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Dagordning 
1. Val av ordförande för mötet  

2. Anmäla av val av sekreterare för mötet  

3. Upprättande av röstlängd  

4. Val av protokolljusterare och rösträknare  

5. Fastställande av dagordning  

6. Fastställa om mötet blivit i laga ordning utlyst  

7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse samt revisorernas berättelse 

8. Fastställande av balansräkning 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  

10. Behandling av eventuella sektioners verksamhets- och  
förvaltningsberättelser samt fastställande av deras balansräkning  

11. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i 17 § andra 
stycket angivna antalet  

12. Val av ordförande för föreningen  

13. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter  

14. Val av eventuella sektioner förutom ungdomssektionen (se § 24)  

15. Anmälan av ungdomssektionen vald ledamot jämte personlig suppleant  

16. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter  

17. Fastställande av antal ledamöter i valberedningen. Val på ett år av  
sammankallande och ledamöter i valberedningen. 

18. Val av ombud till Ridsportförbundets och distriktets allmänna möten och  
eventuella andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud  

19. Fastställande av årsavgifter 

20. Mötets avslutande 
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Allmänt 
Under verksamhetsåret 2018 har styrelsen och sektionerna fokuserat på föreningens 
verksamhet och verksamhetsområden. Vi har fortsatt med arbetet på våra fokusområden 
Trygghet, Behålla/Rekrytera, Material (underlag ridhus och uteridbana), Delaktighet och 
Föräldrastöd. Målstegen nedan ligger till grund för vår verksamhet: 
 
Värdegrund: Trygghet, Demokrati/Delaktighet, Kvalitet, Öppenhet 
Verksamhetsidé: ÖRS ska erbjuda en bred verksamhet med stort engagemang där hästen 
är i centrum. Vi välkomnar alla häst- och rid-intresserade att utöva sitt intresse till fullo inom 
ramen för ÖRS verksamhet, i samvaro med hästar och människor. 
Verksamhetsområden: 
Administration Anläggning  Samarbete kommunikation ÖRS-VR 
Aktiviteter Marknadsföring  Serveringen 
Hemsida Tävling  Utbildning  
Ungdom Ridhusbygge  Rid-terapi 
 
Under 2018 har fokus satts på utbildning och framför allt den utbildning Svenska 
Ridsportförbundet erbjuder sina medlemmar. Vi undersöker vilka utbildningar som är 
intressanta för våra medlemmar och har utverkat stöd till utbildning för några av våra 
ungdomar samt för handledare i Häst för Alla. Häst för Alla får fortsatt bidragsstöd från 
Haninge kommun. Diskussionerna fortsätter med Haninge kommun angående 
avtalsskrivning där vi vill ha ett avtal över en längre tid för att kunna ha en långsiktig 
planering när det gäller Häst för Alla-verksamheten.  
 
Under året har ridskolan implementerat ett nytt system för fakturering, planering och 
strukturering av lektionsverksamheten och kommunikation med eleverna – Xenophon. Vi 
tittar på möjligheten att samordna oss med ridskolan i detta system för våra 
medlemsavgifter. 
 
Under våren hade vi en fixarhelg 5-6 maj då vi städade, röjde, målade staket och hinder och 
planterade blommor. 6 juni genomförde vi ÖRS Familjedag, vilket var mycket uppskattat och 
lyckat. Hela anläggningen sjöd av aktiviteter; käpphästhoppning, fiskdamm, prova 
på-ridning, café och grill mm. US stod för ett flertal av aktiviteterna med planering och 
genomförande. Planen är att ÖRS Familjedag ska bli en tradition och återkomma varje år 
den 6 juni. Under hösten tog en av ridgrupperna, Hunnerna, ett eget initiativ och hade 
fredagspub i Futten för alla medlemmar vid ett tillfälle. Mycket välbesökt och uppskattat! 
Överskottet gick till klubbkassan. Tusen tack alla engagerade medlemmar som ställt upp och 
hjälpt till och deltagit på våra aktiviteter! 

Styrelse, sektioner mm 

Styrelsen har under verksamhetsåret 2018 haft sju styrelsemöten och fyra arbetsmöten.  

