktivitet både 
hos de många deltagarna och de som arrangerade. 

Ekonomisk redovisning 

På grund av avsaknaden av aktiviteter under året är 
den enda ekonomiska redovisningen från årets 
spökafton. Tack vare sponsrat godis från hemköp var 
utgifterna 0 kr. Inkomsten hamnade på 2 440 kr, 
vilket adderas i USS kassa.  
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