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VERKSAMHETSÅRET 2017
Vilket år Djursholms Ridklubb har haft!
Efter flera års förberedelsearbete med Danderyds Kommun och Ridskolan och ett drygt års
ombyggnation var det tillslut dags för den efterlängtade inflyttningen. Sprängningsarbete,
rivningsarbete, nybygge, provisoriska stallar, baracker och uteboxar är nu ett minne blått, men
minnet av att många jobbat extra hårt och ställt upp lever kvar – vilka fantastiska
klubbmedlemmar, fritidspersonal, ridlärare, ridskola med personal vi har. Vi tackar Eva Ulf
och våra fina hästar extra stort!
Nu har vi en ny modern anläggning som skapar de bästa förutsättningarna för fin gemenskap
och ännu bättre möjligheter för oss alla att utveckla vårt ridintresse. Tack Danderyds
Kommun - vi är förstås mycket glada! DRK är nu kommunens största fritidsgård, vilket vi
ämnar förvalta på bästa sätt.
Under de första månaderna fokuserade styrelsearbetet främst på att få ombyggnaden
färdigställd. Pga bygget har vårt mål varit att kunna bedriva verksamheten som vanligt i så
stor utsträckning som möjligt. Kring påsk kunde aktivitetsplanen för inflyttningen sättas till
verket och många medlemmar kom och hjälpte till. Läktaren, som agerat som magasin,
tömdes och det blev en flitens bär- och städdag där möbler och annat som blivit rejält
dammiga torkades av och lyftes in i de nya fräscha lokalerna.
DRK tackar speciellt Englessons som sponsrat inredningen till loungen samt dukar och
gardiner till cafeterian och teorisalen, Inneform som bl a gjort bardiskar till cafeterian,
familjen Quades som sponsrat bänkskivorna samt NEC som sponsrat skärmarna. Utan ert stöd
hade vi inte fått det så fint!
I mitten av maj kunde styrelsen hälsa alla medlemmar välkomna till en klubbinvigning. Så
roligt att ca 200 klubbmedlemmar samlades kring en härlig gemenskap med hög stämning för
både stora och små.
Direkt efter årsskiftet började planeringen inför den officiella invigningen som klubben,
ridskolan och kommunen arrangerade gemensamt. Klubben stod för programinnehållet och vi
är mycket glada över de fina programpunkter vi kunde erbjuda. Under pompa och ståt kom ca
500 besökare denna soliga höstdag i september för att fira och vi kunde alla njuta av de
fantastiska uppvisningarna. Ett varmt tack till vår hedersmedlem Tinne Vilhelmson Silfvéns
fina mini-clinic, klubbens cheerleaders, USEKs kadrilj och Eva Ulf med både ridlektion och
hästparad. Vi blev varma i hjärtat när KG Svensson, Ulla Håkanson, Jana Wannius och Eva
Ulf delade minnen från Djursholms Ridklubb/Ridskola och inspirerade av Antonia Ax:son
Johnsons personliga berättelse. Tack till de många medlemmar som hjälpte till som
funktionärer - dagen blev en riktig festdag!
Under året har vi kunnat genomföra ett flertal mindre tävlingar. Under hösten har vi ägnat tid
åt att lära känna vår nya anläggning och därför valt att inte anordna några större tävlingar.
Klubbens hopp- och dressyr lag har genomfört fina framgångar på externa tävlingar. Flera och
större tävlingarna är efterlängtade av många. Vi ser nu fram emot nya satsningar och hälsar bl
a Elitdressyren välkommen tillbaka.

Fritidsverksamheten har varit ett stort stöd till många då det mesta har bytt plats och mycket
har varit nytt. Skötarkurser och andra aktiviteter har ägt rum och vi är mycket stolta över den
fina fritidsverksamhet klubben kan erbjuda. USEK har drivit sitt viktiga ungdomsarbete med
ett flertal träffar och olika aktiviteter. Både spökkvällen och jul-revyn är tillbaka och blev
lyckade och välarrangerade.
Klubbens verksamhet bygger på värderingarna glädje, utvecklande och med hänsyn om både
varandra och våra hästar. Vår vision är att inspirera och skapa förutsättningar för alla
medlemmar att trivas och nå målen med sitt ridintresse. Vi ser fram emot att arbeta vidare
med detta och mycket annat under 2018.
För styrelsen i DRK i januari 2017,
// Susanne Martinelle, ordförande

EKONOMI
Resultat 2017
2016 hade vi ett negativt resultat om tjugo sex tusen kronor.
När vi började året hade vi som målsättning att styra årets resultat mot noll, en tuff utmaning
eftersom det pga den pågående ombyggnationen av anläggning under en stor del av året
påverkat verksamheten under 2017.
Efter att vi kom på plats i vår nya fina anläggning har klubben kunnat ordna flera interna och
externa tävlingar.
Under året har vi ökat våra intäkter genom bl.a: skåphyror, höjd medlemsavgift, sponsring
och klubbaktiviterer.
Sammantaget gör vi i år ett resultat på 38.828 kronor (efter avskrivningar).
Inför 2017 önskade vi återfå LOK stöd (statligt stöd till ungdomsverksamheten), det arbete
som påbörjades under 2015.
Under året har mycket jobb lagts ner för att få det i hamn, tyvärr har vi inte nått hela vägen
fram.
Det befintliga samarbetsavtal mellan ridskolan och ridklubben har anpassats till att uppfylla
de krav som krävs för LOK stöd.
Trots en utdragen process finns hopp om att LOK stödet kommer på plats under 2018.
// Åsa Pripp

Djursholms Ridklubb
Org.nr 816400-2506
2017-01-01
-2017-12-31

2016-01-01
-2016-12-31

794 630
13 385 820
256 162
176 139
50 272
14 663 023

611 487
8 351 877
205 410
253 166
6 259
9 428 199

-186 564
-257 739
-505 692
-13 385 820
-75 568
-1 589
-21 933
-178 652
-14 613 557
49 466

-201 063
-125 908
-500 047
-8 351 877
-101 266
-5 526
-27 411
-125 570
-9 438 668
-10 469

-10 620
-17
-1
-10 638
38 828

-15 930
43
-15
-15 902
-26 371

Resultat före skatt

38 828

-26 371

Årets resultat

38 828

-26 371

Resultaträkning
Rörelseintäkter
Medlemsavgifter, fritidsavg, skåphyror
Ridavgifter
Tävlingsintäkter/sponsorintäkter
Kommunala och statliga bidrag
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter
Rörelsekostnader
Tävlingskostnad
Lokalkostnader och administration
Personalkostnader
Ridavgifter
Övriga rörelsekostnader
Styrelsekostnader
Förbrukningsinventarier
Medlemsavgifter SRF
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat

Avskrivning av anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

Djursholms Ridklubb
Org.nr 816400-2506

Balansräkning

2017-12-31

2016-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Summa materiella anläggningstillgångar

0
0

10 620
10 620

Summa anläggningstillgångar

0

10 620

396 575
16 000
14 660
427 235

498 816
166 102
10 363
675 281

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

1 134 014
1 134 014
1 561 249

871 525
871 525
1 546 806

SUMMA TILLGÅNGAR

1 561 249

1 557 426

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

Djursholms Ridklubb
Org.nr 816400-2506

Balansräkning

2017-12-31

2016-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital
Eget kapital
Summa bundet eget kapital

696 563
696 563

722 934
722 934

Årets resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital

38 828
38 828
735 391

-26 371
-26 371
696 563

Kortfristiga skulder
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

33 592
16 570
9 234
54 260
712 202
825 858

22 926
36 545
10 542
57 814
733 036
860 863

1 561 249

1 557 426

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

SPONSRING 2017
Vi vill framföra ett stort tack till alla våra lojala och fantastiska sponsorer och
samarbetspartners. Det har varit ett spännande år med allt nytt som hänt. Äntligen kunde vi
flytta in i vår nya anläggning, som vi och hästarna har längtat.
Under våren så jobbades det intensivt med att kontakta nya och gamla sponsorer för att berätta
om vår nya anläggning och det sponsringserbjudande som arbetades fram under 2016. Det
arbetet har gått fantastiskt bra och vi har ökat sponsringsintäkterna med 50% jämfört med
2016.
Krafft som är Sveriges största leverantör av hästfoder gick in som Guldsponsor. Och dom har
också sponsrat oss med ett fint Krafft hinder som vi skall använda vid våra hopptävlingar.
Även NEC har gått in som Guldsponsor, och dom har sponsrat oss med digitala skärmar och
annan teknisk utrustning som finns utplacerade i anläggningen. Q-channel har levererat
systemvara till skärmarna. Det känns fantastiskt att ha en ny anläggning och med teknik i
framkant. I slutet av året gick Falsterbo Horse Show in som Guldsponsor. Vi välkomnar även
Get the Gallop, Brunmåla Veterinärklinik och Anicura Albano Gärdet som nya
Silversponsorer.
Stort tack till övriga sponsorer (Skandiamäklarna, LEXUS Stockholm, Bukowskis, H&M,
Englesson, Inneform, Handelsbanken i Djursholm och Mörby, Stockholm Ridsport, Marques
& Vieria och UME släp) som fortsätter sitt samarbete med oss. Nu ser vi framemot 2018 då
massor med spännande evenemang och tävlingar där det ges möjlighet för våra sponsorer att
exponera och aktivera sina varumärken.

Ett stort tack till Englesson som har sponsrat oss med möbler och tyger till vår otroligt härliga
lounge och vårt café. Inneform som är en av våra Silversponsorer har snickrat all fin
inredning till caféet och har även hjälpt till att sätta upp alla nya fina sponsorsskyltar i
ridhuset. Familjen Quade som har sponsrat klubben med den vackra stenskivan som är lagd på
serveringsbänken i cafét. Stort tack Marques & Viera som har så generöst sponsrat våra
klubbmästerskap i dressyr och hoppning med jodhpurs.
Nu ser vi framemot 2018 då massor med spännande evenemang och tävlingar där det ges
massor med möjlighet för våra sponsorer att exponera och aktivera sina varumärken. Vill du
vara med och hjälpa till i sponsorsgruppen eller om du har tankar och idéer. Tveka då inte att
höra av dig till mig eller någon i styrelsen.
// Kajsa Larsson

ANLÄGGNING
Så kom då äntligen dagen i april då vi fick tillgång till våra nya fina lokaler. De består
huvudsakligen av hela plan två, som inrymmer vårt kansli, USEK rum, teorisal, lounge, samt
cafteria. Vi har dessutom en lokal på plan 1, precis intill huvudentrén, där våra barn och
ungdomsledare håller till. Plan 3 med omklädningsrum och duschar delar vi med ridskolan.
Under året har vi inrett lokalerna med våra gamla inventarier men också blivit sponsrade av
Englesson med fina möbler, inte minst i Loungen som är tänkt för både interna och externa
möten (uthyrning). Inneform som är ännu en uppskattad sponsor har hjälp till med platsbyggd
funktionell och snygg inredning både i cafeterian samt Loungen. Kontinuerliga förbättringar
kommer efter hand kring inredning och funktion att ske under 2018.
Vi har blivit spronsrade med fina presentationsskärmar med senaste teknik av NEC samt
kringteknik av Q-channel. Investering i ljudanläggning har gjorts i samarbete med ridskolan
där ny teknik för mikrofoner och tillhörande ljudanläggning kommit på plats i stora manegen.
I planen för 2018 ligger att installera viss teknik, ljudanläggning samt presentationsskärm i
nya lilla manegen. I planen för 2018 ligger också att installera fiber i anläggningen för att
förbättra stabilt nät överföringshastighet mm.
Köket i den nya caféterian är enligt kommunens beslut endast ett uppvärmningskök, vilket
innebär begränsade tillredningsmöjligheter. Detta var ett beslut som ridklubben inte var nöjd
med i samband med byggnationen och som vi försökte ändra in i det sista utan resultat. I den
nya caféterian flyttade vår befintliga cafeteriapartner sedan ett antal år in, men med nytt avtal
och överenskommelse om ett utökat utbud i samband med vår nya fina anläggning. Efter
bästa förmåga har vi sedan inflyttningen försökt komplettera köket med bättre utrustning i
dialog med vår partner. Då utbudet från vår partner inte utökats vid årsskiftet enligt gällande
avtal, sades avtalet upp med en uppsägningstid på 6 månader, där klubben önskade se en
handlingsplan för hur ett utökat utbud skulle implementeras enligt det ursprungliga avtalet.
Ambitionen var då från klubbens sida att skriva ett nytt avtal med vår partner efter att
handlingsplanen genomförts under våren 2018. Sedan dess har samarbetet avslutats helt,
vilket innebär att klubben idag söker en ny lösning för cafeteriaverksamheten.
// Emma Matell