Ulrika Söderpalm Löhr Eva Fryxell Marie Nogén  
Ordförande Vice ordförande Kassör 
 
Elisabeth Johansson Elin Stjernholm Rikard Nogén  

Österhaninge Ridsällskap,  Österängs Gård, 136 75 VENDELSÖ 
www.osterhaningeridsallskap.se, Org nr: 812401-0813 

http://www.osterhaningeridsallskap.se/


Verksamhetsberättelse 2018 

Ledamot Ledamot Ledamot 
 
Dennis Tell Sven Hedman Linda Ehrnström 
Ledamot Ledamot Ledamot 

 
Lisa Löwenhoff Titti Koolmeister Helena Stensö 
Ledamot Ledamot Suppleant 
 
Pernilla Olsson Margareta Johansson Linda Prieditis 
Suppleant Suppleant Suppleant  
 
Gina Eklund  
Suppleant 

Revisorer  
Anette Malm Tomas Alm  
Lars Norén Malin Johansson 
Suppleant Suppleant 

Valberedning 
Anna Boström Ann Berglund Pernilla Olsson 

Representanter från Vendelsö Ridskola  
Anna Boström Vivianne Lund Daniel Boström 

Tävlingssektionen 
Elisabeth Johansson (sammankallande)  
Anna Marinder Birgitta Hällbrink Ulrika Nogén  
Vilja Härnlund Matilda Nordqvist Carina Eldsäter, Equipeansvarig 
Isabella Mongelli Vilma Sundberg Filippa Köhler 
Annelie Svarvén 

Funktionärsgruppen  
Vilande 

Utbildningssektionen 
Linda Ehrnström 

Ungdomssektionen 
Cajsa Stjernholm (ordförande)  
Alisha Hammargren Emmie PönniöMeja Lundblad  
Vilja Härnlund Julie Ehrnström David Bautista 
Smilla Berneskog Vendela Rosengren 
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Vuxenkontakt  
Jenny Kennermark Lisa Löwenhoff Emelie Hilstad 

Utvecklingssektionen 
Maria Sjöström Daniel Boström Rikard Nogén 

Häst för alla (Ridterapisektionen) 
Titti Koolmeister (sammankallande) Ragnhild Mårtensson  
Julia Ahlén (instruktör) Bella Mongelli (instruktör) Linda Prieditis  
Therese Åhsen Ewa Gingsjö Michael Seemann  
Titti Calming Vivianne Lund  

Cafeteria  
Ulrika Nogén (Ansvarig) Tina Tjörnfors  

Hemsida/Facebook  
Dennis Tell (ansvarig hemsida) Minna Rosendahl  
Eva Fryxell  Ulrika Söderpalm Löhr 

Instruktörer Vendelsö Ridskola 
Vivianne Lund Anna Boström Carina Jarnroth   
Ann-Sofie Klemming Lisa Ericsson Elin Sillrén 
Jenny Kennermark Catherine Bogomolof 

Representant Haninge Kommun, SvRF samt StRF 
Rikard Nogén Linda Ehrnström 

Medlemsuppgifter 
Antal medlemmar per 2019-02-06 

  0-6 år 7- 12 år 
13 - 20 
år 

21 - 40 
år 41 år -> Summa 

Kvinnor 2 64 121 71 184 442 
Män 2 3 1 2 23 29 
Totalt           471 
 
94 % kvinnor och 6 % män.  
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Anläggning 

Ridterapi-ridhuset 
Eller ”lilla ridhuset”. Används för ponnylektionerna, Häst för Alla-verksamheten, av 
privatryttare med anläggningskort samt ridskolans beridare. I ridhusets södra del finns ÖRS 
styrelserum, dit de flesta möten förläggs. Rummet kan också användas som domarrum, då 
fönster finns både inåt, mot ridbanan i ridhuset, och utåt mot uteridbanan. I södra delen finns 
också utrymme för material som hinderstöd, bommar mm. 

Uteridbana 
Tyvärr har vi inte kunnat avsätta medel för upprustning av uteridbanan. Det finns med i vår 
verksamhetsplan att arbeta med hur detta ska kunna åtgärdas, kostnader material mm. 

Ridväg 
Ridvägen som byggdes med medel från Haninge Kommun 1999 används av ryttare i hela 
dalgången. Den skulle behöva rustas upp då den fyller en viktig funktion även som 
brandgata i dalgången.  

