
GLADÖ RIDSÄLLSKAP  
Gladövägen PL 127, Gladö Stallväg I, 141 49 Huddinge  

 

 

 

Verksamhetsberättelse Gladö Ridsällskap 
1 januari – 31 december 2016 

 
Härmed får styrelsen för Gladö Ridsällskap lämna följande redogörelse för  
verksamhetsåret 2016. 
 
Gladö Ridsällskap (GRS) är en ideell förening som sedan 1989 bedriver ridskole-
verksamhet i Huddinge kommun. Gladö Ridsällskap är anslutet till Svenska 
Ridsportförbundet och därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF). 
Föreningen är en sammanslutning av för ridsporten intresserade med ändamål att 
bland annat främja ridningen i Sverige på så sätt som anges i Ridsportförbundets 
stadgar. Föreningen har under 2016 haft 434 medlemmar fördelat på 213 stycken 
vuxna (50 procent) och 221 stycken barn/ungdomar (50 procent). Medlemsantalet är 
således stabilt i jämförelse med föregående år. 
 
 
Verksamhetsidé Vi ska erbjuda alla våra medlemmar möjligheten att 

utveckla sin ridning och tillfredsställa sitt hästintresse, så att 
ridsporten främjas. 

 
Värdegrund Gladö Ridsällskap är en ideell förening, som kännetecknas 

av: 
 Glädje – trivsel, gemenskap och positiv anda. 
 Engagemang – alla behöver ställa upp efter förmåga och 

bidra med sin tid och kunskap. 
 Allas rätt att vara med – breddverksamhet; verksamhet för 

barn, ungdomar, vuxna, funktionshindrade och 
tävlingsryttare. 
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Vision Gladö Ridsällskap vill vara en modern ridskoleverksamhet 

som kännetecknas av allas engagemang samt kompetens 
och föredömligt ledarskap. Verksamheten bedrivs på en 
funktionell, säker och trevlig anläggning. 

 
Styrelsen 
Ordförande Marie Johansson Meinke  
Ledamöter Linda Mårtensson (vice ordförande) 
 Jenny Abrahamsson 

Anna Adolfsson   
Eva Berggren 
Christer Huss  
Linda Lacker  

 Katarina Pontenius 
 Petra Håkansson 
 Ellinor Carlén 

Ann Nilsson   
Jessica Fallgren 
Cecilia Wallin (avgick på egen begäran vårterminen 2016) 

Adjungerade  Anna Carin Uddsäter 
  Peter Viridén 

 
Valberedning  Malin Bader 
  Karin Thomas 
  Jimmy Högh Petersson 
  
Styrelsens ansvarsområden (i samarbete med verksamhetschefen/personalen) 
 
Ekonomi  Anna Adolfsson  
  Eva Berggren 
  Anna Carin Uddsäter 
Systematiskt  
arbetsmiljöarbete Marie Johansson Meinke  
  Christer Huss 
  Peter Viridén 
Personal  Marie Johansson Meinke  
  Linda Mårtensson  
Anläggning  Christer Huss 
  Linda Lacker 
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  Linda Mårtensson  
  Jessica Fallgren 
Caféverksamhet Ann Nilsson 
  Malin Bader (medlem) 
Ungdomssektionen Ann Nilsson 
  Katarina Pontenius 
Tävlingssektionen Monica Gustafsson Virving (medlem) 
  Catarina Heilborn (medlem) 
  Eva Hällsås (medlem) 
Information/ 
kommunikation Jenny Abrahamsson 
     
IT-utveckling  Jenny Abrahamsson  
  Anna Adolfsson 
Utbildning  Katarina Pontenius 
Externa kontakter Christer Huss 
  Linda Mårtensson 
  Catarina Heilborn (Ridsportförbundet Stockholmsdistriktet) 
  Peter Viridén 
  Ann Nilsson 