KANSLI och MEDLEMSFRÅGOR
Precis innan sommaren 2017 kunde vi äntligen sakteligen börja flytta in i våra efterlängtade
nya lokaler. I september hölls den officiella invigningen med stor pompa och ståt. Det var
med stolthet vi kunde visa upp vår fina klubb och dess lokaler. Att ha kansli, USEK,
lektionssalar och en fantastiskt fin lounge att umgås i, underlättar samarbete, skapar en härlig
klubbtillhörighet och stärker vår ”Vi-känsla” på bästa sätt. Utvecklingen av samarbetet mellan
klubben och ridskolan, vad gäller vårt gemensamma medlemsregister, fortsatte under året och
vi har nu en bra överblick över vilka medlemmar vi har, nya som kommer in och vilka som
slutar.
Information angående vad som händer på klubben finns på vår hemsida samt skickas ut
löpande via vårt nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut till de som registrerat sig för det ca fyra
gånger per år. Vi fick under hösten en helt ny fin hemsida där man nu har en mycket bättre
bild över vad som händer inte bara här på klubben och i stallet utan en hel blandning info
kring allt möjligt som har med ridsporten att göra, inklusive medlemsframgångar, info från/av
sponsorer, klubbkläder etc. Nyhetsbrevet, hemsidan, sociala media, facebook etc är en fortsatt
viktig länk för oss alla. Vi fortsätter sträva efter att nå fram till fler och fler medlemmar,
sponsorer, besökare och även allmänt rid intresserade.
Under året har jag, Helena Wiseman kansliansvarig, fortsatt att finnas på plats i stort sett
dagligen. Medlemmarna kan snabbt få svar på frågor som kommer in via mejl, det underlättar
kommunikationen mellan klubben och medlemmarna samt förenklar och förbättrar länken
mellan klubben och ridskolan. Det ”nya” kansliet ligger nu i direkt anslutning till caféet vilket
gör det mer tillgängligt för våra medlemmar samt besökare, dörren är alltid öppen när jag är
på plats – välkomna in!
Vi fortsätter arbetet med insamling samt uppdatering av mejladresser, att klubben och
ridskolan arbetar i samma kundregister fortsätter ge positiva resultat. En stor del av klubbens
fakturering sker via epost till de som önskar.
Under året har vi inte haft något traditionellt enklare medlemsmingel, bland annat pga
ombyggnation under första halvåret men sedan på grund av att vi hade den stora
inflyttningsfesten i september. Då fick inte bara våra medlemmar men även allmänheten en
chans att se våra lokaler, mingla med klubbkamrater samt träffa representanter ur styrelsen.
KLUBBKLÄDER – DRKs PROFILSORTIMENT
Vi är mycket stolta över vår DRK kollektion av klubbkläder och profilsortiment som
lanserades i slutet av 2014. Den säljs via vår webbshop (nås via DRKs hemsida).
Kollektionen ska vara och är ”levande”, det kan komma till eller tas bort plagg och varor
beroende på popularitet eller årstid. Under slutet av 2017 har vi gjort lite uppdateringar,
utbudet är ungefär detsamma men vissa modeller har utgått och/eller ändrats något. De
”gamla” plaggen reades ut under USEK’s julrevy i december. Vi väntar i skrivande stund på
nya bilder som kommer att läggas ut på webbshopen samt ett urval av storlekar för att
uppdatera provkollektion. På kansliet finns en provkollektion om du vill prova storlekar eller
bara känna på kläderna. Boka tid via klubbens mejl. Vi välkomnar feedback och förslag på
önskemål till kollektionen.
// Helena Wiseman

FRITIDSLEDARNA
Verksamhetsåret 2017 har präglats av ombyggnationen av ridskolans lokaler samt inflyttning i
dessa under vårterminen 2017. Vi som har arbetat som fritidsledare under 2017 är Mia
Nordenadler, Louise Andrae och Michelle Van den Velde. Fritidsledarna är anställda av
Djursholms Ridklubb och finns i stallet måndag till lördag. Våra arbetsuppgifter under en
normal arbetsvecka kan se ut så här:
30 minuters teori med 11 nybörjargrupper
I möjligaste mån hjälpa till inför ridningen för nybörjargrupperna. Vi hjälper ridskolan med
att borsta, sadla och tränsa ponnyerna inför dagens första lektion. Detta är ett bra sätt att se
hur hästarna är för dagen.
Finnas till hjälp i stallet för barn, ungdomar och vuxna. Detta är endast möjligt då vi inte har
schemalagda aktiviteter såsom skötarkurser eller teorilektioner.
Tid att handleda skötare och provskötare.
Skötarkurs två timmar med åtta träffar. Två grupper.
Andra kurser/utbildningar eller möten i stallet.
Närvara vid USEK:s veckomöten.
Förbereda och genomföra olika aktiviteter som till exempel rykt-/ och smörjtävlingar.
Planering, administration och tid på kontoret.
Skåphantering och kontrakt
Städa teorisal och kontor
När vi har möjlighet deltar vi vid ridskolans personalmöten.

Teorilektioner
Teorin är ca 11 nybörjargrupper i veckan, måndag – lördag med ca åtta tillfällen per termin.
Tonvikten av undervisningen läggs på säkerhet, sadel, träns och grimma samt hur vi är mot
varandra i stallet.
Nybörjarkurs för vuxna
Kursen vänder sig till föräldrar med barn i nybörjargrupperna. Utan barn med i stallet går vi
igenom säker hästhantering, grimma, sadel, träns, borstar och täcken samt hur man leder sin
ponny till och från manegen. Fyra tillfällen av kursen har genomförts under året.
Skötarkurser
Alla som vill bli skötare måste gå en skötarkurs. Barnen ska vara 10 år eller äldre samt rida
minst i en J1-grupp på DRK. Vi går igenom allt från grunden så som skötsel, sjukvård, hovar,
foder och hästens delar samt hur man skall vara en bra kompis dvs. är man skötare på DRK så
är man en förebild för alla barn och ungdomar i stallet. Vi varvar teori med praktik i stallet.
Kursen avslutas med ett skriftligt prov och utdelning av sköthästar. Träffarna är ca två
timmar/träff under åtta veckor.
Skötarna och skötarmöten
Alla skötare sköter om sin häst eller ponny två dagar i veckan. Skötarna behöver känna att de
syns och får den uppskattning det behöver för sitt arbete. Som fritidsledare behöver vi lägga
mycket tid och energi på att bekräfta, stötta, uppmuntra och finnas till för våra skötare. Vi
anordnar regelbundet tävlingar, skötarinspektioner och pysseldagar. På våra skötarmöten tar
vi upp bl a förändringar, det som har vart bra och det som har vart mindre bra. Dessutom är
skötarmötet ett forum för skötarna att framföra sin mening eller att komma med förslag.