Klubbhuset Futten 
Futten behöver rustas upp. Avloppet måste åtgärdats eftersom kommunen kommer att kräva 
detta på sikt. Tak och ytskikt skulle behöva förbättras. 

Kommande arbeten  
Nytt avlopp till Futten. 
Utebanan samt utebanans botten måste rustas upp. 
Speglar i lilla ridhuset ska sättas upp. 
Uppdatera hemsidan. 

Verksamhet 

Ungdomsverksamhet 
ÖRS har under 2018 fortsatt sitt samarbete med Vendelsö Ridskola AB (VR). VR har på 
uppdrag av ÖRS bedrivit ridskoleverksamhet för våra medlemmar. 
Föreningen är ytterst ansvarig för ridskoleverksamheten gentemot medlemmarna och det är 
vårt ansvar att de krav som finns enligt avtal efterföljs.  

Ungdomssektionen 
Under 2018 har vi haft Cajsa Stjernholm som ordförande. Alisha Hammargren, Emmie 
Pönniö, Meja Lundblad, Vilja Härnlund, Julie Ehrnström, David Bautista, Smilla Berneskog 
och Vendela Rosengren. 
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Under 2018 har Ungdomssektionen haft följande aktiviteter: 
 

● Julpyntning 
● Julövernattning 
● Käpphästträningar och tävlingar 
● Höstmys 
● Spökövernattning 
● Stylistkväll, häst och ryttare 
● Pyjamasparty 
● Myskväll med US 
● Påskäggsjakt 
● Höstlovsaktiviteter  
● Skötarträff 

 
Under 2018 har vi haft många roliga aktiviteter, vissa har kostat pengar och andra har varit 
gratisaktiviteter. På tävlingar och familjedagen har US hjälpt till med olika uppgifter så som 
grilla hamburgare mm. På alla ÖRS styrelsemöten är vi alltid inbjudna. 
 
2019 
Ordförande 2 år (1 år kvar) Cajsa Stjernholm Sittande 
Vice ordförande 2 år Alisha Hammarström Omval 
Sekreterare 2 år (1 år kvar) Meja Lundblad Sittande 
Ledamot 2 år (1 år kvar) Julie Ehrnström Sittande 
Ledamot 2 år David Bautista Omval 
Ledamot 2 år Smilla Bernerskog Omval 
Ledamot 2 år (1 år kvar) Vilja Härnlund Sittande 
Ledamot 2 år Vendela Rosengren Omval 
Vuxenkontakt:  Emelie Hillstad, Jenny Kennermark, Lisa Löwenhoff 

Utbildningssektionen 
Linda Ehnström (sammankallande) Eva Fryxell 
 
I maj 2018 ansökte vi om bidrag genom idrottslyftet. De bidrag till utbildningar som 
beviljades var följande: 

● Två ungdomar till FULKEN (förberedande ungdomsutbildning) 
● Två till FU1 och 1 till FU2 (förbundets ledarutbildning Funktionsnedsättning och 

delaktighet) 
● En person till Basutbildningen (Basutbildning för ledare) 
● Vår Ridklubb. Vår Ridklubb är ett material som ger tips och vägledning för hur vi 

tillsammans i föreningen kan göra vårt styrelsearbete roligare, tydligare och mer 
utvecklande. Materialet tar upp hur vi kan planera verksamheten över året, 
presentera vår förening och vårt utbud till befintliga och nya medlemmar, utveckla vår 
förening och aktivt arbeta med att rekrytera fler medlemmar. 

 
Nu i höstas 2018 gick Jenny Kennermark Basutbildningen och Meja Lundblad och Julie 
Ehrnström gick FULKEN, den förberedande ungdomsutbildningen. 
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FU-utbildningen genomfördes inte i vårt distrikt och vi tog beslutet att vi själva inte har 
kunskapen att genomföra den. Därför användes inte det bidraget utan vi hoppas på att få 
genomföra den under 2019 och då ser vi gärna att fler från Häst för Alla kan få möjlighet att 
delta.  
 
Vår Ridklubb genomfördes inte heller utan även där så hoppas vi att i någon form som 
passar den framtida styrelsen få användning av materialet som finns tillgängligt.  
 
Under sommaren 2018 återrapporterades även in till SvRF en kurs som Lisa Ericson gick 
under sommaren 2017.  
 
