Verksamhetsberättelse 2021
Järna Ridklubb

Järna Ridklubb är en ideell förening som är ansluten till Svenska Ridsportförbundet
och Riksidrottsförbundet.

1. Styrelsen
Ordförande

Mona Anderson

Ledamöter

Rolf Axelsson
Lena Rydberg
Michael Broström
Helen Gårdman
Anna Glanmark
Marlene Bernfalk (kassör)
Anna Örnesved
Alva Löf (Usek repr.)

Valberedning

Gunn Bergström
(sammankallande)
Iris Treutiger
Susanne Larsson

Internrevisorer

Maria Stigell Warnström
Emma Söderqvist

Revision

LRF-konsult

2021 – ett annorlunda år men ridsporten består!
Även detta år har vi levt i pandemiskuggan. Vi fortsatte på det sätt vi lärt oss under
2020 o har ändå kunnat erbjuda barn, ungdomar och vuxna idrottande genom att
hålla i gång verksamheten så långt det varit möjligt, tack vare fina insatser från vår
utmärkta personal och duktiga ideella krafter.
Styrelsens arbete har utgått från den handlingsplan som tas fram varje år under kickoff under ledning av eminenta ledare från RF SISU Sörmland!
Under detta möte jobbade vi tillsammans med personalen kring alla de fina förslag
som kom fram under förra höstens Värdskapsvecka. Vi ser fram emot att jobba
vidare med de delar som inte kunnat genomföras och även så 2021 års
Värdskapsvecka som fick ställas in pga. nämnda pandemi o förändringar i
restriktioner under slutet av året.
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Fokus har legat på att få bland annat Lördagsvärdskapet att fungera bättre och där
beslutade vi att varje rid grupp med vuxna från och med 2022 får varsin lördag att
ansvara för.
Vi har även satt upp tavlorna med vår förenings värdeord i kaféet och fina
putsinstruktioner i sadelkammaren.
Vi har kunnat hålla verksamheten i gång och klara oss förhållandevis helskinnade
genom ytterligare ett märkligt år – tack personal, alla ideella krafter och trevliga
medlemmar!
Tillsammans är vi Järna Ridklubb!

2. Ungdomssektionen (Usek)
Ordförande

Alva Löf

Ledamöter

Moa Berg
Elin Österberg
Maja Bendz
Carolina Warnström
Tyra Modigh
Stella Strömbäck
Linnea Martinsson

Kassör

Amanda Sundman

Suppleanter
Alla klubbmedlemmar upp till 26 års ålder är medlemmar i ungdomssektionen.
Ungdomssektionen (Usek) har under året fått ställa in sina en del av sina aktiviteter
på grund av den rådande pandemin.

Ungdomssektionen har under året anordnat spöknatta, sålt kakor, ryktrally och
därmed varit föredömliga förebilder för våra yngre medlemmar.
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3. Hästar
Hästar i ridskoleverksamheten vid årets slut:
Turbo Ulf Långöra
Primus
Erebas
Emilia
Camelot
Patches

Oliver
Lagosas
Jim
Eternity
More Music L

Ponnyer i ridskoleverksamheten vid årets slut:
Flurry
Smilla
Frans
Candy
Princess
Sigvard
Märta

Millimeter
Rotka
Peppe
Wille
Pride
Alenco
Bajka

Hästar vi minns:
Under året har vi tagit bort Regent, Marcello och Kalinka. Vi har
pensionerat Elina.
Personalhästar vid årets slut:
Carrera
Chiara
Burtan
Celine
Jack
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4. Personal
Verksamhetschef

Carina Bergh

Personal

Lotta Bergström
Ulrika Lind
Christina Wittlock
Carolina Hellberg
Anja Held Barkskog (tjänstledig)

