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INTRODUKTION 

”Så hände det plötsligt 

Lite senare än vi hade trott och lite struligare än vi 
hade hoppats, men nu står det nya stallet där. Allt är 
inte klart och allt fungerar inte som vi hade tänkt, 
men våra hästar har flyttat in i sitt nya hem. Vilket 
var i sista minuten för bara veckan innan frös vatten-
ledningarna i gamla stallet än en gång sönder och 
några ponnyer blev duschade i iskallt vatten. 
 

Ett tufft år ekonomiskt 
Vår beläggningsgrad är fortsatt mycket hög, sett 
över året är den i snitt 98 % vilket ger stabila intäkter 
som ett normalt år hade givit ett gott överskott. Det 
vara bara det att nästan inget var normalt 2022 och 
vi har drabbats direkt och indirekt av ökade energi- 
och drivmedelspriser. Till exempel ökade priset på 
grovfoder (hösilage och hö) med 40% från 2021, 
trots att höskörden var riktigt bra. En annan, högst 
påtaglig, konsekvens av ukrainakriget är att det blivit 
nästan omöjligt att få tag i spånpellets. Dels kommer 
råvaran till stor del från Ryssland och Ukraina. Dels 
är spånpellets ett utmärkt bränsle för uppvärmning 
vilket gjorde att priset rusade när tillgången ströps 
och till slut gick det inte ens att få tag i spånpellets. 
Vi köpte på oss så mycket som gick att få tag i efter 
sommaren men till ett väsentligt högre pris. Prisök-
ningen på spån är ca 300% jämfört med 2022. 
 
Som framgår av Årsredovisningen så gör föreningen 
en förlust på 427 086 kronor år 2022 men tack vare 
vår i grunden goda ekonomi är ett enstaka förlustår 
inget som hotar föreningens verksamhet. Men vi kan 
inte fortsätta att gå med förlust och vi jobbar hårt 
med att minimera eller ta bort alla kostnader som 
inte är nödvändiga för våra hästar och medarbetare.  
 

Årets glädjeämnen 
OK, året var tufft och det kommer att fortsätta att 
vara tufft men det fanns trots allt ljuspunkter. Först 
och främst stallet! Som vi har väntat, och nu är det 
här. Det finns en del detaljer som inte är helt bra 

som vi påpekat under byggets gång, vi jobbar i nära 
dialog med kommunen för att åtgärda det som går. 
Det är bara upp till oss tillsammans att göra något 
riktigt bra av det. Vårt intensiva lobbyarbete har 
också fått effekt och kommunen tog också beslut om 
att inleda en förstudie för byggandet av ett nytt rid-
hus! Förhoppningsvis kan det stå klart redan 2024! 
 
Som medlem i Tyresö Ryttarförening har du nu via 
vår sponsor Ryttarform möjlighet att med 10 pro-
cent rabatt delta i on-line gruppträning, on-line per-
sonlig träning och tillgång till träningsportal. Ryttar-
form har under hösten gett all stallpersonal trä-
ningstips och ridlärarna har fått personlig träning uti-
från deras individuella behov att stärka sin stabilitet, 
styrka, smidighet och balans. Tanken är att det bi-
drar positivt till både hållbara ridlärare och hästar!  
 
År 2022 kommer att synas i historieböckerna i fram-
tiden, i vår historieskrivning kommer 2022 att vara 
året vi fick det nya stallet! 
Vi ses i stallet!  
 
 
Med vänliga hälsningar 
 

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

  
Nina Ström, verksamhetschef Tyresö Ryttarförening 
nina.strom@tyresoryttarforening.