Utbildningar
Ungdomar anmäls av oss till ULK-/ resp. FULK-utbildning under året. Kurserna är till för de
ungdomar som hjälper till i klubben. Övriga kurser som ordnas av Ridsports förbundet
anmäler vi även klubbens ungdomar till. Under höstlovet deltog t ex flera av klubbens
ungdomar i en lärorik utbildningsdag på DRK med focus på hästens hälsa.
Pysseldagar
Vi har haft flera tillfällen med pyssel för såväl skötare som andra elever under året. Till
exempel alla hjärtansdagpyssel, påskpyssel, halloweenpyssel och julpyssel. Vi har även
tillverkat nya namnskyltar tillsammans med barnen och ungdomarna i klubben till skötarnas
lådor i ”lådrummet”.
Ungdomsledda aktiviteter
Fritidsledarna finns med som stöd och hjälp med planering av ungdomsledda kurser och
aktiviteter. Under höstterminen ansvarade två ungdomar i DRK för en mycket uppskattad
knoppning och flätkurs för de yngre medlemmarna i stallet.
Planering och administration
Planering är svår att göra på arbetstid och den får till stor del göras hemma. Det är viktigt för
oss att läsa på och skriva/sammanställa material och underlag inför kurser. Material till
pysselaktiviteter ska även inhandlas. Alla våra kurser, pyssel och andra aktiviteter som
anordnas av oss skall annonseras i stallet och på fritidsledarnas instagramkonto:
fritidsledarna_drk. Vi rapporterar även in underlag för LOK-stöd ansökan till ansvarig i
DRK:s styrelse.
USEK
En av fritidsledarna deltar på USEK:s veckomöten. Vi sitter med och lyssnar, svarar på frågor
och finns till hands. Fritidsledarna finns även med som stöd och hjälp vid planering och
genomförande av USEK:s större aktiviteter som ”Spökkväll” och ”Julrevy”.
Fritid i stallet
Att finna tillhands som stöd i stallet är förmodligen vår viktigaste uppgift. Vi finns i stallet för
att svara på frågor som rör det mesta av DRK’s verksamhet. Att vara där när problem uppstår
och kunna hjälpa till med t ex uppsittning, hästvård, borttappade nycklar mm eller att ibland
bara lyssna. Det är när nybörjarteorierna är avlutade för terminen som det finns mer tid till att
finnas till hands ute i stallet. Det är även viktigt att känna av stämningen mellan våra äldre
ungdomar för att kunna agera, om det skulle behövas, för att skapa en så bra stämning som
möjligt.
Möten
På fredagar deltar en av fritidsledarna på ridskolans personalmöte. Då har vi möjlighet att
informera om vår planering och vi får ta del av deras information. Samarbetet med Eva Ulf
och Djursholms ridskolas personal fungerar mycket bra.
Städning
Vi städar lektionssalen och fritidsledarnas kontor samt hjälper till med övriga utrymmen när
vi har möjlighet.
Skåp
Vi ansvarar för utdelning av skåp som finns i omklädningsrummet samt skåpkontrakten
mellan klubben och medlemmarna.
// Mia Nordenadler, Louise Andrae, Michelle van de Velde,

KOMMUNIKATION
2017 har varit ett händelserikt år, där självklart flytten in i den nya anläggningen är den
dominerande händelsen. Ur ett kommunikationsperspektiv har det varit viktigt för oss att
tillsammans med ridskolan och kommunen informera om och skapa positiv uppmärksamhet
om den fina anläggningen. Såväl före som i samband med den officiella invigningen i
september skickades pressinformation och inbjudningar ut till ut till lokal media samt till
ridsportmedia. Glädjande nog uppmärksammades både den nya anläggningen och själva
invigningen brett.
Ungefär samtidigt som vi flyttade in i den nya anläggningen lanserade vi även en helt ny
hemsida för Djursholms Ridklubb. Vår hemsida finns nu på Riksidrottsförbundets plattform
IdrottOnline. Denna plattform är gratis och utvecklas efterhand. Den är dessutom relativt lätt
att administrera. Stort tack till den grupp som lagt ner mycket tid och engagemang i detta
arbete; Sofia Larsson, Malin Braun, Henrik Knobel, Cornelia Berg och Lotta Kavtaradze.
Emelie Liljedahl har gjort ett strålande jobb med fotograferingen av alla hästar och tack även
till Micke Pärlered och andra fotografer som bidragit. Nu har vi en hemsida som fungerar,
men som behöver lite mer kärlek för att bli riktigt bra.
Dock är ju Nyhetsbrevet och Facebook stommen i vår digitala medlemskommunikation även
under 2017. Vi har startat en öppen Facebook-sida vid sidan om den existerande gruppen, där
ridklubben kan vara administratör och där vi dessutom kan låta alla som inte är med i vår
grupp att ta del av nyheter och händelse i klubben. Som vanligt är det Hermine Pagmar
Hansson som gör ett jättejobb med båda dessa plattformar. Under 2018 bör vi även få igång
ett bra Instagram-konto.
Ett väl fungerande Instagram-konto har redan fritidsledarna. Massor av matnyttig och kul info
där. Fritidsledarna (Mia, Louise och Michelle) är dessutom ovärderliga i vår
medlemskommunikation. Det är de som har den mesta direktkontakten och som svarar på alla
tänkbara frågor som dyker upp i stallet. Varmt tack! Stort tack även till Helena Wiseman på
kansliet som alltid snabbt och på ett positivt sätt håller mailkontakt med alla medlemmar som
har synpunkter eller frågor.
// Anders Sancho

USEK
2017 var ett minst sagt händelserikt år för ungdomssektionen. Det började med årsmöte i
februari då fem nya ledamöter valdes in. Efter det kickstartades en intensiv vår. I april flyttade
vi in i vårt nya fina usek-rum. Efter det följde många klassiska aktiviteter såsom
chokladbollsjakt och påskäggsjakt, men även några nya så som picknick på Altorpsängen.
Parallellt med detta har usek deltagit i ett antal av förbundets kurser, allt för att bli en bättre
styrelse. Hela styrelsen var på US-kurs en heldag i Sundbyberg, och Nathalie N och Sofia har
under tre helger genomfört ungdomsledarkursen.
I maj höll klubben en intern invigning för medlemmarna, där usek hade ett gäng duktiga
cheerleaders som uppträdde. Stort tack till er, det blev succé! Detta följdes sedan upp med en
större invigning för hela kommunen i september. Även här uppträdde cheerleaderna, som blev
en publikfavorit. Styrelsen fick också en chans att visa upp sig i samband med en kadrilj!