Timanställda instruktörer
Carin Sandberg
Ulrika Fundin
Rebecka Berglind
Konsult

Ann Hagstedt

Vikarier

Emma Brunfelter

Praktikanter

Praktiska gymnasiet – Emma Kardos, Stella Strömbäck

Hovslagare

Håkan Brorsson

Veterinär

Andreas Sandin

5. Utbildning
Personalträning på ridskolehästar för Per Duvefelt, 2 gånger i månaden.
Clinic av Terese Nilshagen.
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Ridskolan
Under året har ett flertal kurser, läger och aktiviteter genomförts.
• Lektioner har hållits 7 dagar i veckan.
• Privatlektioner
• Vi har bedrivit ridning för funktionshindrade barn och vuxna.
• Aktiviteter så som dressyr- och hoppkurser, minihoppning och hästägare för en
dag har hållits under helger.
• Gästtränaren Per Duvefelt har haft träningar hos oss.
• Samarbetat med Telgekoncernen då vi anordnat Sommarskoj. Prova på
ridning blev inställd på grund av Corona.
• Extra kurser har hållits under sport- påsk-, höst- och julloven.
• Under året har vi tagit emot ett antal praoelever från kommunens skolor.

Tävling
Lokal dressyrtävling för häst i september.
Klubbmästerskap i hoppning och dressyr

Klubbmästare 2021
Dressyr
Lektionsponny junior – Alva Löf på Peppe
Lektionshäst senior – Catrin Nygårdh på Lasse
Hoppning
Lektionsponny upp till 12 år – Livia Gillerberg på Märta
Lektionsponny 13–18 år – Elin Östberg på Märta
Lektionshäst junior – Moa Berg på Emilia
Lektionshäst senior – Jeanette Bergendal på Oliver

Tävlingsresultat
Vi har haft ryttare ute och tävlat på lokal, regional och nationell nivå med fina
resultat.
Det främsta prestationen vi haft under året är vår egen Emma Brunfelter som
vann en MSV A:1 och även startat SM i dressyr för Young Rider med en fin 4:e
plats i b-finalen.
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6. Anläggningen
Underhållsarbete har utförts enligt följande:
•
•
•
•
•
•

Snöröjning och sandning.
Bytt underlag på utebana samt ridhus
Betesputsning, gödsling av beten.
Bytt stolpar och tråd i våra sommarhagar.
Saltning av ridbanan.
Jobbardag i Gaya-hagen.

7. Ekonomi
Järna Ridklubb visar ett positivt resultat på 97 tkr, att jämföra med föregående
årsresultat 11 tkr.
Ridavgifter, aktiviteter och medlemsavgifter stod för 3 955 tkr av intäkterna, bidrag
för 1 354 tkr, totalt 5 309 tkr. Bidragen har ökat med 444 tkr jämfört med föregående
år, ökningen avser ökat bidrag från Telgekoncernen och Corona stöd från Södertälje
kommun.
Under året har verksamheten haft kostnader för foder och utrustning 972 tkr, övriga
driftskostnader 1 108 tkr, personalkostnader 2 785 tkr samt avskrivningar 343 tkr.
Totalt uppgår kostnaderna till 5 208 tkr.
Sammanfattningsvis var intäkterna 608 tkr högre än föregående år medan
kostnaderna för verksamheten ökade med 520 tkr. Det egna kapitalet uppgick vid
årets slut till 1 460 tkr.
Löpande bokföring och fakturering sköts av ridskolans egen personal. Tjänsterna för
lönehantering och bokslut görs av LRF Konsult i Gnesta. Uppföljning av ekonomi
görs löpande till varje styrelsemöte. Bifogat finns årsbokslut.

8. Medlemmar och ideella krafter
Järna Ridklubb hade vid årets slut 361 ridande och 433 medlemmar.
Klubben har haft ett stort engagemang från våra medlemmar framförallt med hjälp
som stallvärdar på lördagar och röda dagar.
Stort tack alla som hjälpt till för att göra vår fantastiska klubb ännu bättre!
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9. Sponsorer
Foria
Telge Koncernen
Krafft
Agria

Ett stort tack till alla hästar, personal, medlemmar och sponsorer!

Järna 2022-02-26
Järna Ridklubbs styrelse

Mona Andersson (ordf.)

Michael Broström (vice ordf.)

Marlene Bernfalk Karlsson (kassör)

Lena Rydberg

Anna Glanmark

Rolf Axelsson

Helen Gårdman

Anna Örnesved

Alva Löf (Usek)