I december 2018 har vi återrapporterat för de utbildningar (Basutbildningen och FULKEN) 
som vi har utnyttjat bidraget för från idrottslyftet. De bidrag som inte har utnyttjats har senast 
den 31/1-19 betalats tillbaka. Vi avser att ansöka om att få de bidragen igen. 

Tävlingssektionen 
Tävlingssektionen har 2018 bestått av sammankallade Elisabeth Johansson, Ulrika Nogén, 
Vilja Härnlund, Matilda Nordqvist, Carina Eldsäter (Equipeansvarig), Isabella Mongelli och 
stödmedlem Vilma Sundberg. Nya medlemmar som tillkommit under januari 2019 är Filippa 
Köhler och Annelie Svarvén. Vidare har underbara Ninni Berndtsson varit behjälplig med 
ÖRS- kort kurs och arbete i sekretariatet. 
 
TS har haft sex möten under 2018: 23/1, 26/4, 19/6, 18/9, 18/10, 29/10 
 
De 3 sista mötesdatumen den 18/9, 18/10 och 29/10 handlade om den lokala/Regionala 
tävlingen i dressyr den 20 Oktober och planering för tävlingen. 

Equipe 
I september höll en föreläsare  från Stockholms Ridsportförbund utbildning i Equipe för TS. 
Utbildningen betalades av ÖRS. 

ÖRS-kortkurser  
Under våren och hösten har 10 nya medlemmar tagit ÖRS-kort. Intresset för att tävla har fått 
ett uppsving. Så roligt. 
 
Tävlingssektionen har anordnat följande tävlingar under 2018: 
 
18-03-10 Anordnades en vårcup istället för Nyårscupen i Caprilli för ridskoleryttare. Caprilli 
är kombination av dressyr och hoppning. Ett dressyrprogram med hoppinslag. Synd att det 
var så få deltagare. 
 
18-05-10 Anordnades en clearround dressyr i klasserna LC:1, LB:1 2015 och LA:1 2017 för 
Ridskoleryttare och privatryttare. 
 
Samma datum anordnades Mullecaprilli för alla medlemmar oavsett ålder i stora ridhuset. De 
som ville fick ha ledare med sig på banan. En teknikbana med olika moment som slalom, 
hinder och halter, valfri gångart i skritt eller trav. En mycket uppskattad tävling då de yngre 
ridintresserade fick vara med på banan. Elisabeth J hade beställt rosetter från 
"Mulletidningen". Alla deltagare fick rosett och diplom. Vivi B hjälpte till med denna tävling. 
Kul tävling - den gör vi om i vår. 
 

Österhaninge Ridsällskap,  Österängs Gård, 136 75 VENDELSÖ 
www.osterhaningeridsallskap.se, Org nr: 812401-0813 

http://www.osterhaningeridsallskap.se/


Verksamhetsberättelse 2018 

18-10-20 Anordnades en lokal/regional tävling i dressyr i klasserna LA:1 2017 ponny och 
LA:4 stor häst. Det blev 20 st startande i båda klasserna. Ponnyklassen var väldigt 
uppskattad med nya ekipage som aldrig varit och tävlat hos ÖRS.  Det är alldeles lagom 
med 20 startande i varje klass. Detta för att parkeringsmöjligheterna för alla ekipagen ska 
fungera bra och säkert.  TS använde Equipe första gången med ansvarig Carina Eldsäter. 
Det fungerade perfekt, så enkelt och tidsparande. I Futten var en laptop uppställd så 
ekipagen kunde följa tävlingsekipagen och poängen. 
TS fick ihop funktionärer, vilket alltid är svårt att få till lokala/regionala tävlingar. Många 
medlemmar, ryttare vill ha stora tävlingar, men vill gärna att andra fixar allting. Det är 
mycket jobb bakom en större tävling. 

Under hösten anordnades inga klubbtävlingar. TS lade krutet på den lokala/regionala 
tävlingen den 20 oktober. 

Våren 2019 
Elin Stjernholm har gjort en fin skylt till TS, där TS presenterar sig och information om man 
vill gå med i TS. Den sitter på anslagstavlan i stallet, Futten och i Forsens stall. Vidare 
kommer TS att försöka att kontakta privat stallen i närområdet och fånga upp medlemmar 
som vill vara med i TS, kanske anordna tävlingar med oss 
 

TS kommer att försöka anordna en lokal/Regional tävling i dressyr, klubbtävlingar, 
klubbmästerskap, vårcupen, Mulle caprilli och blåbärsdressyr/hoppning för både juniorer 
och seniorer. 