Under sommaren och hösten har vi också jobbat flitigt med att skriva, förbereda och träna
inför en stor aktivitet som skulle få göra comeback under 2017 - julrevyn!! Då det inte var
någon julrevy förra året var detta en större utmaning än tidigare år att få ihop, samtidigt var
alla i styrelsen väldigt måna om att det skulle bli bra. Men med hjälp av fantastiska deltagare,
funktionärer, och föräldrar blev det en (om något småskalig) fin show! I november hölls också
en stor spökkväll med uppåt 80 deltagare, vilket kanske är den aktivitet som vi i styrelsen är
mest stolta över i år!
2017 kan sammanfattas som ett rikt år, framförallt har det varit händelse- och lärorikt. Vi är så
stolta och nöjda med allt vi har åstadkommit tillsammans detta år, och blickar nu glatt framåt
mot ett minst lika roligt 2018!
/Sofia Sancho
Ungdomssektionens mål 2018, samt utvärdering av mål 2017
I början av 2017 satte vi i ungdomssektionen upp tre stycken mål som vi skulle jobba med
under året. Dessa var följande:
-Fortsätta föregå med gott exempel på vägen till ett ännu bättre klimat i stallet. Till exempel
genom att arbeta med den redan etablerade "hej-policyn" -i stallet hälsar vi på alla.
- Förnya U:seks verksamhet i samband med den nya anläggningen, till exempel genom nya
aktiviteter så som fångarna på Djursholm.
- Bli bättre på att föra de ungas talan och skapa en starkare länk mellan klubben och
ungdomarna genom ökat samarbete med klubbens styrelse.
Det första målet har vi arbetat med genom att delvis använda oss av hej-policyn. Vi har fått en
bättre kontakt med stora styrelsen vilket gör att vi håller en bättre dialog och kommunikation
med dem. Vi har även fått bättre kontakt med de yngre på ett bra sätt så att respekten
fortfarande finns kvar.
Det andra målet var att förnya vår verksamhet i samband med nya aktiviteter. Då vi mer
fokuserat på att etablera oss mer som en styrelse och kunna hålla igång även under
ombyggnationen, samt komma tillbaka till den rollen vi tidigare haft fast i den nya
anläggningen, så har vi inte arbetat så mycket med detta mål och ska därför fortsätta jobba
med detta under 2018.
Genom att vi har deltagit och engagerat oss i bland annat invigningen tillsammans med stora
styrelsen så har vi upprätthållit en bra kommunikation och kontakt med styrelsen vilket har
resulterat till att vi kunnat framföra de ungas talan på ett lättare och bättre sätt. Vi har även
fått en bättre kontakt och dialog med de yngre på klubben vilket gjort det lättare att framföra
deras talan.
För 2018 har vi valt att förnya gamla mål men även sätta upp nya. De nya målen för 2018 är
följande:
• Fortsätta att försöka upprätthålla en bra kontakt och relation men även
kommunikation med både barn och vuxna.
• Fortsätta sträva efter att etablera usek mer i form av fler nya aktiviteter för att
engagera fler åldersgrupper.
• Lägga stor fokus på värdegrunden och att förbättra klimatet och gemenskapen på
klubben.
//Sofia Sancho

MILJÖ
Verksamheten genomsyras nu av ett miljötänk. Vid tävlingar ordnas särskilda insamlingskärl
för burkar och när vi pratar om engångsartiklar så är de tex komposterbara men helst vill vi
använda porslin som kan diskas.
Återvinning och alternativa produkter och lösningar finns nu naturligt på agendan vilket är
glädjande.
Våra källsorteringskärl - plast, papper, metall, glas och kartong används naturligt som en del i
alla verksamheter.
Alla verksamheter samt hushåll på anläggningen använder även våra komposteringskärl vilket
dessutom dragit ner sophanteringsavgifterna.
Dessvärre blev inte solcellerna på taket av då kommunen tackade nej till dessa. Det var ett
bakslag men inget vi rår över.
Under bygget kom miljötänkande alltid upp och hela byggnaden är nu ett energihus där vi
sparar el genom att huset inte läcker energi. Vi har även i möjligaste mån ledlampor.
Under inflyttningen har vi försökt använda begagnade möbler och utrustning. Kommunen har
mycket saker som vi fått ärva, vi har även fått kontorsmöbler begagnade och i fint skick. De
möbler som generöst sponsrats är möbler som stått i utställningar etc.
Det som vi har slängt har vi sorterat i återvinningscontainrar på bygget eller åkt till tippen
med eller skänkt till stadsmissionen/myrorna.
Mycket har vi också kunnat återanvända.
Mål för 2018 är att gödslet ska återanvändas och att vi ska få in ett miljövänligt sortiment, tvål
- och rengöringsmedel.
// Cecilia Åhlberg
UTBILDNING
Under 2017 har vi fortsatt med utbildningar hos Ridsportförbundet för ungdomssektionen,
ULK och DULK. Hösten 2017 föll några utbildningstillfällen bort men upptas igen
vinter/våren 2018. Vi har även skickat ungdomar i klubben på andra utbildningsdagar ordnade
av Ridsportförbundet bland annat en utbildningsdag för ungdomar om hästens välmående som
tog plats på Djursholms Ridklubb.
Vi har även konstaterat ett behov att utbilda fler inom olika roller på tävlingsplatsen såsom
Tävlingsledare, domare samt Grönt Kort-utbildare. TK är inkopplade för att se över behovet.
Vi har också sett över behovet av rullande utbildning på HLR och Första Hjälpen utbildningar
som nu är inbokade för 2018 genom SISU (Stockholms Idrotten).
// Caroline Kanekrans

SÄKERHET OCH KRISPLAN
Under året uppdaterade vi vår krishantering samt dokument länkade till det, bl a vad vi ska
göra om olyckan är framme, krisplan och utrymningsplan. Detta publicerades även på vår
hemsida.
KLUBBVERKSAMHET
Medlemsaktiviteter och värdegrundsarbete
Den 13 maj hade vi inflyttningsfest i nya anläggning för medlemmar och familjemedlemmar.
Ca 200 personer kom. Det serverades mat, vi hade lotteri, filmvisning för barnen och dans in
på småtimmarna. Alla som var där fick även möjlighet att skriva ner hur vi synliggör våra
värderingar i beteenden i stallet. Lapparna hängdes upp i träd som står i loungen.
Den 4 dec höll Maria Sundin från Equevent en föreläsning i mental träning för medlemmar.
Maria är fd hoppryttare och utbildad och licensierad hopptränare och ridlärare. Maria är även
coach och mental tränare. Drygt 30 medlemmar satt bänkade och lyssnade. Utvärderingen gav
en blandad bild där ca hälften tyckte att innehållet var mycket bra och hälften att det kunde
haft mer fokus på just den mentala biten. Alla som gav feedback tyckte dock att det var
mycket bra att vi ordnade och att det är något vi ska fortsätta med.
Vi planerade en medlemsenkät under hösten. Men då allt fortfarande var relativt nytt med
anläggning beslutade vi att skjuta på den till kvartal 1 2018. Fokus på enkäten är att ta reda på
vad medlemmarna tycker fungerar bra och vad som kan förbättras. Vi kommer även
undersöka stämningen och hur vi lever våra värderingar.
// Caroline Frumeri