   
 

   
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

INTRODUKTION ............................................................................................................................................. 2 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING .............................................................................................................................. 3 

OM TYRESÖ RYTTARFÖRENING ...................................................................................................................... 4 

STYRELSEN ..................................................................................................................................................... 6 

VERKSAMHETEN .......................................................................................................................................... 10 
Medarbetare .................................................................................................................................................... 10 
Hästar ............................................................................................................................................................... 11 
Lektioner ........................................................................................................................................................... 12 
Läger, kurser & uteritter ................................................................................................................................... 12 
Klubbtävlingar .................................................................................................................................................. 13 
Övriga aktiviteter ............................................................................................................................................. 13 

TÄVLINGSSEKTIONEN ................................................................................................................................... 14 
Om oss .............................................................................................................................................................. 14 
Våra specialträningsgrupper ............................................................................................................................ 14 

UNGDOMSSEKTIONEN ................................................................................................................................. 15 
Om oss .............................................................................................................................................................. 15 
Aktiviteter ......................................................................................................................................................... 15 
Tyresö 2022-02-11 ............................................................................................................................................ 17 

 
 

  

Verksamhetsberättelsen för 2022 har arbetats 
fram av Tyresö Ryttarförenings styrelse och 
personal. 



   
 

4 
 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 fastställts i vår stra-
tegi och verksamhetsplan. Verksamheten baseras på 
Tyresö Ryttarförenings verksamhetsgrund, som be-
står av en vision och en värdegrund. 
 
Anläggningen på Fårdala gård – mark och byggnader 
– ägs av Tyresö kommun. Föreningen har ett tidsbe-
stämt hyres-och driftsavtal med kommunen som re-
glerar vad föreningen respektive kommunen ansva-
rar för avseende drift, underhåll och förvaltning. För-
eningen har t.ex. en heltidsanställd vaktmästare som 
sköter det löpande underhållet i ridhus och stall, 
samt ansvarar för ridbanor, vägunderhåll och hagar-
nas 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 kommu-
nens underhåll) äger föreningen i sin helhet. 

Ekonomiskt utfall 
Årets resultat blev en förlust på 427 086 kronor, se 
årsbokslutet och styrelsens separata information för 
detaljer.  
 
Föreningens ekonomi är i grunden stabil och vi har 
flera års balanserat överskott vilket gör att enstaka 
förlustår går att bära men långsiktigt måste före-
ningen gå med överskott.  

Organisation och styrning 
Årsmötet ger styrelsen mandat att under verksam-
hetsåret driva verksamheten enligt de ramar och 
den budget som redovisas i verksamhetsplanen. 
All operativ verksamhet avseende ridskoleverksam-
heten, 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 ridskoleverk-
samheten bedrivs enligt föreningens stadgar, strate-
gier, årligen beslutad verksamhetsplan sker löpande 
på de månadsvisa styrelsemötena. 
All personal är anställd av föreningen och förening-
ens styrelse har därmed arbetsgivaransvar som har 
delegerats till verksamhetschefen. 

 

 

Medlemmar i TRF per 2022-12-31 (2021-12-31) 
Ålder  Kvinnor  Män  Totalt  
≤ 20 år  572 (573) 15 (20) 587 (593) 
≥ 21 år  174 (187) 12 (9) 186 (223) 
Summa  746 (760) 26 (29) 773 (789) 

 

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 
Karin Hassler  kassör 
Cecilia Alm  ledamot 
Ebba Aurell  ledamot 
Sofi Seljemark  ledamot 
 
 

Suppleanter 
Jenny Ingemarsson 
Sinnica Wahlinder 
Erika Carlsson 
Mona Michanek 

Adjungerade till styrelsen 
Nina Ström  verksamhetschef TRF 

Ungdomsledamöter i styrelsen 
Emma Sundling 
Josefin Åhman (personlig suppleant) 

Revisorer 
Mina Langendahl 
Susanne Hellevik 

Revisorsuppleant 
Ewa Jansson 

Valberedning 
Wenke Rundberg sammankallande 
Jenny Daza 
Hanna Mair 
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Ungdomssektionens styrelse (USS) 
Josefin Åhman ordförande 
Molly Sjöblom  kassör 
Emma Sundling  ledamot 
Amanda Barrebo ledamot 
Amanda Henriksen ledamot 
Elsa Forslund  ledamot 
Isabella Fletcher ledamot 

Junia Widström ledamot 
Elin Ringström  ledamot 
Rebecca Liljeqvist ledamot 
 

Tävlingssektionens styrelse 
Har inte haft någon styrelse under året. 
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STYRELSEN

Om oss 
Tyresö Ryttarförenings styrelse har under 2022 be-
stått av sju ordinarie ledamöter och fyra supplean-
ter. Dessutom har Ungdomssektionens styrelse en 
representant i styrelsen. Verksamhetschefen är 
också adjungerad till styrelsen och deltar i alla styrel-
semöten.  

