Nynäshamns Ridklubb
Verksamhetsberättelse 2020-01-01--12-31
Styrelsen vid Nynäshamns Ridklubb, NRK, får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret
2020.

Medlemmar
2020-12-31 var antalet medlemmar 387 varav 92% kvinnor och 8% män. Medelåldern var 21 år.

Boy

Medlemskap
NRK är ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Ridsporten är den näst största ungdomsidrotten i
Sverige. Ridsport är en sund sport och livsstil som ofta ger ett livslångt engagemang. Ridsporten har
ingen ålder och därför har det ingen betydelse om du är 5, 45 eller 85 när du kliver över tröskeln till
stallet. Du kan även göra ett långt uppehåll men alltid välja att komma tillbaka.

Till Nynäshamns Ridklubb är alla välkomna!

Styrelsen

KNUS

Anneli Hallberg, ordförande

Erica Lundberg, ordförande

Gunilla Reisner, vice ordförande

Saga Brodin, sekreterare

Kerstin Bobeck, kassör

Johanna Appeltoft, kassör

Elisabeth Jonsson, sekreterare

Erica Sjödén, ledamot

Tina Sandström, ledamot

Emma Gustafsson, ledamot

Lotta Rensbo, ledamot

Amanda Reisner, ledamot

Tova Andersson, ledamot
Petra Nordlund, suppleant
Petra Blixt, suppleant

Revisorer

Valberedning

Sofie Dahlöf

Monica Svedman

Rebecca Nero

Emelie Jansson Myöhänen

Signhild Gehlin, suppleant

Medlemsavgifter 2020

Övriga priser 2020

Senior 300kr

Se prislistan 2020.

Junior 250kr

Ekonomi
Styrelsen har under året haft 11 protokollförda möten och årsmöte den 23 februari 2020. Utöver
detta också ett antal arbetsmöten tillsammans med personalen.
Klubben driver ridskola i självägd ridanläggning på arrenderad mark med anställd personal.
De pengar som klubben gör på lektions- och tävlingsverksamheten med mera går direkt tillbaka till
klubben och används bland annat till att hålla anläggningen i gott skick, investera i nya hästar,
hindermaterial och utrustning. Ideella insatser bidrar till att klubben har en god ekonomi och kan
hålla låga avgifter.
Klubbens inkomster och utgifter framgår av bokslutet som bifogas årsberättelsen.
Balansräkningen visar, att klubbens omsättningstillgångar uppgick till 1.659.618kr,
anläggningstillgångar uppgick till 6.272.485kr, kortfristiga skulder 1.615.526 kr och långsiktiga skulder
till 5.787.261 kr, allt per 31december 2020.

Kvalitetsmärkning
Vid entrén sitter sedan flera år tillbaka tre skyltar som tilldelas de klubbar som uppfyller
grundkriterier uppsatta av Svenska Ridsportförbundet.
Skylten för ANLÄGGNING anger
•
•
•

Att anläggningen är välskött och uppfyller fastställda minimimått för stallar mm
Att verksamheten har en god hästhållning och att säkerheten är tillfredsställande
Att ridskolan kan styrka att man innehar tillstånd enligt djurskyddslagen att bedriva
ridskoleverksamhet

Tilläggsskylten RIDSKOLA anger
•

Att ridskoleanläggningen har minst en anställd instruktör/lärare med godkänd utbildning och
att 50% av ridskolans ordinarie verksamhet leds av personal med godkänd utbildning.

Skylten UTBILDAD PERSONAL anger
•

Att ridskoleanläggningen har minst har minst en anställd instruktör/lärare med godkänd
utbildning och att 50% av ridskolans ordinarie verksamhet leds av personal med godkänd
utbildning. För att få denna skylt krävs inte att man uppfyller kraven för anläggning.