TÄVLINGSKOMMITTÉN TK
Sammankallande
Ekonomi
Sekretariat
Kommunikation
Funktionärer
Teknik
Dressyr häst
ITK hoppning
Hoppning
ITK dressyr
ITK och championatspoäng
Sammankallande lag
ETK hoppning
ETK dressyr

Henrik Knobel
Pi Eldblom, Henrik Knobel
Pi Eldblom
Hermine Pagmar Hansson
Vac
Henrik Knobel
Eva Ulf
Johanna Hallerstedt
Helena Schiller
Karin Jonsson
Sandra Westerberg (del av 2017)
Elisabeth Lindberg
Lotta Kavtaradze
Alexandra Magnusson

Ovanstående har under året ingått i TK. Under 2017 utgick ur TK:
Johanna Hallerstedt
Lotta Kavtaradze
Helena Schiller

Vill passa på att tacka samtliga för alla insatser under tiden i TK. De som nu avgår kommer
finnas kvar som expertkompetenser även om de inte ingår i TK’s ordinarie sammansättning.
TK har sammanträtt 4 gånger i ordinarie möten och utöver dessa ingått diverse i
arbetsgrupper.
2017 kan även för TK delas i ett före och efter färdigställandet av ombyggnationen. Under
vårterminen fortsatte vi som under 2016 med interntävlingar prioriterade för barn och
ungdomar. Ett stort tack till alla som har hjälp till att genomföra tävlingarna med provisoriska
lösningar på ett bra och säkert sätt. Efter sommaren fick vi äntligen komma igång igen på
riktigt med interntävlingarna och då med nya rutiner anpassade till den nya anläggningen.
Speciellt positivt för våra tävlingar är att lilla manegen blivit större så har framridningen
framförallt i hoppningen nu är säkrare och mindre trång.
Som meddelat i förra årsreferatet så har vi slagit ihop championatspoängen från våren 2016
och hösten 2017. Under våren 2017 delades alltså inga poäng ut.
Till 2018 blir vi tyvärr tvungna att höja startavgiften vid interntävlingarna för ridskole- och
även privatryttare. Detta för att anpassa till den högre hästhyran och för att skapa en bättre
kostnadstäckning.
När det gäller externa tävlingar, så är vi i full gång igen och till hösten kommer också Eliten
tillbaka till anläggningen.
TK har även arbetat med sin del av hemsidan med att föra över allt material från gamla sidan
men också som alltid vid en flytt passat på att bli av med lite gammalt skräp. Med
IdrottOnline ges fler möjligheter att arbeta med hemsidan och sprida info, men det tar alltid
lite tid att bekanta sig med en ny miljö. Vi hoppas kunna vara mer dynamiska med
informationen och aktualiseringar, så glöm inte att kolla upp när det kommer ändringar i
dokumenten som publiceras.
Till 2018 har vi lagt upp fasta TK-möten med 6 veckors mellanrum. Vi kommer att arbeta
med olika teman och till dessa tillfällen bjuda in medlemmar i klubben att delta.
TK är ansvariga för regler och rutiner för våra tävlingar. Dessa är inte statiska och det finns
anledning att regelbundet se över vid behov anpassa dem. Självfallet välkomnar och
respekterar vi åsikter och synpunkter och vi är alltid öppna för att diskutera föreslagna
ändringar och tillägg. Då vi fått en del synpunkter på reglerna för KM i hoppning, så kommer
vi att kalla till ett öppet möte att diskutera detta. Vi haft samma regler under två KM och
målat är att skapa en bra tävling för alla som är så omfattande för klubbmedlemmarna som
möjligt.
Under 2018 planerar vi sätta upp en ny resultatskärm i lilla ridhuset och dra ut ljudet så att
publik och ryttare kan hålla sig uppdaterade.
Jag vill passa på att tacka alla för deras insatser inför och under tävlingarna i alla de former
under året. Stort lycka till önskas alla tävlingsekipage, individuellt och i lag på banorna under
2018.
Nedan följer rapporterna från de olika delansvaren.
//Henrik Knobel

Interna klubbtävlingar 2017, Djursholms
Ridklubb

Datum

Vårtermin 2017:
Dressyr: LC:2, LB:1
Blåbärsdressyr, Dressyr LC:1 och LC:2
Dressyr LC:2, LB:1 och LA:1
Hoppning Debutant Mini LD
Banhoppning under tävlingsliknande förhållanden

170115
170211-12
170226
170319
170521

3
41
3
42
11

Hösttermin 2017:
Hoppning Debutant, Mini-LD och LD
Blåbärsdressyr, LC:1 och LC:2
Dressyr LB:1 och LA:1
Hoppning L:D L:C L:B
Blåbärsdressyr, LC:1 och LC:2
Hoppning Debutant, Mini-LD och LD
Dressyr: LB:3, LA:3
Hoppning L:D L:C L:B

170910
170924
171008
171029
171104
171105
171112
171217

45
45
0
12
37
48
1
16

1
17
15
12
9
8
8
10

5
4
11
8
4
2
3
5

304

124

49

Juniorer
Antal
starter

Totalt antal starter totalt 2017

Externa tävlingar 2017, Djursholms Ridklubb
Hoppning för ponny och häst på vår nya anläggning 171001
Höstdressyr på Djursholm på vår nya anläggning
171021-22

Antal
starter
120
87

Grönt kort vår 2017
Grönt kort höst 2017

11

Medlemsstatistik 2017 för Djursholms Ridklubb
Typ
Licens Barn
Licens Junior
Licens Senior
Endagslicens
Internationell
Endagslicens/Lektionsryttare