Styrelsens arbete 
Styrelsen har träffats vid tio ordinarie och två extra 
styrelsemöten. Därutöver har vi haft en kick-off i 
början på året och en halvdagskonferens under hös-
ten på temat “Trygg i stallet”. 
 
En viktig del i styrelsens arbete är att skapa och un-
derhålla goda relationer med politiker och tjänste-
personer inom Tyresö kommun där vi verkar för att 
få förståelse för föreningens verksamhet och de be-
hov vi har. Under 2022 har mycket kretsat kring stall-
bygget där vi drivit på för att få till ändringar och för-
bättringar i stallets utformning. Då Tyresö kommun 
valde att beställa en totalentreprenad inom ramen 
för Lagen om offentlig upphandling (LoU) hade före-
ningen som brukare av anläggningen ingen insyn i 
utformningen av upphandlingsunderlaget och inte 
heller i projekteringen som ligger till grund för byg-
get. Så här i efterhand står det tämligen klart att det 
hade varit mycket bra för både byggprocess och det 
slutliga resultatet om vi fått vara så delaktiga som 
möjligt i planeringsfasen. Det är en viktig lärdom att 
ta i beaktande inför ett eventuellt ridhusbygge. 
 
Företrädare för styrelsen (ordförande, vice ordfö-
rande och verksamhetsansvarig) har månatliga av-
stämningar med Kultur och Fritidsförvaltningen i Ty-
resö kommun. Vi har även en god dialog med ordfö-
randen i Kultur och Fritidsnämnden (KFN) till vilken 
vi lyfter behovet av ett till ridhus och fritidsledare. 
Nu är det, som sagt, mycket som tyder på att det åt-
minstone kan bli ett ridhus i den här mandatperi-
oden! Vi kommer att informera så snart vi vet något 
konkret.   
 

Arbetet med genomförandet av strategin 2022 
Vår vision är att Tyresö Ryttarförening är Sveriges 
bästa ridskola. Vägen till denna vision styrs av vår 
värdegrund, verksamhetsidé och våra 

ambitioner. För oss betyder detta att våra med-
lemmar trivs, våra hästar mår bra och vi har 
nöjd personal och ledare i stallet.    

Under 2022 har vi arbetat utifrån vår nya strategi. 
Strategin innehåller fem huvudmål: Hästarna i fokus,  
Ryttare/Medlemmar i fokus, Ledarskap och organi-
sation, Ridanläggningar, utomhusmiljö och inventa-
rier  och Tyresö Ryttarförening – ett starkare varu-
märke. Nedan summerar vi några av huvudaktivite-
terna under 2022 
 
Hästarna i fokus 
Styrelsen och verksamheten har i år arbetat med att 
planera för det nya stallet men även fortsatt att ar-
beta med Anläggningsplanen 2022 som innehöll en 
hel del förbättringar av anläggningen i stort. Till häs-
tarna har vi under hösten köpt nya sadlar, grimmor 
och annan utrustning. Förbättring av staketet runt 
ponnyhagen har inletts och kommer fortsätta under 
2023. 
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Ryttare/Medlemmar i fokus 
För styrelsen är det viktigt att veta vad medlem-
marna tycker, därför genomförs medlemsundersök-
ningen 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.  
 
Under oktober månad genomfördes årets 
medlemsundersökning. Undersökningen skickades 
ut via Google forms till ridande medlemmar och 
deras målsmän. Årets upplaga av undersökningen 
hade totalt fem frågor med möjlighet att fylla i 
fritext på fyra frågor. Totalt 235 medlemmar svarade 
på undersökningen och det är ungefär så många som 
svarat tidigare år.  
 
