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NYNÄSHAMNS RIDKLUBB 
 

Verksamhetsberättelse 2022-01-01 --- 12-31 

 
Styrelsen vid Nynäshamns Ridklubb (NRK) får härmed avge följande berättelse för 

verksamhetsåret 2022. 
 

MEDLEMMAR 
 
2022-12-31 var antalet medlemmar 363 st. Medelåldern var 21 år, 92% kvinnor och 8% män. 

 

       
                                                                                      Teddy 

 

 

MEDLEMSKAP 

 
NRK är ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Ridsporten är näst största ungdomsidrotten i 

Sverige. Ridsport är en sund sport och livsstil som ofta ger ett livslångt engagemang. Ridsport 

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! 
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STYRELSEN         KNUS  
Anneli Hallberg, ordf               Erica Lundberg, ordf 
Gunilla Reisner, vice ordf               Amanda Reisner, sekreterare 
Kerstin Bobeck, kassör               Johanna Appeltoft, kassör 
Elisabeth Jonsson, sekreterare              Elin Theander 
Tina Sandström, ledamot              Erica Sjöden 
Lotta Rensbo, ledamot               Sandra Enesved 
Eva Enesved, ledamot                              Rebecka Backesten 
Monika Berggren Jonsson, suppleant                  Emma Backesten      
Anneli Orrhult, suppleant                                Andrea Georgiou 

                            Maja Högberg 

                             Mira Jerresten                                                  

                                                  Noelia Schönning Jacobsson 
            

   

REVISORER            VALBEREDNING 
Sofie Dahlöf                                                      Monika Svedman 
Rebecka Nero                                      Emelie Jonsson 

  

  

MEDLEMSAVGIFTER 2022        ÖVRIGA PRISER 2022 
 
Junior 250 kr/år           Se bifogad prislista (bil. 1). Även 

Senior 300 kr/år           vissa regler för ridskolans  

             verksamhet 

 

EKONOMI  

 
Styrelsen har under året haft 9 stycken protokollförda möten, visionsmöte och årsmöte lördag 

den 27 februari 2022. Utöver detta har även ett antal arbetsmöten ägt rum.  
 

Klubben driver ridskola i självägd ridanläggning på arrenderad mark med anställd personal.  
 

De pengar som klubben gör på lektionsverksamhet och tävlingsverksamhet med mera går 

direkt tillbaka till klubben och används bland annat för att hålla anläggningen i gott skick, 

investera i nya hästar, hindermaterial och utrustning. Nynäshamns Ridklubb är en ideell 

förening och därmed beroende av ideella insatser, stora som små. De ideella insatserna bidrar 

till att klubben har en god ekonomi och kan hålla låga avgifter när vi till exempel inte behöver 

ta in externa hantverkare. Utan våra medlemmars engagemang skulle det vara betydligt dyrare 

att rida.  

  

Klubbens inkomster och utgifter framgår av bokslutet, som bifogas årsberättelsen 

(bil. 2). 

 

Balansräkningen visar, att klubbens omsättningstillgångar uppgick till 1 771 942 kr, 

anläggningstillgångar uppgick till 5 743 941 kr, kortfristiga skulder uppgick till 1 773 363 kr 

och långsiktiga skulder till 5 078 265 kr, allt per 2022-12-31. 

. 

 

KVALITETSMÄRKNING 

 

Vid entrén till ridklubben sitter sedan flera år tillbaka tre skyltar som tilldelas de klubbar som 

uppfyller grundkriterier uppsatta av Svenska Ridsportförbundet. 
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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 tillfredställande 

- att ridskolan kan styrka att man innehar kommunalt 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 lektioner leds av personal med 

godkänd utbildning. 

 

Skylten UTBILDAD PERSONAL anger 

- att ridskoleanläggningen har minst en anställd instruktör/lärare med godkänd 

utbildning och att 50% av ridskolans ordinarie lektioner 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. 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. 
 

VERKSAMHET 

 
Nynäshamns Ridklubb arbetar för att ge medlemmarna möjlighet till en bra ridutbildning 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 duktiga elever som under personalens ledning får 

hjälpa till att utbilda hästarna och 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 cirka 6 stycken.  
 

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. 
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Anläggningen fungerar även som fritidsgård och är öppen varje dag ca 330 dagar/år, vardagar 

kl 08.00 - 21.30 (helger till 18.00). Ledare finns alltid närvarande i form av personal, lärlingar 

eller stalltjänstpersonal. Exempel på aktiviteter som genomförts under året är tävlingsteori, 

clinics, övernattningar, människohoppning och käpphästhoppning. 

 

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. De elever med ett 

brinnande intresse för hästarna och med vilja att leda och lära ut 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 mikrovågsugn och kyl. 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:  Alexandra Ekström, Erica Sjöden, Erica Lundberg, Matilda 

Sivertsson, Johanna Appeltoft, Majken Eklöf och Andrea Georgiou 

  

HÄSTAR 
Hästar på lektion: Petronella, Black Conn, Blaze Star, Willie, Milo, Astamanian,  

Teddy, Boy, Bolero, Bobby, Rosa, Pelle, Joey, Daytona, Riwaj, 

Victor, Skylar, Dilla, Cherry, Jack, Chillin in Miami, Clougheen och 

Beauty. 
 