Antal
Upp till
12 år
13-18 år
Från 19 år
Ober.
Ålder
Från 19 år
Ober.
Ålder

7
42
72
27
2
13

Seniorer Privatryttare
Antal
starter
Antal starter
15
0
0
0
23
3
0
0
6
4

ITK 2017
ITK har under året bestått av undertecknad (Karin Jonsson) som ansvarat för dressyren och
Johanna Hallerstedt som ansvarat för hoppdelen. Alexandra Magnusson har sett till att det
finns domare till våra interna dressyrtävlingar. Sandra Westerberg har haft ansvaret för att alla
championats - och vandringspris - listors poäng har räknats ihop på ett korrekt sätt. Sedan får
vi inte glömma alla våra duktiga lektionsryttare och deras föräldrar som har ställt upp som
tävlingsledare och funktionärer på alla våra interntävlingar. Utan er skulle det inte bli några
tävlingar!!
Under året har vi genomfört 12 tävlingar. På våren blev det ’bara’ 4 tävlingar (3 dressyr, 2
hoppning). Detta p.g.a. ombyggnaden som gjorde att vi bara hade tillgång till en manege och
att det även var lektioner på söndagar. På hösten genomförde vi 8 tävlingar (4 dressyr, 4
hoppning ).
Nedan presenteras 2016/2017 års mest framgångsrika lektionsryttare.
Vandringspris dressyr och hoppning
Titos vandringspris ( 16 år och yngre )
Mariannes vandringspris ( 17 - 25 år )
Seniorernas vandringspris ( över 25 år )

Lykke Throne-Holst
Disa Ullberg
Pia Lundman

Championat
Hoppning Ponny
Hoppning Häst
Dressyr Häst
Dressyr Ponny

Sofia Nordenadler
Johanna Hallerstedt
Pia Lundman
Elvira Sander

Klubbmästare 2017
Hoppning Ponny
Lilla-KM
Stora-KM

Hedda Magnusson - Carishma ll
Hedda Gummeson - Golden Touch

Hoppning Häst
Lilla-KM
Stora-KM

Rasmus Gillingsjö - Don Dimpen
Sara Höckert - Prime Time

Dressyr
Juniorer
Seniorer

Lykke Throne-Holst – Alexandre Dumas
Alexandra Magnusson - Insano

Magnus Breitholtz vandringspris
Silverhästen
Silverkannan

Inställt pga ombyggnaden

Avslutningsvis vill ITK tacka för det gångna året och hoppas på ett nytt trevligt och givande
tävlingsår 2018.
// Karin Jonsson

RAPPORT FRÅN DRESSYREN 2017
Hösten 2017 fick vi tillgång till vår nya anläggning och kunde ordna tävlingar igen – det blev
bland annat en lokal/regional dressyrtävling i oktober. DRK har många dressyrekipage i
landet; från lätt klass hela vägen upp till internationell Grand Prix. Vi rapporterar om dem via
Facebook, nyhetsbrev eller hemsidan. Några höjdpunkter nedan.
Tinne Wilhelmson Silfvén fortsätter att representera DRK med segrar och placeringar på olika
hästar över hela världen. Årets höjdpunkt var EM i Göteborg där det blev lagbrons med
Paridon Magi!
SM: DRK hade flera ekipage med vid SM-tävlingarna på Strömsholm. Kristina Levin/Apertif
red SM för Unga Ryttare, Monica Sparre/Rafaella Selection red SM för Seniorer och
Charlotta Lundblad/Tonight red SM för U25.
DIV 2: Laget tog sig till final och slutade totalt 2a av 12 lag! Laget bestod av Johanna Jerre
Lingmark/Mayoral XXXI, Anne Andersson/Galiento och Susanne Ekdahl /Born Free.
Lagledare: Anne Andersson
DIV 3: Vi hade återigen med 2 lag, ett från ridskolan och ett med privatekipage. Det blev
tyvärr ingen final för lagen i år men många fina ritter och roliga dagar. Lagledare:
Hermine/Pia/Anneli/Pi.
NM, ponny: Vår klubbkamrat Pytt Hamberg som leder de svenska lagen tog ett historiskt
NM-guld med C-ponnylaget, första gången på 17 år! D-ponnyerna tog NM-silver och i laget
ingick vår klubbkamrat Hedda Thunberg/Brave Heart!
SM, ponny: I juni avgjordes SM och SvRF Ungponnyfinaler med flera klubbkamrater på
plats: Hedda Thunberg, Jenny Målar, Agnes Blomkvist och Filippa Undvall! Hedda och
Brave Heart var 8a i FEI Lagtävlansprogram kat. D och slutade tot 12a i SM. Agnes och Oh
Hooray! Kom 3a i Allmänt Intryck Unga Ponnyer - kval 2 för 4-åriga ponnyer och slutade
totalt 3a i Ungponnyfinalen för 4-åringar och tog därmed SM- Brons. Oh Hooray! är uppfödd
av och ägs dessutom av Pytt. Jenny och hingsten Verona's Gerswin RP 136 deltog i A-finalen
på SM och hade dessutom åtta avkommor och minst tre barnbarn med i tävlingarna.
LAG-SM: DRK vann första omgången i Elitserien för ponny med laget Jenny Målar, Filippa
Undvall & Hedda Thunberg. Det blev ännu en seger sista omgången för Hedda och Filippa
med lagledare Stina Thunberg så laget gick vidare till final. Hedda och Filippa red finalen i
Dressyrallsvenskan Elit/Lag-SM, där slutade laget 5a i stenhård konkurrens. På vägen har
ekipagen tagit framstående placeringar och representerat DRK vid olika OBS-tävlingar.
Hedda har även varit med i Horsepartner Development tour där hon och Brave Heart tog sig
till Elmia Scandinavian Horseshow. Höjdpunkten på året blev en ponnykadrilj i regi av Pytt
på Sweden International Horse Show.
DM: DM-Silver till Jenny Målar/Veronas Gerswin RP 136 och DM-Brons till Filippa
Undvall/Angelo i Kat C samt DM-Brons till Evelyn Fägnell/Ollies Cashmir i Kat B. I DM för
Juniorer/YR kom Agnes Blomqvist/EG Duc Tho 4a och Johanna Jerre Lingmark/Mayoral
XXXI 5a.

