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Styrelsen 
 

Styrelsen har haft följande sammansättning: 

 

Ordförande:  Nathalie Vilhelmsson 

 

Vice Ordförande: Nicola Rigo 

 

Sekreterare:  Annelie Lenell 

 

Kassör:  Anna-Carin Villén 

 

Övriga ledarmöter: 

 

Cecilia Ottosson, Anders Hivén, Johan Riesten, Anna Nordin 

Camilla Nordenberg,   

Adj Gunilla Byström 

 

Sektioner 

 

Enköpings ridklubb har en sektion, det är ungdomssektionen (US) som har en egen styrelse. 

Ungdomssektionen har haft egen ekonomisk förvaltning och avger egen 

verksamhetsberättelse. 

 

Medlemmar 

 

Medlemsantalet per den 31 december 2022 var 725 st. 

 

Styrelsearbetet 

 

Styrelsen har sammanträtt 11 gånger under året. 

 

Kommittéer 

 

Dressyr och hoppkommittén: Dressyr-Regina Granholm, Anna Nordin,  

Hopp-Lena Grindlund, Evelina Larsson 

 

Sponsorkommittéen:   Nicola Rigo, Anders Hivén 

 

Anläggningskommittén:  Cecilia Ottosson, Johan Riesten, Anders Hivén 

  

 

 

  



Ridskolan 
 

Personal 

 

För driften av ridskolan har föreningen 13st hel och deltids anställda. 

På personalsidan har det blivit lite förändringar: 

Sara Lood har slutat och prövar en ny karriär som operatör på RLC.  

”Myran” Carina Söderlund var på hösten först tjänstledig och vid årsskiftet gick Myran i 

pension efter många trogna år på ridskolan.  

Lycka till båda två.  

Efter sommaren började Fanny Svensson som vikarierande ridlärare. Välkommen till oss! 

 

Verksamheten 

 

Medlemsantalet för 2022 var 725 st därav 666 st var kvinnor och 58 st var män. Medlemsantalet 

har minskat med ca 70st från föregående år (familjemedlemsavgiften togs bort).  

Ridskolan har ca 78 st lektioner per vecka varav 70 st är ridskolelektioner för barn och vuxna. 

De övriga lektionerna är dressyr och hopplektioner för medlemmar med egen häst eller ponny.  

 

Vårt mål med över 500 ridande/vecka har hållit i sig under hela året.  

 

Vi har 2 st lektioner för ungdomar, vuxna och barn med diverse funktionsnedsättning på 

lördagar. 

 

På fredagskvällar är den mycket populära Happy Hour ridningar som fullbokats så fort datumen 

släppts, det sker i början av varje termin. Monique har även under året haft After Ride på fredags 

eftermiddagarna som varit lika populär som Happy Hour. 

  

 I nuläget är det 7 privathästar uppstallade på anläggningen. Under våren hade vi 14 uppstallade.  

 

Hyrryttarsystemet är fortsatt populärt där de flesta hästar har 1-2 ryttare, Hyrryttarna har hästen 

som ”sin egen”, ryttarna rider en gång till i veckan och har möjlighet till uteritt varannan helg. 

Hyrryttarna har förtur till sina hästar på det flesta aktiviteterna. Hyrryttaren hjälper i gengäld 

till med stalltjänst ca 8-10 gånger per år. Detta är ett utmärkt sätt att få lite försmak på att ha 

egen häst. 

 

Knatteridning är varje fredag och ojämna veckor på lördagar, antalet knattar är runt 10 st glada 

och ridsugna barn per gång. 

 

Ridskolan har även ett antal privatlektioner under eftermiddagarna, några kvällstider samt varje 

lördag. 

 

Några av våra duktiga ridskoleelever har varit på UPK och ridit distriktsmästerskapet i 

hoppning. Vi tog första och andra platserna i både D-ponny klassen och Hästklassen för 

juniorer. 