Under året som gått har Beauty och Teddy fått galoppera vidare till hästarnas gröna ängar.  

Riwaj och Willie har sålts. Båda bor kvar i stallet men nu som privathästar. Dilla och Cherry 

är inlånade och ska tillbaka till sin ägare i april 2023 för att bli betäckta.  
. 
Astamanian, Willie, Blackie, Bolero, Petronella, Skylar, Victor, Blaze, Bobby och Joey har 

fodervärdats under året.  

 

Katter:                          Våra stallkatter, Tiger och Fia har arbetat vidare med att fånga möss 

och vara allas kelgrisar.  

 

KNUS (ungdomssektionens styrelse) 
KNUS (kunskap och kamratskap Nynäshamns Ridklubbs Ungdomssektion), har under 2022 

ordnat/haft ansvar för följande aktiviteter: spökkväll, övernattning, påskäggsjakt, luciatåg och 

ett stort antal barnkalas.  För mer info se deras egna verksamhetsberättelse.  
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Våra duktiga ungdomar i KNUS tilldelades årets utdelning av medel ur Ellenfonden med 

motiveringen ”Genom att skapa trivsel och gemenskap från tidig ålder gör att flera ungdomar 

även fortsätter in i sitt unga vuxna liv och vurmar för föreningslivet, De, oftast tjejer, tar hand 

om nya barn och ungdomar och skapar minnesvärda upplevelser även utanför stallet. De lär 

ungdomarna ta ansvar för sig själva, varandra, hästarna och redskap på ett fantastiskt sätt-år 

efter år. Grattis KNUS!” 

 

2022 

 

2022 var året vi kunde återgå till normal verksamhet igen efter drygt två år av pandemi.  Två 

år med väldigt få aktiviteter utöver ridningen och färre tävlingar och då många gånger utan 

publik har vi nu en verksamhet som under andra halvan av 2022 återgick till det normala.  

 

Men utmaningen 2022 vart istället det år då bland annat el-, foder - och strö-priserna sköt i 

väg på grund utav yttre omständigheter. Detta tvingade oss att tyvärr att höja termins – och 

uppstallningspriserna inför höstterminen då ekonomin annars inte gick ihop. Det vart även 

svårt att få tag på strömedel till stallarna då mindre hus byggts och fler eldar med spån och 

därmed finns det nästan inget spån att få tag på (det problemet ser även ut att fortsätta under 

2023) och det som finns är dyrt. Det var lite oroligt ett tag men det löste sig för 2022. För att 

täcka upp något för det höga el-priserna ansökte vi om hjälp hos kommunen. Kommunen 

ställde upp och vi erhöll ett bidrag på 58 000kr.  

 

IDROTTSLYFTET 

 
Inga projekt har påbörjats under året. Däremot har vi ansökt om och erhållit ett stöd på 

18 000kr från Svenska Ridsportförbundet för att återstarta verksamheten efter pandemin.  

 

ARRANGEMANG 

 

Under sommaren och vid jul arrangerades våra populära ridläger.  Ett läger är en bra chans att 

bättra på sina rid och hästkunskaper för våra elever på alla nivåer. Även denna sommar ingick 

lunch för deltagare på våra heldagsläger. Mycket uppskatta av både barn, ungdomar och 

föräldrar. 

 

I Luciatåget i år var det som vanligt stor uppslutning. Nynäshamns Lucia vart i år Nora 

Blomqvist som red i täten för vårt stämningsfulla och traditionsenliga luciatåg runt tätorten 

Nynäshamn. Även i år så stannade vi till på Rosengården och lussade för det boende. I år 

gjordes också ett stopp längs vägen på Ica Maxi. Tärnorna och tomtarna i luciatåget är till 

vardags våra stallvärdinnor och lärlingar.  

 

Personalen ordnade en trevlig luciashow i år inför fulla läktare. Det var en fartfylld show.  

Showen avslutades enligt tradition med NRKs fina luciatåg med våra yngre skönsjungande 

barn.   
 

TÄVLINGAR 
Klubben har arrangerat Pay & Ride/Jump/ Cross under 2022. Från den lägsta nivån till högre. 

Tanken är att alla ska kunna vara med. Uppslutningen har vart stor och upplägget har vart 

mycket uppskattat. 

 

Även 2022 har vi deltagit i ett antal Allsvenskor. Bäst gick det för vårt lag på häst i fälttävlan. 

Laget vann alla omgångar och finalen. Det var Emma Lundin, Julia Oscarsson och Emma 

Backesten som ingick i laget. Vi hade även med ett lag på ponny som hade det lite kämpigare 

men vi vet att dom kommer igen. I dressyr deltog vi i division 2 på häst. I laget red Ella 

Engström, Anna Larsson, Petra Nordlund, Petra Schedin och Klara Gustavsson. Julia 
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Oscarsson, Filippa Persson och Elsa Engström deltog i Lag SM i fälttävlan på ponny och tog 

där hand om bronsplatsen.  Julia Oscarsson deltog även i ponny EM i fälttävlan och slutade 

där som bästa svenska ekipage. För första gången på många år har vi också haft deltagande i 

distansritt genom Alexandra Ekström.  
 