Preliminära datum för klubbtävlingar 
Datum och innehåll kan ändras under tidens gång. Detta beror helt på hur våra fina vänner 
hästarna mår och på våra medlemmar. 
 
19-01-26 Clearrounddressyr 
19-02-23 Clearroundhoppnig eller Caprilli. 
19-03-09 (TEMAVECKAN) Vårcup, Mulletävling  
19-05-30 Regional/Lokal tävling i dressyr 
 

Ponnycupen har ponnyberidare pratat om att anmäla sig till under året 2019. Någon 
ponnyberidare kommer då att få ta ansvaret för anmälan och planering av allting runt detta. 

ÖRS-kortkurs kommer även att hållas för nya tävlingsintresserade. Grönt kortkurser 
anordnas hos olika ridanläggningar i Stockholms län, med externa utbildare. Det finns 
information på Stockholms Ridsportförbunds hemsida när och var dessa kurser anordnas. 
TS kommer troligtvis att bjuda in någon Grönt kortkurs-utbildare till ÖRS för att hålla kursen. 

TS har haft ett fantastiskt samarbete med ridlärare Carina Jarnroth vid tävlingarnas 
planering och utförande. Hon är alltid behjälplig och otroligt positiv till tävlingar. 

Det är många privatryttare och ridskoleryttare som vill ha mer tävlingar. ÖRS har för 
närvarande ingen fungerande funktionärsgrupp. Det är väldigt krävande att anordna 
regionala/lokala tävlingar då det måste finnas vissa funktionärsroller på många olika platser 
runt tävlingsplatsen. 

TS provade att använda "lilla ridhuset" som tävlingsbana den 20/10-18 vid den 
Lokala/Regionala tävlingen. Det gick alldeles utmärkt att rida/tävla i lilla ridhuset. Antalet 
funktionärer och arbetet med att inte behöva sätta upp dressyrstaketet sparade tid. Detta 
gäller bara dressyrprogram med kort bana (20x40m) Dressyrprogram med lång bana måste 
ridas i stora ridhuset (20x60m). Det negativa blir att ekipagen inte kan träna att rida med 
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dressyrstaket på banan och det blir ingen collecting ring. 

Många funktionärer som varit aktiva har upptäckt att det är många som gärna vill tävla men 
inte ställa upp och jobba varken på klubbtävlingar eller regionala/lokala tävlingar. 

På klubbtävlingar är det lättare då den tävlande har med sig en egen funktionär. På 
regionala/lokala tävlingar har ofta funktionärer inte dykt upp, inte hört av sig fast de satt upp 
sig på olika funktionärsroller. 

Funktionärerna vill gärna ha ett funktionärskort med stämplar som är knutet till ridning. Att 
när kortet är fullt kanske man får en presentkort på en ridlektion, en clinic för 
funktionärerna, rid biljett etc. Många sliter hårt ideellt för klubben och känner ibland att de 
inte blir uppskattade. TS uppdaterar detta till våren 2019. 

TS kommer att kontrollera vilka privatryttare som får sin tävlingslicens betald av ÖRS. Detta 
för att skapa ett samarbete angående funktionärer till tävlingar. Får man licensen betald 
måste man ställa upp som funktionär på någon tävling under året, lokal/regional tävling eller 
klubbtävling. 

TS kommer i samarbete med Dennis Tell att göra om TS medlemssida, rubriker på ÖRS               
hemsida. Förnya och lägga upp nya rubriker. Detta görs i samband med att VR ska göra                
om sin hemsida. Kontakt hålls fortlöpande med Dennis Tell. 

TS kommer försöka snickra ihop nya skyltar till tävlingsområdet i samband med 
lokala/regionala tävlingar. Finns väldigt enkla och stabila skyltar på pinne, gatupratare eller 
på ben att snickra ihop. 

TS hoppas på en trevlig vår med klubbtävlingar, ponnytävlingar och lokala/regionala 
tävlingar. Det är roligt och givande att tävla på olika nivåer, alla medlemmar ska kunna vara 
med och ha roligt på sin egen ridning. 