Vi anordnade i år Distriktsmästerskapet i dressyr för ridskoleryttare. Även på denna tävling kan 

vi med stolthet konstatera att våra ekipage tog tredjeplatsen för B-ponnyer, andraplatsen för D-

ponnyer, andraplatsen för juniorer på häst och första och andraplatsen för seniorer på häst. 

 



Vi har haft veterinär Caroline Frisch här under flera tillfällen under året som har sett till att våra 

hästar mår bra. 

Veterinär Annelie Åman har också kollat tänder och munnar på ett stort antal hästar. 

 

 

Hästar 

Under året 2022 har ridskolan köpt in 4 nya hästar: Karlsson f-18 kommer direkt från Irland, 

Svea f-14 kommer från Lettland, Millie f-18 kommer från Märsta och Kiske f- 15 kommer från 

Köpings Ridklubb och ursprungligen från Litauen.  

Karlsson köptes in för pengarna som klubbens medlemmar tjänat in genom att ha försäljning i 

cafeterian. 

 

Katterna: 

  

Vi har bara en stallkatt nu och det är Sigge, han växer och frodas. Älskar kärlek, värme och 

mat. 

 

Aktiviteter som genomförts 

 

Teoriveckor genomfördes i vanlig ordning både vår och höst. Vårens och höstens lektioner hölls 

ihop med ridgruppens instruktör med varierande tema. 

 

I januari startade året med Hyr din häst. 

 

Grönt kortkursen hölls i februari och hade 16 deltagare. 

 

På våren hade ridskolan en hopptävling för de vuxna lektionsryttarna, Russinhoppet. Ca 20 

glada ryttare tävlade. 

 

Innan sommaren var vi också med på Agrias Glädjehoppet- en käpphästutmaning där Agria 

skänkte 10 kr för varje deltagare till Barncancerfonden. 

 

Under året har vi startat upp en ny cup på prov, ERK-cupen. Den höll på under hela året och 

bestod av 4 hopptävlingar och 4 dressyrtävlingar. Denna cup var mycket uppskattad och planen 

är att detta blir ett återkommande inslag. 

 

På lovveckorna anordnades Hästis där dom mindre barnen rider, äter lunch och leker. Hästis är 

väldigt populärt och blir snabbt fullt. 

 

Under våren avslutades projektet ”Bullponnyn”, där vi samlat in pengar för att köpa en ny 

ponny. Pengar samlades in genom att olika ridgrupper hade försäljning i cafeterian och 

överskottet gick till ”Bullponnyn”. Denna ponny köptes in strax före sommaren och heter 

Karlsson. 

 

Ridskolan bedrev lektionsverksamhet t.o.m. midsommar och därefter genomfördes 

”städveckan”. 

 Det städades och fejades överallt på ridklubben med hjälp av många ideella i olika åldrar.  

Hästarna gick på välförtjänt bete. 

 



Efter sommarvilan som varade i 5 veckor för hästarna, sattes de igång med ”hyr din häst”. Ett 

trevligt sätt att rå om sin egen häst alldeles själv med eller utan instruktör. Det blir en härlig 

start på terminen för både ryttare och häst. 

 

Under hösten har det anordnats Mullehoppning för de orutinerade ryttarna. Detta var ett färdigt 

koncept, utskickat av tidningen Min Häst. 

Vi har också haft en medlemsdag, i samband med att US anordnade klubbmästerskap i 

käpphästhoppning. Under denna dag bjöds medlemmar på varm korv, hamburgare och fika. 

  

I oktober hyrde vi återigen ut ridhuset för att ha hästloppis. Under den här dagen står föreningen 

för parkering och cafeteria, som ger klubben goda inkomster.  

 

Under året har ridskolan haft försäljning av Klubbrabatten, chokladaskar, kalendrar, kuddar, 

tavlor och klubbkläder. Innan jul såldes också ett stort antal Bingolotter inför uppesittarkvällen. 