Verksamhet 
Gladö Ridsällskap erbjuder instruktörsledd ridning i grupp för alla, från nybörjare till 
mer avancerad ryttare och unga likväl som vuxna. Ridundervisningen sker alla dagar i 
veckan. Grupperna är mindre än vanligt förekommande på ridskolor och består av 9 – 
10 elever (ponny) och 9 elever (häst). Verksamheten anordnar 49 planerade 
ridtillfällen (grupplektioner) i veckan vilket innebär att det blir ungefär 430 
uppsittningar varje vecka. I detta inkluderas lektioner för ryttare med 
funktionsnedsättning och våra allra minsta elever som deltar i det som vi kallar 
Knatteridningen. Det finns även grupper som är inriktade på hoppning och 
specialkurser för den dressyrintresserade. Ridsällskapet erbjuder regelbundna 
kortkurser med dressyrinriktning. Varje kurs omfattar fyra tillfällen. Nytt för året är att 
elever kan välja att ha en fast plats på ett av Knatteridningstillfällena på söndagarna.  
Under loven anordnades olika kurser, dagläger och privatlektioner hölls. Kurserna och 
daglägren omfattade såväl uppsutten som avsutten verksamhet. Några exempel på 
vad som erbjuds: prova på fälttävlan, lastning av häst, tömkörning, uteritt, visa häst vid 
hand, dressyr, hoppning och kombinationskurs (hoppning/markarbete/dressyr). 
 
Gladö ridsällskap har ordnat olika evenemang och fester under åren. Verksamhetsåret 
2015 anordnades exempelvis en Familjedag. Detta verksamhetsår valde vi att förändra 
oss och anordnade i stället en Eldfest i samband med Allhelgonahelgen. Ett femtiotal 
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medlemmar anslöt och deltog i festligheterna. Det lektes lekar, fikades och vi fick 
besök av en eldslukerska. Kvällen avslutades med en bejublad häxdans framförd av 
personal och styrelse.  
 
Under 2016 genomfördes inte någon medlemsenkät. Ridsällskapet har dock under 
2016 arbetat med frågor från 2015-års medlemsenkät. Medlemsenkäten är ett viktigt 
verktyg då den ger information om utvecklings- och förändringsbehov och kommer att 
genomföras vid behov, efter större förändringsarbeten, eller på en framtida 
regelbunden basis, dock inte nödvändigtvis på årsbasis. 

Personal 
Det har skett en del personalförändringar även under detta verksamhetsår. Vår 
verksamhetschef, som nu varit anställd drygt ett och ett halvt år, har skapat en kunnig 
personalgrupp med stort engagemang. Våra instruktörer Sara Pilgrim och Raul Elfström 
har gått vidare till nya uppdrag och i deras ställe har Ann-Christine (Anki) Danielsson 
och Caroline (Caddo) Andal börjat hos oss. Båda är så kallade återvändare det vill säga 
att de har arbetat på Gladö tidigare. I övrigt bestod vår personal av Malin Åkerlund och 
Erika Linde. För er som besöker Gladö Ridsällskap på dagtid så har ni säkert stött på 
Dennis Edberg. Dennis har provat på att arbeta hos oss sedan i somras och har nu fått 
en heltidstjänst. Dennis anställning är ett samarbete mellan Gladö Ridsällskap och 
Arbetsförmedlingen.  
 
Personalen har även tagit mot praktikanter under året och då främst elever från Berga 
Naturbruksgymnasium. 

Hästar 
Under året har vi varit tvungna att ta farväl av två hästar; Carlito och Bulten. Båda två 
fick kolik och ingen behandling hjälpte. Vi saknar dem så!  
Vi har fått tillskott i vår hästpark. Piorun (Pirre) som vi hyr från samma ställe som Lexus 
(Öknehult kursgård). Vackra Divus har vi köpt in, ponnyn Amure och likaså vår ”café-
ponny” Brownie (Glenicmurrin Bay) som är helt finansierad av intäkter från vår 
caféverksamhet.  

Systematiskt arbetsmiljöarbete 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet som tog riktig god fart under verksamhetsåret 
2015 vid Gladö Ridsällskap har fortsatt på inslagen väg. Styrelsen och personalen har 
genomfört skyddsronder och gjort förbättringar och förändringar avseende 
anläggningen, tillhörande mark, maskiner, arbetsredskap, brandskydd och hantering 
vid olyckor. Ett exempel är förändringen av hagarna som delats av och in- och 
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utsläppsplatserna flyttats. Detta innebär en lugnare miljö för våra hästar men också en 
säkerhetsåtgärd vid hanteringen av hästarna.  