Cafeteria 
Ulrika Nogén (ansvarig) Christina Tjörnfors 
 
Som vanligt har serveringen i klubbstugan Futten varit välbesökt även detta år 2018. 
Ridgrupperna som bemannat under vår och höst är från måndag, tisdag och onsdag. 
Serveringen har också haft öppet under alla tävlingar som TS anordnat under året.  
 
Swish har ökat starkt även under 2018.  
 
Cafégruppen har bestått av Christina Tjörnfors och mig, (Ulrika Nogén). Lite för få såklart. 
Jag har meddelat styrelsen att jag lämnar gruppen efter ca 10 år. Det blir nu deras sak att 
hitta nya eldsjälar som vill utveckla och driva serveringen framåt med nya idéer. 

Häst för alla (Ridterapisektionen) 
Titti Koolmeister (sammankallande) 
Julia Ahlén (instruktör våren 2018) Isabella Mongelli (instruktör hösten 2018) 
Ragnhild Mårtensson Titti Calming Michael Seemann 
Eva Gingsjö Eva Wastenson Gabriella Höglin 
Therese Åhsen Anneli Svarvén Meja Lundblad 
 
Vårterminen 2018 drev Julia Ahlen Häst för Alla (HFA) med hjälp av handledare och stöd 
från styrelsen. Arbetet är komplext med alla olika arbetsuppgifter som instruktör under 
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lektioner och stötta i stallet med eleverna, föräldrar, ha kontakt med Vendelsö Ridskola för 
att boka hästar och hålla koll varje vecka, bokningar av ridhus mm. 
 
Verksamheten pågick under våren med två grupper, tre barn/ungdomar i varje grupp. Första 
gruppen kom kl. 13.00 och började med att göra iordning hästarna inför ridningen 13.30. 
Den gruppen behövde en handledare som hjälpte till i stallet och även med att leda hästarna 
under lektionen. Andra gruppen kom kl. 14.00 och började med att rida för att därefter gå 
upp med hästarna till stallet och sköta hästarna efter. Andra gruppen red mera självständigt 
men det behövdes handledare som hjälpte till efteråt. Under våren var det inte helt lätt att få 
tillräckligt med handledare som kunde ställa upp ideellt. 
 
Efter kursslut meddelade Julia att hon inte skulle fortsätta med Häst för Alla under hösten.  
 
Höstterminen 2018 fick en av styrelsemedlemmarna, Titti Koolmeister, som redan var 
involverad, i uppdrag att med hjälp av handledare försöka komma igång med verksamheten. 
Ett idogt jobb gjordes för att hitta en ny instruktör och utöka antalet handledare. Planen var 
att komma igång under hösten och den 29 september 2018 startade HFA med tre deltagare i 
första gruppen och två i andra. Tio kurstillfällen hanns med under hösten och den nya 
instruktören, Isabella Mongelli, blev snabbt uppskattad av både elever och handledare. 
Upplägget var samma som under våren men tyvärr var en av deltagarna i första gruppen 
endast med under de två första tillfällena på grund av operation. Under hösten upplevdes 
inte samma svårigheter att få handledare, flera nya tillkom vilket innebar en stor skillnad 
eftersom var och en inte behövde jobba med HFA i lika stor utsträckning. 
 
Planering 2019: Handledare som tidigare varit drivande i HFA har lovat att stötta upp mera i 
den lilla arbetsgruppen. Arbetet behöver struktureras och tydliggöras vem som gör vad. 
Kursverksamheten för våren kom igång den 19/1 med fokus på teori första lektionen, 
därefter är det planerat ridning 12 gånger.  

Utvecklingssektionen 
Maria Sjöström Daniel Boström Rikard Nogén 
 
Diskussioner om utvecklingssektionens roll har förts med styrelsen. Vi har gemensamt 
kommit fram till att sektionen ska finnas som resurs för styrelsen vid specifika behov där ett 
projekt behöver styras upp. I dagsläget är inga projekt framtagna. Dock finns det behov av 
åtgärder och utveckling inom olika områden, så under året kommer sannolikt något eller 
några projekt att startas upp. Till exempel: 
 

● Uteridbanan 
● Futten - klubbhus 
● Ridvägarna 
● Uteläktare 

 
De mål som definierats att föreningen ska arbeta med 2017-2019 kvarstår: 
 