 

Enligt tradition, sedan drygt 20år hade Lena Grindlund Julaftonskadriljen med 30st ridande, en 

härlig start på julen med många nära och kära på läktaren innan julfirandet fortsätter hemma i 

stugorna. Vid julkadriljen delades också pris ut till Årets stallvän- en utmärkelse som författaren 

Sofie Sarenbrant har tagit initiativ till. Detta år gick priset till två av våra duktiga och 

engagerade ungdomar på ridskolan. 

 

Jullovet innebär även hyr din häst, där eleverna kan hyra en häst och ha den som sin egen och 

pyssla och rida lite lättare under 5 dagar eller hela perioden som är 10 dagar.  

 

 

Dressyrkommittén 

Har arrangerat dessa Dressyrtävlingar under året 2022; 

• 20/2 regional- Msv B:2 & S:t Georg 

• 13/3 regional – Msv B:1, Msv B:5 & S:t Georg 

• 3/4 klubb - ERK-cupen omgång 1 

• 15/5 klubb- ERK-cupen omgång 2 

• 11/9 regional – 4-års kval 

• 9/10 klubb- ERK-cupen omgång 3 

• 21-23/10 regional/nationell tredagars från Msv B:1-Grand Prix 

• 20/11 DM dressyr för lektionshästar 

• 4/12 klubb- ERK-cupen omgång 4 

 

Vi har haft 32 st dressyrryttare som har löst licens och tävlat för oss i år. På ponny och häst.  

Våra ryttare har under året varit 11-68 år. 

De har tävlat från LC- Grand Prix (högsta klassen) 

Två stycken har tävlat i Working Equitation (WE) 

En i Paradressyr  

Vi har tävlat med lag i division 1, 3 & 4 

Våra duktiga lektionshästar och ryttare har tagit DM medaljer i dressyr för lektionshästar. 

• GULD till Helena Tullborg – Bon ami (senior) 

• SILVER till Louisa Wallström – Mack (junior) 



• SILVER till Alice Albertsson – Midnight (D-ponny) 

• BRONS till Ebba Andersson – Super Janne (B-ponny)  

Vi hade en ryttare som red finalen, Amatör Touren i Falsterbo och blev 2a!!! Stort GRATTIS 

till Annika Rueterdahl och hennes fina häst ”Mickan” 

 

Angelica Byström var vår högst rankade ryttare under 2022. Hon vann bl a Dressage Poover 

Trophy med hästen ”Bella” 

 

Vectra som har varit vår högst rankade dressyrhäst i klubben under många år och 

representerat ridklubben och Sverige nationellt och internationellt. Har ingått i Svenska 

Ridsportförbundets landslagstrupp under många år. Vunnit många Grand Prix klasser och en 

Världscup omgång, har nu gått i pension. Hon ska bli mamma i april 2023.  

 

Hoppkommittén 
 

Vi har under året deltagit i DIV 3 hoppning med både stor häst och ponny. Under våren 

genomfördes en hopptävling för stor häst och Erk-cupen körde i gång med sammanlagt 4 

omgångar med klasser från 50-100cm.  

 

Vi har ett mindre antal hoppryttare som tävlar för oss men de gör det med mycket goda 

resultat och vi har goda förhoppningar om att bli fler tävlingsryttare under det nya året.  

 

 

Ungdomssektionen 
 

2022 var det äntligen dags att släppa på restriktionerna och vår verksamhet kunde ta fart igen. 

Emma Byström har även i år varit med och hjälpt oss på möten och med saker som är över 

våra huvuden, det är vi väldigt tacksamma för. Vi i ungdomssektionens styrelse var flera nya 

ledamöter för året men det har gått väldigt bra och det är kul att många vill vara med. 

 

Aktiviteter under året 

 

Under 2022 arrangerade US under våren en filmkväll och en pysseldag, båda aktiviteterna var 

uppskattade och fullbokade.  

 

Som avslut för terminen skulle vi ha haft en 5-kamp med brännboll men på grund av för få 

anmälningar så behövdes den ställas in. Vi hoppas på att den blir av 2023 med många 

deltagare. 