Div 1: Vid omg 1 kom laget med Evelyn Fägnell/Ollies Cashmir, Jennifer
Bredberg/Scheckenhofs Orkan, Matilda Åkerström/Tequila Rode och Filippa Eriksson
Settergren/Dunedaine MW 4a! Vid omg 2 bestod laget av Evelyn, Matilda och Jennifer samt
förstås lagledare Anna Sjöbom.
Div 2: Laget med Lykke Throne-Holst, Matilda Åkerström och Jenny Målar vann omg 1! Det
blev individuell seger för Matilda och Jenny samt en andraplats för Lykke. Malin Bredberg
vann LA:1 och kom 3a i Lätt A:P2. Omg 2 bestod laget av Lykke/Rovalds Zurfin Gun, Margit
Lindvall/Gun's N Roses och Matilda/Munsboro Choclate Chic och det blev ännu en lagseger
samt individuell seger för Matilda och en fjärdeplacering för Lykke! Laget tog sig till final
men kom tyvärr inte till start. Lagledare var Anna Sjöbom.
Div 3: Laget med Jenny Målar/Just my Inspiration, Agnes Blomkvist/Oh Jambo Jambo,
Filippa Undvall/Oh Right on och Matilda Åkerström/Munsboro Choclat Chic slutade 6a vid
omg 1. Matilda/Munsboro Choclat Chic vann klassen för Kat C individuellt. Vid Omg 2 kom
laget med Cornelia Bergstrand/Winston, Fanny Tillaeus/Survivor, Jenny/Just my Inspiration
samt Matilda Munsboro Choclate Chic 4a, Matilda vann igen och Jenny kom 2a. I finalen red
Matilda, Jenny och Fanny, där slutade laget 8a. Lagledare Stina Blomkvist.
Under 2017 har två av våra dressyrryttare även ingått i StRF-satsningen ”Unga Ryttare”:
Johanna Jerrre Lingmark och Filippa Eriksson Settergren.
PLAN 2018: Vi hoppas att fler vill engagera sig och ta ansvarsroller för att stärka
gemenskapen i klubben genom fler samlingar, avsuttna träffar och träningar. Men vi behöver
hjälp med att ordna detta – vi behöver vara fler som tar initiativ och genomför aktiviteter. Hör
av er till TK med förslag!
DRK fortsätter att ha med lag i Div 1, 2 ,3 och Lag-SM, för såväl ponny som häst! TK ser
gärna att lagledaren deklarerar en avsiktsförklaring med laget som tydligt kommuniceras till
ryttarna och publiceras på hemsidan, det kan vara att de med bäst resultat utgör laget, att laget
är en plantskola osv. Lagledaren ska ha den fulla rätten att ta ut sitt lag enligt sin bedömning
och policy. Vi hoppas att detta kan skapa tydlighet och att såväl lagledare som deltagare
känner sig trygga i sin roll och uppgift. Vi ska ha roligt på tävlingarna tillsammans och verka i
enlighet med DRKs värdegrunder.
// Hermine Pagmar Hansson, lagledare div 3

ETK
2017 var ett år som under våren fortsatt präglades av ombyggnationen medan vi under hösten
efter den stora invigningen arrangerat två lokala tävlingar på vår nya anläggning. DRK
anordnade under hösten följande hopp- och dressyrtävlingar på hemmaplan: 1 oktober
hoppning för ponny och häst samt 21-22 oktober höstdressyr för häst. Många djursholmare
fick fina placeringar, läs mer i Nyhetsbreven som finns på hemsidan. Tusen tack till alla som
ställt upp som tävlingsledare, funktionärer och funktionärsansvariga! Vi hoppas att ni vet hur
uppskattat det är! Det krävs ett stort engagemang i tävlingsverksamheten så att inte några få
personer gör allting.
//Alexandra Magnusson

HOPPNING LAG OCH INDIVIDUELLT
2017 var ett fantastiskt år individuellt med Cora Hirns EM-bronsmedalj tillsammans med
ponnyn Miskaun Harvey som reds i Ungern och det har Sverige inte lyckats med sedan 1998!
STORT GRATTIS TILL CORA OCH HARRY!!
Vi startade upp 2017 med en hoppkväll på Stockholm Ridsport med mingel, tilltugg och
intressant föreläsning om bett av Lottie Fredell. Sen fortsatte ponnygänget med lagträning och
middag för att öka teamkänslan inför första omgången. Detta resulterade i en 2a plats i finalen
för div1-gänget men även elitlaget gjorde mycket bra ifrån sig.
Vi har även varit representerade med flera ekipage både internationellt och i Sverige på SM,
Baltic Cup och andra stora nationella tävlingar runtom i Sverige.
Tävlingsåret 2018 har börjat bra med seger för Cora Hirn och Bluffing Spirit av
Scandinaviumkvalet ”Morgondagens vinnare” i Helsingborg och vi hoppas på fortsatta
framgångar för DRKs tävlingsekipage i år.
// Elisabeth Lindberg & Anna-Lena Smeds, lagledare

DJURSHOLMS RIDSKOLA
Ridskolan har ca. 950 ridande fördelat på ca 80 ridtillfällen. Varav en hel del handikappridning.
Till detta använder vi 60 hästar varav 30 ponnier.
Vi har haft följande anställda Eva Ulf, Åsa Stjerna, Gunnel Bergqvist, Natasha Brehammar,
Emelie Liljedahl, Karima Audia, Karin Karlsson, Madde Näs, Johanna Strömberg, Maria Lindh,
Johanna Hallerstedt, Carlos Sousa, Michele van de Velde, Karin Jonsson, Josse Severgårdh,
Tina Rosén, Linn Qvenild, A-C Ramnefalk, Linn Mellström, Hanna Hogfors, Ellinor Lindeborg,
Elin Bratt och Josse Severgård.
Även en del extraanställda.
Våra hästar skos av Hasse Westerberg och Hasse Wigren. Rune Norberg och Rolf Lusth
lagar och snickrar.
Under sommaren hade vi ca 20 ridläger och kurser.
Under julen en hel del kurser och ridläger.
Instruktörerna har deltagit i ett flertal vidareutbildningar i både hoppning, dressyr och pedagogik.
Ridskolehästarna tävlar en hel del både internt och externt.
Stora hästarna och ponnierna tävlade div 3 hoppning och dressyr, med flera lagplaceringar och
individuella placeringar.
På hästfronten har vi köpt in följande nya hästar:
Rose
Boy
Lad
Cooky
Obelix
Neo
Caesar
Cambridge
Blis
Gember

2013 ridponny
2011 imp Irland
2010 imp Irland
2007 ridponny
2008 welsh
mountain
2010 dartmore
2011 svenskt
halvblod
2009 Imp
Tyskland
2008 Imp
2006 imp Belgien

Några hästar har också försvunnit:
Othilia, Melron, Remi och Lemon har fått vandra vidare till de evigt gröna ängarna.
Derk, Fille, Stella och Smurre har flyttat
Bygget
Bygget är äntligen klart…..
Vi fick flytta in i april och under året har vi sedan jobbat med att lära oss alla nya rutiner.
Hästarna och personalen (och eleverna) stormtrivs.
Vi hoppas att alla våra ryttare har haft ett bra år och att vi bara får det bättre och bättre !!
//Eva Ulf