Liksom tidigare år är den övergripande nöjdheten 
med verksamheten väldig hög, 93,6 % är nöjda eller 
mycket nöjda som helhet. Våra medlemmar är 
genomgripande nöjda med vår personal, hästar och 
den allmänna trivseln i föreningen. 
 
 
 

 
 

 
 
Några kommentarer ifrån fritextsvaren:  

• Mycket positiva kommentarer kring 
ridlärarna, personalen och hästarna.  

• Det finns fortfarande önskemål om mer 
utrymme för snabbare utveckling av 

ridprestationen, speciellt för barn och 
ungdomar.  

• Oro över stämningen i barn och 
ungdomsgruppen finns kvar, men frisvaren 
visar något färre kommentarer om detta 
än föregående år.  

 
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 ungdoms-
grupperna. Personalen försöker att vara så närva-
rande som möjligt i stallet och tar tag i alla inciden-
ter som kommer upp men vi har ingen som har det 
som huvudansvar. Under 2022 ordnade styrelsen en 
workshop med personal, styrelsen och ungdoms-
sektionen för att stärka arbetet kring en trevlig miljö 
i stallet. Detta arbete kommer fortsätta under 2023.  
Styrelsen jobbar för att Tyresö kommun ska tilldela 
en fritidsledare till oss, vi är trots allt en av kommu-
nens största ”ungdomsgårdar” 
 
Vad gäller ridutveckling så sätts inte individuella mål 
på de ordinarie ridlektionerna. Anledningen är att 
det kräver mycket administration att dokumentera 
alla elevers individuella mål. Det är dock bra att sätta 
mål och vill du jobba med individuell målsättning så 
kan du inför varje termin diskutera vilket det kan 
vara med din ridlärare. Det är du som är ansvarig för 
ditt mål och din ridlärare är ett stöd. 
 
Under 2022 skapades en sida med ”frågor och svar” 
(en ”Q&A”) på vår hemsida där vi utvecklar bakgrun-
den till de mest förekommande kommentarerna. 
 
Som en åtgärd kring att verka för en välkomnande 
och en inkluderande miljö i stallet anordnade Styrel-
sen en workshop för TRF:s personal, styrelse och 
ungdomssektion. Tillsammans, i mindre grupper dis-
kuterades olika scenarier och potentiella situationer 
som kan eller har inträffat i stallet, vad vi kan göra 
för att alla ska känna sig välkomna hos oss. Högt och 
lågt. Kvällen var mycket givande och till vår hjälp 
hade vi  Kim Rehnfeldt från SISU som moderator. 
Också  ett stort tack till Sanna Nilsson på SISU som  
hjälpte oss med alla kostnader för evenemanget.     
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I augusti ordnade vi återigen en dag för städning av 
ridhuset. Uppslutningen var inte lika stor som året 
innan, men det hanns med en hel del ändå.  Vi vill 
verkligen tacka alla deltagande medlemmar för sitt 
fina engagemang och vilja att hjälpa till för att göra 
det så fint och bra för våra hästar och personal! 
 

 

Ledarskap och organisation  

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 sty-
relsen ska växa. ”På pappret” består styrelsens orga-
nisation av tre kommittéer, Arbetsgivarkommittén, 
Anläggningskommittén och Marknad- och Kommuni-
kationskommittén samt Ungdomssektionens styrelse 
(USS). Arbetsutskottet organiseras inte som en kom-
mitté. 

 

Arbetsgivarkommittén 
Arbetsgivarkommittén har löpande ansvar för per-
sonalfrågor. Arbetsgivarkommittén består alltid av 
verksamhetschefen, ordförande och en ordinarie le-
damot som utses av styrelsen. 

Arbetsutskottet 
Arbetsutskottet (AU) består alltid av verksamhets-
chefen, ordförande, kassör samt en ledamot som ut-
ses på det konstituerande mötet. AU sammankallas 
när en viktig fråga akut behöver avhandlas mellan 
ordinarie styrelsemöten. Arbetsutskottet har inte 
sammanträtt under 2022, istället har ordförande valt 
att kalla till extra styrelsemöten vid två tillfällen.  
 
