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Inledning 

Fakta 
Karlslunds Ryttarsällskap har medlemskap i Riksorganisationen Svenska Ridsportförbundet. 

Medlemmar 
Under 2021 hade Karlslunds ryttarsällskap 342 medlemmar. Av dessa är 19 pojkar/män och 323 
flickor/kvinnor. Detta är en ökning med 139 medlemmar från föregående år. Medelåldern i klubben 
är 16 år.  
Medlemsavgiften har under år 2021 varit 300kr. 

Karlslunds Ryttarsällskap har verksamhet 7 dagar i veckan året om. Under vårterminen 2021 hade vi 
465 sammankomster och 3 377 deltagartillfällen. Under höstterminen hade vi 404 sammankomster 
och 2 868 deltagartillfällen. 
 
Tävlingsryttare 
Under 2021 löstes 17 tävlingslicenser. Totalt gjorde våra ryttare över 100 starter tillsammans. 
 

Styrelsen 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 11 protokollförda möten och består av följande personer:  
Ordförande: Jennifer Barker  
Sekreterare: Anna Magnusson  
Kassör: Maria Tellström 
Ledamot: Helen Seltman  
Ledamot: Lina Norman  
Suppleant: Christin Källman 
Suppleant: Johanna Westerdahl 
Suppleant: Lena Andersson 
 
Revisor: Malin Lövbom  
Revisorssuppleant: Charlotta Hemlin 

Valberedning: 
Ordförande: Helen Åkerwall 
Ledamot: Ida Sjöberg 
 
Ungdomssektionen 
Ungdomssektionen, USEK, har under året haft 7 möten och består av följande ungdomar: 

Ordförande: Moa Larsson & Linnéa Andersson 
Anna Sjöberg  Emelie Jarl-Åhlin 
Emma Söderberg Ida Andersson 
Ida Larsson  Ida Carnebo 
Isabella Larsson Milly Sjöberg 
Miranda Wiklund Tilia Tvingsjö 
Wilma Andersson 



 

Kontaktuppgifter och information 
Klubbens mail: karlslundsrs@gmail.se  
Klubbens hemsida: karlslundsrs.se 

Information sprids genom hemsidan, anslagstavlorna på anläggningen samt på klubbens 
facebooksida. 

 

Styrelsens berättelse 
Karlslunds Ryttarsällskap – klubben med Gemenskap i fokus. 

Vår förhoppning är att klubbens ledord ska genomsyra hela vår verksamhet, tillsammans med 
ridsportens värdegrund och ledstjärnor. Vår önskan är att våra medlemmar ska känna gemenskap 
och vara stolta Karlslundare. Vi tror att om vi har detta perspektiv när vi utför vårt styrelseuppdrag, 
så är det en av nycklarna för att få vår klubb Karlslunds Ryttarsällskap att blomstra. 

Hos oss ska alla känna sig välkomna, oavsett vem du är och vad du har för mål med din ridning. Både 
våra ridande elever, ungdomarna som tävlar för klubben och alla föräldrar är var och en viktiga och 
bidrar tillsammans till vår härliga Karlslundsanda. 

 
Caféet 
Under året har caféet som vanligt varit öppet då klubben ordnat aktiviteter. Utöver det har vi på 
försök haft öppet så ofta som möjligt med självservering. Lagom till våren kom GB med en ny 
glassfrys och det blev uppskattat att under varma dagar kunna köpa sig en glass. Det har också 
funnits bland annat läsk, fikabröd och chips att köpa.  

 

Vägen och säkerhet 
Vi har under året återigen försökt kontakta Länsstyrelsen för att sänka hastigheten på vägen, men 
tyvärr utan resultat. Vi har även börjat se över om det går att göra en bättre övergång till grusvägen 
upp mot Hare Krishna. 

 
Ekonomi  
För räkenskapsåret 2021 gör föreningen ett litet positivt resultat. Detta ligger helt i linje med det 
budgeterade resultatet. Under året har dock inte alla planerade aktiviteter kunnat genomföras, 
framför allt på grund av rådande pandemi, men då detta har påverkat såväl budgeterade intäkter 
som budgeterade kostnader hamnar vi ändå på ett positivt resultat.  
 
Under året planerades det för två tävlingar, varav den ena fick ställas in på grund av för få anmälda 
deltagare. Material hade redan införskaffats och de startavgifter som var tänkta att täcka de 
kostnaderna uteblev helt. Vi har däremot erhållit Kompensationsstöd på grund av Corona som har 
täckt upp för detta.  

Klubben har under året erhållit flera bidrag från bland annat Botkyrka kommun och 
Riksidrottsförbundet, se nedan text kring detta. Utöver bidragen har klubben genererat intäkter 



 

genom bland annat medlemsavgifter, en dressyrtävling och caféet som varit öppet under olika 
aktiviteter under året. Balans- och resultaträkning finns att tillgå på förfrågan.  