Vi har även deltagit i ponnycupen. I ponnycupen rider man i lag och möter andra ridskolor 

från Stockholmsdistriktet. Ponny cupen riktar sig till ryttare som rider ponny och är en fin 

inkörsport till framtida tävlingar. Man rider på varandras ridskoleponnyer och fikar 

tillsammans efteråt. Många nya vänner hinner det bli på ett år. I vårt lag rider eleverna i 

träningsgrupperna. Från och med 2022 deltar vi också i Stockholms Cupen. Ett liknande 

upplägg som Ponny Cupen men nu även för vuxna ryttare och ungdomar på häst. Många fina 

ritter som gett flera medaljer och hederspriser blev det under året. En härlig stämning och stor 

sammanhållning i lagen gör detta till en mycket uppskattad tävlingsform. Snyggt jobbat! 

 

Nynäshamns Ridklubb stod som arrangör för två omgångar och finalen i Sugar Cup. Sugar 

Cup  är en möjlighet för yngre ekipage på mindre ponnyer och för ekipage som vill testa 

terrängmomentet i fälttävlan att under bra former komma igång. En mycket uppskattad  

 

Utöver ovanstående har ryttare från klubben deltagit i lokala, regionala, nationella och 

internationella tävlingar i fälttävlan, hoppning och dressyr för både häst och ponny på olika 

nivåer och med många placeringar och bra resultat.  

 

Vi är verkligen stolta över alla våra duktiga ekipage! 

 

 

ANLÄGGNING 
 

Vi har fortsatt att förbättra marken i våra hagar och nu även köpt in markplattor i plast för att 

ytterligare förbättra underlaget runt utfodringsplatserna i lektionshagen.  

 

Terrängbanan nere i hagarna vid gamla 73:an har det arbetats vidare med. Arbetet med att 

underhålla banan och bygga hinder har fortsatt även detta år. Terrängbanan har under året 

använts flitigt även i den ordinarie lektionsverksamheten vilket är väldigt uppskattat av våra 

elever och hästar. Från det att eleverna känner sig redo så ingår terrängridning som en del av 

den ordinarie undervisningen. Att som vi ha en terrängbana med de flesta typhindren (vatten, 

bank, dike och trappa) är det få ridskolor som har. Vår terrängbana ska vi vara riktigt stolta 

över.  
 

Mycket arbete, tid och pengar har lagts på att få till ett bättre underlag i våra hagar. Ett arbete 

som vi kommer att fortsätta med under kommande år. Vi har också iordningställt parkering 

bakom nya ridhuset med förhoppning att alla nu kommer att parkera där vid besök i stallet 

och vid hämtning och lämning av barn. Detta för att göra stallplan och områdena runt 

ridhusen till en bilfri zon. Allt för en ökad säkerhet för barn, ungdomar och hästar. Vi har 

även fått iordningställt underlaget längs med utebanan till sjuk – och sommarhagarna och 

även byggt om sjukhagarna. En otäck händelse var när tvättstugan brann. Nu fanns det rådiga 

föräldrar på plats i stallet som hjälpte till att släcka elden, larma brandkåren och få ut alla barn 

och hästar. Ett extra tack till er!  Men inget ont som inte har något gott med sig. Nu har vi 

en nyrenoverad tvättstuga med nya tvättmaskin och torktumlare. Det har även fixats och 

ordnats med en massa annat, stort som smått.  Det är många ideella insatstimmar som gjorts 

under året. Alla som på något sätt hjälpt till, ska ha ett stort TACK! Utan era insatser skulle 

det vara betydligt dyrare att rida. 

 

Nynäshamns Ridklubb fortsätter att vara en ”Rökfri Ridanläggning”.  Det innebär att rökning 

endast får ske på anvisad plats, utomhus i en ”rökruta”. 
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SLUTORD 

 
Under 2022 har vi deltagit i alla de möten och forum som kan vara till glädje för vår 

verksamhet. Det är viktigt att vi marknadsför oss på ett bra sätt och visar på bredden inom 

ridsporten.  
 

Vi i styrelsen, som haft förtroendet att ansvara för NRK:s verksamhet 2022, tackar 

medlemmarna för detta. Uppgiften att driva ett ridskoleföretag som NRK är inte alltid så lätt, 

speciellt när det ska ske i form av ideellt arbete. Vi hoppas dock att alla är nöjda med oss och 

vår förvaltning, både medlemmar, personal och hästar. 
 

Årets ekonomiska resultat blev en vinst på 15 848,92 kr. 
 

Styrelsen vill här rikta ett tack till alla som gjort detta möjligt, vår personal, hästar, katter och 

alla som ställer upp och gör ideella insatser i NRK:s verksamhet och slutligen alla 

medlemmar/kunder som utnyttjat våra tjänster och betalar för det. 

 

Tack / Styrelsen 