 

Under höstterminen så genomförde vi vår traditionsenliga spökkväll som alltid är lika 

uppskattad. Kvällen var fullbokad och det serverades god mat och rejält med läskig stämning. 

Det var många skratt blandat med skrik i skogen.  

 

Hösten fortsatte med käpphäst KM som innehöll fem olika klasser och två av dessa var 

mästerskapsklasser , vinnaren i 30 cm blev Lukas Fredriksen och i 50 cm klassen vann Moa 

Dalwer Fredriksson. Dagen var väldigt populär bland barnen men så även föräldrar, läktarna 

var välfyllda med en stor publik.  

 



I december julpyntade US stallet med granris och då återstod till ridskolans elever att göra 

julfint vid spiltor och boxar. 

 

Under året har vi genomfört ett flertal kalas som har uppskattats av barnen. Kalasen innehåller 

ridning, skattjakt och fika.  

 

Vi har även i år fortsatt lite smått med torsdagsdans i stallet och lagt upp på vårt Instagram.  

 

US verksamhet i övrigt  

 

Ordförande har varit Julia Tullborg, sekreterare Lovisa Wallström och kassör Alva Lenell. 

Ledamöter var Elin Grindlund, Clara Ottosson, Elvira Nylund Pürkner, Edit Nilsson, Philip 

Riesten, Agnes Mark.  

Styrelsen har genomfört i snitt ett möte per månad. Vi har utöver det haft olika 

planeringsmöten för att fördela arbetet inför våra aktiviteter och se till att det blir riktigt 

roliga.  

US arbetet bygger på att vi alla hjälps åt och jobbar tillsammans som en grupp. Vi har roligt 

tillsammans och vill fortsätta göra nytta för vår klubb! 

 

Sponsorkommittén 

Under 2022 har sponsorkommittén ökat antalet sponsorer. Intäkterna har under 2022 ökat med 

ca 20% trots det rådande marknadsläget.   

Det har genomförts ett antal möten under året. Sponsorkommittén har haft samma 

sammansättning som under föregående år.  

 

Personalen på Ridskolan har ännu en gång gjort ett fantastiskt jobb med all administration 

kring avtalshanteringen.   

 

Anläggningskommittén 
 

Det har ju varit ett händelserikt år som alltid när det gäller saker som åtgärdas på vår 

anläggning. 

Vi har även i år stött&blött saker med kommunen om vad som ska skötas av dom och vad 

som ska skötas av oss som förening.  

Allt är fortfarande inte klart men vi har kommit en bra bit på vägen. Så stort tack till ALLA 

som bidragit med Er hjälp! 

 

Utan Er medlemmar hade vi inte lyckats! 

Några punkter av det som har gjorts: 

• Röjt i sommarhagen 

• Belysning på nya parkeringen 

• Utökat gamla parkeringen 

• Påbörjat trä staket till cykelparkeringen 

• Målat sargen i nya ridhuset 

• Gjort i ordning underlagen i båda ridhusen 



• Målat staketet runt ridbanan och paddockhagarna 

• Eldat upp rishögen på tävlingsparkeringen 

• Årlig Stalltvätt & storstädning av anläggningen 

• Röjt bland traktorredskapen och satt upp ett provisoriskt staket 

• Fortsatt med ridvägen 

• Lilla grus har fått nytt underlag 

• Påbörjat att röja under tråden i privathästhagarna  

• Torkrum till de med privatuppstallade hästar 

• Ny högtryckstvätt är inköpt 

• Under året fick vi bidrag från Ridsportförbundet, genom deras satsning Parasatsning 

2022, att köpa in och bygga en ny ramp till ryttare med funktionsvariationer. Denna 

ramp ersatte vår gamla träramp som efter många år var otjänlig för sitt syfte. 

 

Kommunen har: 

• Renoverat rummet på övervåningen 

• Fixat dörrlåsen till gamla ridhuset som frös förra vintern 

 

 

 