 
 

Bidrag 
Vi har under året 2021 varit flitiga med att söka bidrag. Som vanligt har vi fått in aktivitetsbidrag från 
kommunen samt LOK-stöd från Riksidrottsförbundet. Andra bidrag som vi sökt och blivit beviljade är 
projektstöd, kompensationsstöd på grund av Corona, hyresstöd på grund av covid samt 
anläggningsbidrag. Bidragen utöver LOK-stöd och aktivitetsstöd uppgår till en summa av 91 746 
kronor. 

Vi har också sökt pengar från Jordbruksverket för att förbättra belysningen på ridbanan. Där väntar vi 
fortfarande på svar. 

 

Inköp 
Klubben har under året gjort en del inköp. Det mest uppskattade inköpet var nog en ny kaffebryggare 
med termosar. Vi har också investerat i en högtalaranläggning till våra tävlingar, en del 
hindermaterial, samt ett dressyrstaket. Prisförrådet är påfyllt med rosetter, plaketter, hederspriser 
och täcken. Till våra funktionärer på årets dressyrtävling inhandlades kepsar med klubbens logga.  
 

Sponsorer 
Vi är lyckligt lottade att ha fina och givmilda företag runt omkring oss som sponsrar med sin tid, 
kunskap och företagsprodukter. Vi vill speciellt tacka: 
Dekorfirman Hansson  
Jobba Digitalt 
Jennifer Häst och Ponny AB  
Tumba Elservice 
Sillfors Häst 

  



 

Ridskolan  
I ridskolan erbjuder vi ridlektioner på flera olika 
nivåer. Ridskolan följer Svenska Ridsportförbundets 
läroplan med märkestagning, som är densamma 
över hela landet. Hos oss har vi elever från M1 - M4. 
För elever som kommit en bit i sin ridutbildning 
finns även våra populära hoppgrupper. 
För våra nybörjare och yngsta elever finns det 
knattegrupper med deltagare från 4 års ålder.  
All undervisning sker i små grupper med max 8 
deltagare i varje grupp. Vi har ett högt tryck och 
flera elever i kö till ridskolan. Superkul att många vill 
lära sig rida hos oss!  
                       Uteritt i skymningen, självklart med reflexer på.
  

 
 

För ridskoleelever som gillar att vara i stallet finns nu 
skötargrupper två dagar i veckan. Då pysslar vi med 
våra ponnyer, borstar och gör dem redo för dagens 
lektioner. 

 
Under skolloven erbjuds olika aktiviteter som till 
exempel ”Ponny för en dag”, privatlektioner eller 
långritter. Vi har även dagridläger under våra kortare 
lov. På sommaren finns våra populära ridläger som 
varje år lockar många deltagare.  

 

 

 

 

Även under år 2021 har vi haft pandemin att förhålla oss 
till. Ridundervisningen sker ju alltid utomhus, men nu har 
även vissa teorilektioner genomförts utomhus. Även 
samlingen innan lektionerna har flyttat ut så vi kan hålla 
avstånd till varandra.  

 

  

 
 



 

Aktiviteter klubben genomfört eller deltagit i under året 
Precis som föregående år bjöd 2021 på fortsatta utmaningar i samband med pandemin. Många 
aktiviteter har genomförts det här året, en del har vi fått anpassa efter rådande restriktioner. Tyvärr 
har också en del aktiviteter blivit inställda eller har fått skjutas på framtiden. Men ett lärorikt år har 
det varit och vi är stolta över allt vi åstadkommit. 
  

Påskhoppning  
Påskhoppningen är en populär aktivitet som har genomförts under flera år. Vid årets påskhoppning 
deltog många fantasifullt utklädda ryttare och även flera ponnyer fick matchande utstyrsel. Som 
vanligt delades det ut rosett och godispåse efter genomförd ritt, samt pris för bästa utklädnad. 
 
Nytt för året var att påskhoppningen var indelad i olika klasser för att även locka våra äldre ryttare;  
Påskkycklingar – en enkel bana som passar alla, från knatte och uppåt. Deltagarna fick själva välja 
vilken höjd de vill hoppa och det går även bra att ha ledare. 
Påskhare – en klurigare bana för elever som rider på nivå M3 eller högre och som vill tävla. Här hade 
vi även med en del av klubbens tävlingshinder och tiden var avgörande. Den här klassen var indelad i 
två grupper, en med ridskoleponnyer och en med privathästar. 

Caféet höll öppet och serverade hembakat. 