Ridanläggningar, utomhusmiljö och inventarier 
Stort fokus under 2022 låg självklart på det nya stall-
bygget och att införskaffa möbler och andra inventa-
rier inför flytten. Styrelsen och personalen har lagt 
ner mycket tid på att leta begagnat och skänkta 
möbler samt rest runt i Stockholm för att hämta 
dessa. Hästtransporten förvandlades till flyttbil och 
rest till gator och platser som sällan besöks av häs-
tar! En förfrågan gick också ut till medlemmar som 
skänkt och levererat möbler till oss. Tack för detta!  
 
Vi genomförde under 2022 månatlig dialog med Kul-
tur- och fritidsförvaltningen för att följa upp på ut-
maningar i gamla stallet samt det nya stallbygget. Vi 
har också diskuterat behovet av lösdrift, planer på 
nytt ridhus och nytt avtal liknande existerande hy-
resfria avtal i Huddinge och Botkyrka samt ekono-
miskt bidrag från kommunen för ökade kostnader. 
Våra ansträngningar har verkligen fått resultat! I ok-
tober 2022 beslutade kommunen att inleda en för-
studie om byggandet av ett nytt ridhus åt oss och i 
december 2022 kunde vi flytta in i vårt nya fina stall!  
 
Vi ser fram emot att kunna rapportera mer om bygg-
planerna och processen kring byggandet av det nya 
ridhuset, vilket förhoppningsvis kommer beslutas 
om under 2023 och med trolig byggstart under 
2024!!!  
 
Vi initierade och genomförde också ett samarbete 
med Ryttarform för att bidra till bättre arbetsmiljö 
och hållbarhet hos både hästar och personal. Detta 
samarbete med personalträning har sedermera rap-
porterats om i både Häst & Ryttare samt tidningen 
Ridsport.   
 
Tyresö Ryttarförening – ett starkare varumärke. 

Ordförande

Anläggnings 
kommitté

Marknad & 
Kommunikatio
ns kommitté

Arbetsgivarko
mmitté USS

Vice 
ordförande Sekreterare

Arbetsutskott
et

Kassör/control
ler
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Föreningens varumärke och renommé är viktigt för 
att attrahera nya medlemmar, medarbetare, sponso-
rer och andra samarbetspartner. Ett starkt varu-
märke gagnar också vårt samarbete med kommu-
nen. Viktigast för varumärket är nöjda och välinfor-
merade medlemmar och i årets sista skälvande da-
gar lanserades föreningens nya hemsida som är 
framtagen för att vara modern och flexibel. Arbetet 
med att fylla på med innehåll pågår men den nya 
hemsidan är ett stort steg framåt för hur vi profilerar 
oss. Den är även anpassad för att fungera på smarta 
telefoner. Gå in på www.tyresoryttarforening.se och 
kolla! I samband med skapandet av den nya hemsi-
dan så passade vi även på att ändra färgen på vår 
gamla logga efter förslag från en medlem. De nya 
färgerna blått och guld passar bättre med personal- 
och klubbkläder. 
 
Föreningen använder löpande Facebook och e-post-
utskick för att informera medlemmarna. Ungdoms-
sektionen använder även Instagram för information 
och dialog. 
 
Styrelsen har under året skrivit löpande information 
kring nya stallbygget på hemsidan. Vi skapade en 
kortare film, som lades ut på hemsida och Youtube,  
där vi tillsammans med dåvarande projektledare be-
sökte stallet under byggtiden och ställde frågor kring 
hur stallet skulle bli.  
 
Styrelsen har också sett över sponsringspolicyn för 
att öka flexibiliteten och gått ut med medlemsut-
skick för att söka sponsorer. Vi har också tecknat 

överenskommelse med Ryttarform som erbjuder 
medlemmarna träning till rabatterat pris, och med 
Granngården. Tack även till Coop som under 2022 
sponsrat med blommor, växter, äpplen till hästarna 
och förtäring vid medlemssammankomster. 
 