Nynäshamns Ridklubb värnar om säkerheten. Hästar är underbara djur som är till stor glädje för
många. Rätt hantering är mycket viktig både för dig som ryttare och för hästen. Att från början lära
sig rätt gör samvaron både tryggare och roligare. God hästhållning där hästarna får mycket
utevistelse och samvaro med andra hästar är direkt avgörande för en säker verksamhet. Ju mer tid
man spenderar med hästar och ju mer man försöker lära sig, desto säkrare och roligare blir det att
umgås med hästarna. Därför rekommenderar vi att man är med på alla teorilektioner och deltar i de
avsuttna aktiviteter som ridskolan ordnar.

Verksamheten 2020
Verksamhetsåret 2020 har inte vart något annat likt. Då det i Sverige och i världen pågår en pandemi,
Covid-19 så har risken för smittspridning och restriktioner påverkat all vår verksamhet. Året inleddes
normalt och vi hann med lite tävlingar och andra aktiviteter. Efter sportlovet har vi fått anpassa
verksamheten utefter rådande omständigheter. Tävlingar ställdes in men fick sedan starta upp med
endast de yngre ekipagen. Vi var tvungna att först be våra ridande att endast ha med sig en
medföljande förälder eller kompis för att minska antalet besökare på anläggningen. Senare under
hösten blev vi tvungna att minska ytterligare på närvaron på anläggningen och då endast släppa in de
ridande 10 minuter innan lektionsstart. Personal, styrelse och några hjälpande händer har sett till att
hästarna vart klara till lektionerna och tagit hand om hästarna efter lektionerna. Höstens teorivecka
blev digital istället för det planerade upplägget. Det känns inte bra att hindra alla hästintresserade
från att vara med hästarna och ”hänga” i stallet och att hindra föräldrar från att titta på sina barns
lektioner. Vi har förståelse för att detta naturligtvis inte är roligt men under rådande omständigheter
har vi tyvärr inget val. Vi får vara tacksamma för att vi hela tiden ändå har fått bedriva
lektionsverksamheten. Styrelse och personal vill också samtidigt passa på att tacka alla för er
förståelse och ert samarbete.

Målet med vår verksamhet
Nynäshamns Ridklubb arbetar för att ge medlemmarna möjlighet till en bra rid utbildning på
ridskolans hästar men även för dig med egen häst. Det vardagliga arbetet med planering, lektioner,
häst– och stallskötsel utförs av anställd personal. Personalen, som är välutbildad och kunnig, ser till
att lektioner och träningar håller hög kvalitet. Samt ser till att vi har bra och utbildade hästar och
ponnyer som trivs med sitt jobb. Som en del av hästarnas utbildning rider, tömkör, tävlar och
hanterar personalen regelbundet hästarna. När ponnyerna är för små för personalen att rida så tar
man hjälp av yngre duktiga elever som under personalens ledning får hjälpa till att utbilda
ponnyerna. Allt för att våra elever ska ha de bästa förutsättningarna i sitt lärande. Med hästen i fokus
ger vi våra elever verktyg och kunskap att utvecklas som ryttare tillsammans med våra hästar och
ridlärare. Vårt mål är att ge individuell undervisning i grupp. Vi vet att våra elever precis som våra
hästar är individer och det utgår ridlärarna från när de undervisar.
Verksamheten består huvudsakligen av ridlektioner, teorilektioner, lärlingsutbildning, helgkurser,
tävlingar, ridläger och uteritter. Ridlektionerna är nivå indelade från barnridning för de allra minsta
där hästens leds och vidare uppåt via ridlekis, vanliga lektioner nivå 1 - 3 och slutligen
tävlingsgrupper. Det finns dessutom ridning för funktionshindrade och företagsridning. Ridskolan har
ett ridschema med lektionsridning på vardagseftermiddagar och kvällar samt helger. Antalet ridpass
per dag är ca 6 st.