                  

 

 

Städdag  
Den 19 juni var det städdag på Karlslund. Det var en ganska liten skara med medlemmar som 
samlades denna varma sommardag för att göra vår anläggning fin inför kommande tävling.  
Svinhuset putsades upp och alla våra vardagshinder målades och blev som nya. Tänk vad mycket man 
hinner ändå när man är några som hjälps åt! Vi avslutade dagen med en god korvgrillning innan vi sa 
hej då till varandra. 



 

Öppen bana  
Under månaderna maj och juni byggde vi upp en tävlingsbana med våra fina tävlingshinder på 
Karlslunds Ridskola. Mariêle Sillfors var banbyggare och gemensamt ansvarade vi för sladdning och 
iordningställande av banan. Karlslunds licensryttare tränade gratis på anläggningen medan 
utomstående (från andra klubbar) betalade via Swish. En mycket uppskattad aktivitet som vi gjorde 
reklam för via facebooksidan ”Öppen Bana samt Pay and jump i och runt Stockholm”. 

   

Dressyrtävling och Klubbmästerskap 
Den 3 juli gick våra dressyrtävlingar av stapeln. Vädret var fint och klasserna blev fulla. Ida Sjöberg 
var tävlingsledare och gjorde som vanligt ett superjobb. Det var många medlemmar som hjälpte till, 
stora som små, erfarna och oerfarna. Ett härligt gäng som ställde upp som funktionärer på tävlingen - 
Gemenskapen stod i fokus. 

Cafét var öppet där självservering gällde på grund av Covid.  
 
Vi såg flera Karlslundsekipage på dressyrbanan, det är alltid lite extra roligt när man arrangerar 
tävling på hemmaplan. Nytt för i år var att vi hade en KM-klass på tävlingen. Vinnare av KM i dressyr 
2021 blev Linnea Andersson på sin ponny Rosegate Bagatelle. 

 

    
Dressyrtävling på Karlslund 

 

 

Hopptävling 
Den 14 augusti skulle våra hopptävlingar varit. Dock var det för få anmälningar så vi tog beslutet att 
ställa in tävlingen 2021. 

Våra omkostnader för att arrangera just hopptävlingar är stora så det gäller att vi har många 
anmälningar till våra tävlingar. 

Vad det beror på att vi fick så lågt antal anmälningar i år vet vi ju förstås inte, men det vi kan trösta 
oss med är att det inte bara var vår hopptävling i Stockholmstrakten som hade lite anmälningar. Det 
var flera klubbar som behövde ställa in sina hopptävlingar under höstterminen. Att Corona spelade 
en stor roll är vi alldeles övertygade om. 

 



 

Allsvenskan lag 
Karlslund brukar varje år ha lag med i allsvenskans olika divisionslag. Även i år hade vi ryttare som var 
intresserade av att tävla i lag för Karlslund. Tyvärr ledde pandemin till restriktioner som gjorde att 
flera av vårens lagtävlingar ställdes in.  
 

Division 2 Hoppning Ponny 
Till hösten var det i alla fall dags för lagtävling och vi hade ett gäng taggade ryttare i laget som bestod 
av både ridskoleryttare på ridskolehästar och privatryttare på egen ponny. Efter tre omgångar 
placerade sig laget på en fin 8:e plats av totalt 17 lag.  
I laget red: 
Emma Ohlsson – Starstruck B 
Emelie Jarl Åhlin – SHV Yass 
Julia Karlsson – Newtonhill Make a Wish 
Miranda Wiklund – Miss Ginetta 
Wilma Andersson – Munsboro Steel Force 
 
 

 

 

KM Hoppning och Halloweenhoppning 
Halloweenhoppning med utklädda ryttare och hästar är en populär aktivitet sedan flera år tillbaka. 
Många nervösa ryttare ”tävlar” för första gången vid dessa tillfällen. Fina prestationer av både ryttare 
och ponnyer.  
I år hölls även klubbmästerskapet i hoppning samma dag. Årets Klubbmästare blev  
Milly Sjöberg på ridskoleponnyn Yass. 

 

Luciatåg  
Den 12 december var det dags för Luciatåg. Tillsammans med USEK övades det på luciasånger och 
alla ridskoleponnyer julpyntades. Ett stämningsfullt luciatåg skred sedan ut på ridbanan. Efteråt bjöd 
caféet på hembakta lussebullar och glögg.   

 
 

  



 

Projektstöd 
Under året ansökte klubben och blev beviljade medel för projektstöd från Ridsportförbundet. Vi ville 
genomföra en satsning där vi fokuserade på samspelet mellan häst och ryttare. Klubbens ledord, 
”Klubben med gemenskap i fokus”, genomsyrade den här satsningen. Vi genomförde följande 
aktiviteter med fokus på både ryttare och häst: 

 

Självförsvar  
Under våren hade vi en kurs i självförsvar för våra ungdomar tillsammans med Micke från  
Fighting Fit Defendo. Deltagarna fick under fyra tillfällen lära sig hur de ska hantera olika hotfulla 
situationer och att undvika dessa. De jobbade både praktiskt och teoretisk och det blev många 
härliga skratt från våra ungdomar.  