Vårt samarbete med Ryttarform och satsning på trä-
ningstips för stallpersonal och personlig träning för 
ridlärarna har gett fin publicitet i tidningen Ridsport 
och i Häst&Ryttare. Läs mer om Ryttarform på 
www.ryttarform.se  
 
Teoriveckans clinic med Eamon Hickey var öppen för 
icke-medlemmar, och lockade intresserade ryttare 
från andra föreningar. 
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VERKSAMHETEN 

Medarbetare

Allmänt om medarbetarna 
Tyresö Ryttarförenings (TRF) personalstyrka motsva-
rar totalt 11 årsarbetskrafter, fördelat på sexton per-
soner. Fastanställda medarbetare består av sju ridlä-
rare, en verksamhetschef (som också har lektioner) 
och en vaktmästare, därtill har föreningen sju timan-
ställda som arbetar i stallet.  
Föreningen är ansluten till Arbetsgivaralliansen och 
har kollektivavtal med fackföreningarna Kommunal 
och Unionen.  
 
Sedan 2007 satsar föreningen på friskvård för att fö-
rebygga arbetsskador. Ungefär vart tredje år genom-
går all personal en hälsoundersökning som ligger till 
grund för en individuell hälsoprofil. Personalen har 
även möjlighet att nyttja sitt friskvårdsbidrag för ki-
ropraktor, naprapat, massör eller liknande. Styrelse 
och personal för en kontinuerlig och gemensam dia-
log om verksamheten.  

Nyheter under 2022 
Nytt för 2022 är att föreningen har inlett ett samar-
bete med Ryttarform där medarbetarna får tillgång 

till en personlig tränare som lägger upp ett individu-
ellt träningsprogram anpassat för ryttare.  

Utbildningar 
Som så mycket annat har alla externa kurser stop-
pats men Ingrid Jerlin, Hippolog och B-tränare i dres-
syr, kommer till Fårdala gård för att undervisa perso-
nalen två gånger per månad. Vi fortsätter att satsa 
på medarbetarnas utveckling och under 2022 har vår 
uppskattade ridlärare Fanny Törnbolm tagit nästa 
steg i sin utveckling och påbörjat utbildningen till 
Svensk Ridlärare Level 2 

Lite arbetsgivarstatistik: 
Antal arbetsskador eller rapporterade arbetsskade-
tillbud: 1 
Antal anställda i genomsnitt 11 
Personalomsättning 3 

Samarbete med Tyresö Dagverksamhet – TYDA 
Vårt samarbete med Tyda har fortsatt som tidigare.  
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Hästar

Per den sista december 2022 hade Tyresö Ryttarför-
ening 64 egna hästar, lika många som vid samma tid 
2021. 
 
Vi har under 2022 köpt in Joel, KP, Lizzy, Oskar, Ala-
bama, Benzema (Benny), Atti och Zorro, och ur vår 
egen uppfödning har följande föl tillkommit Mul-
berry, Imse Vimse, Lizylott (som vi fick ”på köpet” 
med Lizzy.  Som vanligt ska alla hästar vi har köpt gå i 
både hoppning och dressyr.  
 
Skadeläget var under året varit något högre än nor-
malt bland våra stora hästar. För att ”spara på” våra 
friska hästar har vi därför tvingats att under hösten 
stoppa våra generösa möjligheter att sälja eller byta 
lektioner. 
 
Under året har vi sorgligt nog varit tvungna att ta 
bort sex hästar av olika anledningar. Tack alla fina ar-
betskamrater för er tid på Tyresö Ryttarförening! 
 
För att förebygga skador på våra hästar har vi under 
året ökat insatserna av equiterapi.  

Avels- och unghästprojektet 
Vår långsiktiga satsning på uppfödning och inköp av 
föl och unga hästar fortsätter framgångsrikt. I år har 
det kommit fyra nya föl till föreningen och under 
2023 kommer Stinas föl att födas. 

 
Våra unghästkurser fortsätter med nya generationer 
av hästar och ryttare. Intresset att delta är mycket 
stort.  