En duktig ryttare, som vill satsa lite extra, kan bli fodervärd för en lektionshäst. Det innebär att man
får träna och tävla en lektionshäst som om den vore ens egen. Hästen går dock även i lektion, fast i
mindre omfattning än övriga hästar. En sådan ryttare måste rida i någon av tävlingsgrupperna. Detta
kan vara ett bra sätt att prova på och rida upp sig innan man skaffar egen häst.
Ett normalt år fungerar anläggningen även som fritidsgård och är öppen varje dag ca 330 dagar/år,
vardagar klockan 08.00 - 21.30 (helger till 18.00). Ledare finns alltid närvarande i form av personal,
lärlingar eller stalltjänstpersonal.
Vi har en intern utbildningsgång för de ungdomar som vill satsa lite extra. Från ca 10 års ålder får de
delta i arbetet på ridskolan under en vuxens överseende. Efter utbildning och prov blir de
hästskötare. De elever med ett brinnande intresse för hästarna kan fortsätta vidare som
lärlingar/instruktörselever. De får då en avancerad utbildning av vår anställda personal, som ger en
kunskapsnivå motsvarande inträdeskraven för högskoleutbildning på Strömsholm och Flyinge för
ridinstruktörer.
Privatryttare kan stalla upp sina hästar på ridskolan. Klubben har ett antal uthyrningsplatser i stallet.
För närvarande är stallet fullt och det är kö in.
Förutom stall och ridhus finns omklädningsrum med dusch, cafeteria, klubbrum, teorisal och kök med
bland annat mikrougn. Anläggningen är anpassad för funktionshindrade. Alla av klubben ägda
byggnader är försäkrade till fullvärde.

PERSONAL
Ridskolechef: Sofia Oscarsson
Instruktörer: Sofia Oscarsson
Sirpa Kallunki
Emma Lundin

Stallpersonal: Ulrika Hjalmer
Lärlingar: Johanna Appeltoft, Isa Edfors, Alexandra Ekström, Erica Sjödén och Erica Lundberg

Hästar
Hästar på lektion:
Donna, Shadow, Tuti, Petronella, Black Conn, Blaze Star, Willie, Milo, Escada, Bolero, Pelle, Min
Amarone, Joey, Beauty, Belle, Boy, Csillag, Rosie, Cute Daisy, Astamanian, Teddy, Cherie, Kaktus,
Noblezze, Bojar och Roy.
Kaktus, Cherie, Noblezze, Milo och Min Amarone är privatägda men deltog i lektionsverksamheten.
Roy trivdes inte riktigt hos oss och lämnades tillbaka till säljaren. Bojar blev under året såld till
Alexandra Ekström och Tuti är numera glad pensionär i Värmland. Csillag, Donna, Escada, Noblezze
och Cherie har fått galoppera ut på hästarnas gröna ängar.

Katter
Våra stallkatter Piggelin, Findus, Fia och Tiger har jobbat vidare med att hålla mössbeståndet på en
låg nivå och med att vara allas kelgrisar. Tyvärr ha Piggelin lämnat oss under året.

KNUS (ungdomssektionens styrelse)
KNUS – Kunskap och kamratskap Nynäshamns Ridklubbs Ungdoms Sektion – arrangerar ett normalår
en mängd med aktiviteter för våra barn och ungdomar. Detta år har tyvärr fått bli ett mellan år med
endast ett mindre antal aktiviteter. Styrelsen har trots det haft sina möten och står väl förberedda

för att dra igång igen så fort det är möjligt. Vi är otroligt stolta över våra fina ungdomar och deras
arbete. För en mer detaljerad sammanställning se deras egen verksamhetsberättelse.

Idrottslyftet
2020 ansökte vi och fick en summa pengar för att kunna skicka våra duktiga lärlingar på
ungdomsledarutbildning. Tyvärr har det inte vart möjligt att genomföra denna typ av utbildningar
och pengarna finns därmed sparade till 2021.