 

Hästmassage   
Helgen den 5-6 juni hade vi en kurs i hästmassage, en hästmassör lärde våra medlemmar grunderna. 
De pratade om olika muskeltyper och hur man känner att en häst är spänd eller har ont. Deltagarna 
fick prova att känna på olika hästar för att uppleva skillnader. Det övades på olika massagetekniker 
och några glada ridskoleponnyer och privathästar hade turen att bli masserade. 
 

Klickerträning  
Under hösten genomfördes en kurs i klickerträning för Hanna Fernström. Vid första tillfället besökte 
vi Hanna och hennes hästar ute vid Näs där hon visade hur hon arbetar med sina hästar. Därefter 
sågs vi i stallet på Karlslund vid tre tillfällen. Då fick vi själva öva tillsammans med både 
ridskoleponnyer och privathästar. Vi fick bland annat lära oss att använda en target, att lära hästarna 
”skratta”, lära dem att kliva upp på en matta och att vinka med en handduk.  
En uppskattad kurs och ett nytt roligt sätt att umgås med hästarna. 

        
 
Duktiga ridskoleponnyn Yass lärde sig att skratta på kommando och 
övade på att vifta med en handduk! 



 

 

Fysträning för ryttare  
Under hösten har vi haft en utbildad personlig tränare som kört fysträning med våra medlemmar. 
Fokuset var på styrka och smidighet både inom ridning och till vardags. Det var åtta tillfällen där 
första var på utebanan och resterande på logen. Tyvärr lågt deltagarantal, men några tappra 
kämpade på.  
 

Hästsjukhuset Stav  
Den 25 november samlades vi på Karlslunds Ridskola för att ta oss gemensamt till Hästsjukhuset Stav 
i Tungelsta. Där fick vi träffa klinikchefen Malgorzata Dziurla. 

På hästsjukhuset startade vi med en föreläsning om hästens vanligaste sjukdomar. Vi fick lära oss 
varningssignaler när hästen har kolik, hur den står när den har fång och varför. Vi fick se 
hästpatienter som har kommit in till sjukhuset med olika sorts diagnoser, hur de behandlades och 
vad som hände sen med hästen. Vi fick också lära oss när man ska ringa akut efter en veterinär. 

Efter föreläsningen fick vi gå rundvandring på sjukhuset. Vi fick besöka röntgen, tandläkarrummet, 
smedjan och operationssalen. Vi fick se och lära oss om olika redskap som en veterinär använder i sin 
vardag. Kvällen gick fort men naturligtvis hann vi med och fika också. 

 

 

 

 
 

  



 

Verksamhetsplan 2022 
”Gemenskap i fokus” är Karlslunds Ryttarsällskaps ledord och dessa ord vill vi ska genomsyra hela vår 
verksamhet. Hos oss ska alla alltid känna sig välkomna, oavsett vem du är. Och i den andan vill vi 
genomföra alla våra aktiviteter.  

Under 2022 fortsätter verksamheten på ridskolan i vanlig ordning med ridlektioner i terminerna och 
ridläger, dagläger och hyrponny på loven.  

Våra uppskattade Påsk- och Halloweenhoppningar är en kär tradition och självklart planerar vi för 
dessa aktiviteter även under det kommande året. Dressyrtävling har klubben anordnat på anläggning 
två år i rad, så snart kan vi se även det som en tradition. Andra aktiviteter att se fram emot är 
ridborgarmärket, klubbmästerskap i hoppning och dressyr, samt käpphästhoppning. Och med lite tur 
blir vi alla bjudna på 20-årskalas under året, ridskolans trotjänare Yass fyller nämligen år och det 
måste så klart firas! 

På vår hemsida uppdateras kalendern kontinuerligt med årets aktiviteter. Vi har mycket roligt att se 
fram emot under år 2022. Varmt välkomna till Karlslund! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Undertecknande 
Verksamhetsberättelsen undertecknades i Grödinge under februari 2022 

 

 

………………………………………………………….. ……………………………………………………….. 
Jennifer Barker  Anna Magnusson 

 

 

………………………………………………………….. ……………………………………………………….. 
Maria Tellström  Christin Källman 

 

 

………………………………………………………….. ……………………………………………………….. 
Helen Seltman   Lena Andersson 

 

 

………………………………………………………….. ……………………………………………………….. 
Lina Norman   Johanna Westerdahl 

 

 

 