 
 

  



   
 

12 
 General Information 

Lektioner

Om våra lektioner 
Tyresö Ryttarförening håller ordinarie ridlektioner 
för juniorer såväl som för seniorer. 
  
De ordinarie ridlektionerna är indelade i grupper ef-
ter kunskapsnivå: 
• Nybörjarkurser på ponny (Ponnylekis, Grund-

kurs 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 lektion-
erna 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 men vår beläggnings-
grad har under året periodvis varit uppe på 100%, 
alltså helt fullbelagda. Genomsnittet har legat på un-
gefär 98%.  

Ordinarie lektionsgrupper 
Lektioner med stora hästar har under året haft ca 
elva elever per grupp och ponnylektionerna tolv ele-
ver. Föreningens målsättning är att alla elever i en 
grupp ska ligga på samma utbildningsnivå. 
En normal ridlektion på häst/ponny för nivå 2-5 om-
fattar 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 ponnylekis 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 mi-
nuter 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 2022 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 återhämt-
ning.  
 
I år hade vi ett program med olika pass varje dag på 
både höst-och vårterminen. Bland annat har Ryttar-
forms Helena Starkenberg har hållit i en gruppträ-
ning under höstens teorivecka. Vi har haft uppskat-
tade clinics, föreläsningar i equiterapi mm. 
 
Mest uppskattat och mest fascinerande var kanske 
när Eamon Hickey visade oss lastning av trilskande 
häst och hur han förbereder en häst för första upp-
sittning. 

Ridning för personer med funktionsvariationer 
Ridning för personer med funktionsvariationer om-
fattar 30 minuters ridning med personlig assistent 
och en ridlärare och erbjuds måndag till fredag un-
der framför allt förmiddagar samt på söndagar.  
 

Läger, kurser & uteritter

Läger 
Som vanligt anordnar vi läger för alla lediga barn un-
der loven. I år har vi haft två läger på sportlovet, två 
läger på påsklovet, sju sommarläger, ett igångsätt-
ningsläger, två höstlovsläger och tre jullovsläger. 
Ett läger består ett eller två ridpass om dagen, bestå-
ende av teori, ridning och hästskötsel. Eleverna får 

en större inblick i hela bilden av att ha häst. Alla de-
lar med varierad ridning i olika grenar ingår. På läger 
är också gemenskapen en stor del – vi äter mat till-
sammans, fikar och umgås som stallkompisar.  
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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 ponnyryt-
tare. 

Uteritter 
Uteritter i den närmaste omgivningen brukar vanligt-
vis anordnas några gånger per termin. Utöver det 
har vi under helgerna anordnat uteritter för de som 
gillar att se naturen från hästryggen – mycket trev-
ligt för både häst och ryttare! 

 

Klubbtävlingar

Klubbtävlingar anordnas av ridskolan i syfte att er-
bjuda våra ridande medlemmar en chans till utveckl-
ing och variation jämte den ordinarie lektionsrid-
ningen. Dessutom är det många som tycker det är 
både roligt och spännande att tävla! Klubbtävling-
arna är öppna för alla medlemmar! Under året ge-
nomfördes sju klubbtävlningar, fyra i hoppning och 
tre i dressyr. Tyvärr fick vi ställa in en tävling i dres-
syr pga. för få anmälda då det innebär en förlust för 
föreningen. 
 

Träningstävlingar för nybörjare - 
Blåbärshoppning & Hallondressyr 
Våra blåbärs- och hallonarrangemang är ett slags 
träningstävlingar som är mycket uppskattade täv-
lingstillfällen för de medlemmar som känner att en 
vanlig klubbtävling är lite för stort. 
 

Klubbmästerskapet 
KM i dressyr hölls den 22:a maj med sex startande 
på storhäst (alla ponnyryttarna var på final i 

Allsvenskan). Kubbmästare blev Emilia Wahlinder 
och Bleu, på andra plats kom Christine Vesterholm 
och Cent.  
 