Arrangemang
På grund utav rådande omständigheter har arrangemangen vart färre än andra år. Det vart till
exempel ingen luciakortege genom Nynäshamn och inte heller någon luciashow. Ridläger kunde vi
genomföra under sommaren men med ett mindre antal deltagare och teoriveckan blev digital. Vi står
redo för att återuppta alla arrangemang så fort det går.

Tävlingar
Pandemin har ställt nya krav på våra tävlingar. Vi har arrangerat ett antal Pay & ride/jump/cross men
med mindre antal deltagare och tidsmässigt utspritt för att minska antalet personer som vistas
samtidigt på anläggningen. Tyvärr har vi då tappat lite av den härliga samhörigheten som alltid finns i
tävlingssammanhang till exempel vid banbygge, knoppning av hästmanar och tävlingshäng.
Trots allt så kunde vi arrangera ett antal tävlingar. I januari genomförde vi dressyrtävlingar för både
ponny och häst, i februari blev det en ponnyhoppning och i mars innan allt stoppades en
ponnydressyr. Sen var det uppehåll fram till 6 juni då vi arrangerade en fälttävlan för ekipage för
ryttare född 2005 eller senare. I augusti var det dags för lagtävling i dressyr för ponny och häst och
sedan hann vi arrangera i början av oktober, lagtävling i hoppning. Tyvärr har i stort sett årets
tävlingar vart utan publik och med begränsningar på antalet medhjälpare och utan möjlighet att ha
cafeterian öppen. Cafeterian uppvisar därför ett betydligt lägre resultat än tidigare år.
Våra duktiga tävlingsryttare har kämpat på och uppvisat mycket goda resultat trots den stundvis
begränsade tävlingsterminen. Till exempel, Julia Oscarsson med Mirabelle som vann Inverkans SM i
fälttävlan P90, vårt lag i Fälttävlans allsvenskan som red hem guldet. Vi hade även ett lag i division 1
ponnydressyr som kämpade väl liksom ett lag i LAG-SM ponny i fälttävlan. Utöver detta har vi haft
en mängd individuella tävlingsresultat som vi också är mycket stolta över.
Ponny Cupen – där man rider i lag och möter andra ridskolor runt om i Stockholm hann med en
match innan allt stoppades på grund utav pandemin. Träningsgrupperna har fortsatt att träna och är
redo för att dra igång igen så fort det är möjligt.

Anläggning
Nu har vi haft vårt nya stora ridhus i fyra år men det är fortfarande overkligt på ett härligt sätt. Att vi
har ett så fint, varmt och väl fungerande ridhus är fantastiskt. Vi måste alla hjälpas åt att ta väl hand
om det så att det står i många år. Lilla ridhuset är nu också lösdriftshall till våra lektionshästar på
natten och fungerar som det väldigt bra. Länsstyrelsen har godkänt och hästarna mår toppen när
dom kan gå ute mycket. Under året har vi lagt ner mycket arbete och pengar på markarbeten i
hagarna för att möjliggöra att hästarna ska slippa leran och kunna gå ute året om.
Terrängbanan fortsätter att utvecklas och vi är tacksamma för det engagemang ”våra” pappor lägger
ner. Det är fantastiskt att ha en sådan fin tränings- och tävlingsbana som även kan användas i den
ordinarie lektionsverksamheten.
Även i år har vi haft sommarjobbare som hjälpt oss att underhålla anläggningen liksom en mängd
med ideella arbetstimmar. Utan alla dessa ideella timmar skulle vi vara tvungna att köpa in dessa

tjänster och då höja avgifterna. Från oss alla ett stort tack till er! Utan era insatser skulle det vara
betydligt dyrare att rida.

Slutord
Vi i styrelsen som under 2020 haft medlemmarnas förtroende att ansvara för verksamheten, tackar
medlemmarna för detta. Uppgiften att driva ett ridskoleföretag som NRK är inte alltid så lätt då det
sker helt ideellt. Vi hoppas dock att alla är nöjda med oss och vår förvaltning, både medlemmar,
personal och hästar.
Tack för 2020!