1. Kommunikation 
2. Hemsida 
3. Stabil ekonomi/finansiering 

 
De långsiktiga målområdena som definierades kvarstår även de: 
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1. Utbildning/lärande förening 
2. Fokus HÄST 
3. Fokus Medlem/samhörighet 
4. Utveckling styrelse och sektioner 

Sponsring 
Vi har under 2016 arbetat fram 5 nya sponsringspaket som vi skickat ut till alla våra 
medlemmar.  ÖRS support: företag 3000:-/år privatpersoner 1000:-/år där vi kommer sätta 
upp en supporttavla i klubbhuset, Bronspaketet: 10,000:-/år (avtalslängd 2år) 
Silverpaketet: 15,000:-/år (avtalslängd 2år) Guldpaketet: 30,000:-/år (avtalslängd 1år) 
Diamantexponering: 100,000:-/år (avtalslängd 1år) i alla paket tillkommer skyllt kostnad 
utom i Diamantexponering. Våra tidigare skyltsponsorer under 2018 har varit Södergårdens 
Kiosk och Konditori. Ett stort tack för era bidrag. 
 

Plankförsäljning 

Alla digitala plankor ska omvandlas till en gemensam tavla i ridhuset där alla namn och 
företags skrivs in. 

ÖRS hemsida 
Ansvarig för hemsidan är Dennis Tell, alla sektioner uppdaterar sina egna sidor.  
Under 2018 hade vi ca 21 000 besök.  
ÖRS har en Facebook-sida som ständigt uppdateras. Admin under 2018 var Minna 
Rosendahl, Eva Fryxell och Ulrika Söderpalm Löhr. 

Ridskoleverksamhet 
Ridskolan har under året genomfört c:a 30 lektionstimmar per vecka på stor häst. 
Ponnylektioner per vecka har varit 25 st fyrtiofemminuterspass. 
  
Undervisning utöver ordinarie schema har skett genom extra hoppträning, extra 
dressyrträning på både ponny och häst, kurs i ridning på kandar m m. 
 
Under sommaren genomfördes tre stycken veckokurser, em o kväll, i ridning för juniorer och 
seniorer samt en Hästis för barn från 7 år och fem stycken ponnykurser. 
  
Under påsklov och jullov har vi haft juniorkurser på ponny. 
  
Vi har haft en temavecka under vårterminen och en under höstterminen. Dessa 
föreläsningar har b la innehållit: 
  
Hästhantering vt och ht - Elin Stjernholm 
Iordningställande av hästen för ridning, justering av utrustningen säkerhetsmässigt korrekt - 
Lisa Ericson, Ann-Sofie Klemming, Jenny Kennermark, Elin Sillrén 
Från Vendelsö Ridskola till Elit - Gunilla Nugge Byström (flyttad till maj då Gunilla var sjuk) 
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Hur får jag hästen att gå dit jag vill? mm - Vivianne Lund 
Instruktörerna red efter Vivis instruktioner 
 
Träning i att sadla och tränsa för juniorer - Josefine Rosendahl, Elin Sillrén 
Ryttarinspiration - Johanna Lassnack 
Praktisk ridteori med stationer i ridhuset - Instruktörerna red och visade  
 
Dessa föreläsningar har varit öppna för alla medlemmar. 
 
Antalet hästar har under året varit runt 24 stycken. Antal ponnyer ca 9.  
Hästar/ponnyer som köpts in: Alvin, Parc Nuclear, Tupas o Harry 
Hästar/ponnier som försvunnit: Sigge, Billy, Timmy, Dreamer och Talle 
  
Instruktörer under året har varit Vivianne Lund, Carina Jarnroth, Ann-Sofie Klemming, Lisa 
Ericson, Elin Sillrén, Catherine Bogomolof, Jenny Kennermark och Anna Boström . Lisa 
Ericson blev tjänstledig i april och reste till Portugal för att arbeta och träna.  
  
Övrigt 
Stallkatten Inez fick somna in p g a hjärtfel. Lakrits har fått nya kamrater i kattungarna 
Gustav och Skrållan. 
Ridskolan har köpt in en begagnad skylift.  
Vi överlevde hästarnas förkylning under vårterminen. Torkan i somras slog hårt på hästarnas 
foder i form av brist och chockhöjda priser.  

Slutord 

Styrelsen vill en än gång tacka alla aktiva medlemmar som har förgyllt året med 
kunskap, engagemang och glädje! 
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