KM i hoppning hölls den 29:e maj, nio startande i 
vardera storhäst och ponny  
Klubbmästare på storhäst blev Selma Grahn och 
Andy, 2:a Maja Melin och Calle, 3:a Lova Asklöf och 
Cent 
Klubbmästare på Ponny blev Nicole Sowa och Bai-
leys, 2:a Molly Sjöblom och Cruse, 3:a Isabella Flet-
cher & Ben 

Övriga tävlingar 
Tyresö Ryttarförening representerades under året i 
Ponnyallsvenskan av Elin Berggren och Chris, Linnéa 
Duggin och Cindy samt Hanna Järnklo och Ben. Laget 
placerade sig på åttonde plats i finalen 
 

Övriga aktiviteter

Hästens Dag 6 juni 
Inställt på grund av utrymmesbrist orsakad av bygg-
nationen av nya stallet.  

Luciashow 
Äntligen kunde lucia firas igen efter att pandemin 
släppt sitt grepp. Inför en stor publik bjöds det bland 
annat på riduppvisning, luciatåg och tävling mellan 
USS och styrelsen. 

Köerna ringlade långa till fikaförsäljningen. Dessu-
tom hölls en liten marknad där det såldes kakor, go-
dis, mössor m.m.  
 
Det fanns även möjlighet att swisha ett bidrag till 
spån för sin favorithäst. 
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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 specialträ-
ningsgrupper: hoppning häst, hoppning ponny, dres-
syr 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 ar-
rangera 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 Ryttar-
förening anordnar. En ledamot från USS sitter även 
med i föreningsstyrelsen.

Aktiviteter

Våra sociala medier 
Under år 2022 har USS fokuserat lite extra på att 
uppdatera våra sociala medier samt mail. Vi har lagt 
ett större fokus på att se till att vår mailadress samt 
våra konton har synts till i stallet. Vi har velat vara 
lätta att komma i kontakt med både för barnen och 
de vuxna i stallet. 
Vi startade även upp ett TikTok konto innan 
sommaren där vi lägger upp diverse videor på 
hästarna eller tips i stallet. 
 
Aktiviteter 
Under året som varit har USS arbetat med att hålla 
fler aktiviteter efter de två år under corona där alla 
aktiviteter tvingats ligga nere.  
Under året har vi genomfört bland annat filmkvällar, 
äggjakt, tårtbakartävling, 5-kamp, skötartävlingar 
samt skötarkurser. Utöver dessa har vi hållit i vår 
årliga spökafton, som i vanlig ordning blev den 
populäraste och mest uppskattade aktiviteten för 
året. Vi bidrog även på årets lucia. Detta gjorde vi 
genom att både bidra i showen samt hålla i 
sångträningarna inför årets luciatåg.  

 

Spökafton 
Även i år vågade sig många barn och ungdomar till 
stallet på den 22 oktober för att delta i vår årliga 
spökafton. Tack vare hjälpande vuxna höll sig 
hästarna lugna och inga problem uppstod i eller runt 
stallet. 
Under spökafton klär medlemmar i 
ungdomssektionen ut sig till skräckfigurer och 
barn/ungdomar får gå runt till olika stationer och 
hämta en hästsko. Som vanligt var spökafton en 
otroligt uppskattad aktivitet både hos de många 
deltagarna och hos de som arrangerade 

 

Skötarsystemet 
Under året 2022 startade USS upp skötarsystemet 
efter två års avbrott.  
Vi införde ett nyare skötarsystem för att minska 
mängden barn som springer in och ut till hästarna 
dagligen. Vi räknar systemet som lyckat. Vi har hållit 
i två skötarkurser där barn som vill bli skötare har 
fått gå en grundläggande utbildning för att bli så bra 
som möjligt uppgiften. Just nu hålls skötarmöten 
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nästan dagligen och majoriteten av alla hästar och 
ponnyer har en eller två skötare som tar lite extra 
hand om just dem och deras omgivning. 
 

 Ekonomisk redovisning 
Tack vare utvalda aktiviteter samt sponsring har USS 
haft få utgifter under året.  
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