Ekonomi  
Efter det ekonomiskt tuffa verksamhetsåret 2015 har Gladö Ridsällskap en betydligt 
mer stabil ekonomi. Till skillnad från 2015 så började år 2016 stabilt. Vår 
verksamhetschef fanns på plats och hade kommit mycket väl in i verksamheten. 
Personal fanns på plats och vi hade tillräckligt antal hästar att tillgå.  
 
Verksamhetsåret har dock inneburit en ökad personalkostnad jämfört med tidigare år. 
Ökningen beror på att styrelsen har valt att skapa en bra och hållbar arbetsmiljö och 
därför har antalet arbetstimmar ökat. Personalen har fortsatt att köpa in bra och 
funktionell utrustning och bytt foder. Foderkostnaderna har i och med detta ökat 
något men både personalen och styrelsen anser att den ökade kostnaden sparas in på 
annat exempelvis veterinärkostnader.  
 
Kostnaderna för våra hästar har inte varit onormalt höga förutom då vår Carlito akut 
transporterades till Evidencia djursjukhus Strömsholm för buköppning. Denna 
operation slutade olyckligt och Carlito avled.  
 
Ytterligare en viktig inkomstkälla för verksamheten är de så kallade LOK-bidragen som 
dels kommer från Huddinge kommun och dels från Ridsportförbundet. Vårterminen 
2016 erhöll Gladö Ridsällskap 87 529:- (kronor) och för höstterminen erhölls 64 769:- 
(kronor). Totalt för verksamhetsåret 152 298:- (kronor). Jämfört med verksamhetsåret 
2015 var det en minskning med dryga 13 000:-. Anledningen till detta kan vara att 
antalet sammankomster minskade jämfört med föregående år och att ridgrupperna 
inte överstiger sju i antalet bidragsberättigade i lika stor utsträckning som tidigare.  
 
 

Vår personalstab har fortsatt det idoga arbetet med att fylla våra grupper, öka antalet 
ridtillfällen och i övrigt hitta ekonomiskt fördelaktiga lösningar vid inköp och liknande. 
Tack vare deras insats har verksamhetsåret avslutats med en rekordomsättning och vi 
är ännu närmare en solid och god ekonomi än föregående verksamhetsår.   
 

Sponsorer 
Gladö Ridsällskap vill genom verksamhetsberättelsen passa på och tacka våra 
sponsorer för verksamhetsåret 2016. Cramo Huddinge, Devex ProPart, Thomas Betong 
och Harry Eklund AB. 
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Tävlingsverksamheten 
Verksamhetsåret 2016 har, som alltid, inneburit att Gladö Ridsällskaps ryttare har 
tävlat och att det har anordnats tävlingar. Detta år arrangerades två lokala 
dressyrtävlingar och det planerades även för en lokal hopptävling. Denna tävling kom 
dock att ställas in då det var för få anmälda sannolikt beroende på att det fanns ett 
stort utbud i närområdet. I stället för en lokal hopptävling arrangerades då en 
klubbtävling för både ponny och häst. Dagen var mycket uppskattad och det var många 
klubbmedlemmar som startade. 

Gladö Ridsällskaps lokala dressyrtävling för ponny gick av stapeln den 22 maj 2016 
med klasserna LC:2. LB:1 och LA:1. Vi startade med sex ekipage från ridsällskapet som 
placerade sig på andra och tredje plats som bästa resultat. Senare under hösten, 
närmare bestämt den 4 september 2016 var det dags för den lokala dressyrtävlingen 
för häst. Klasserna denna gång var LB:1 och LA:1. Sammanlagt startade Gladö 
Ridsällskap med nio ekipage och knep en andra och en fjärdeplacering. 

Gladö Ridsällskap har på sedvanligt sätt deltagit i tävlingar som arrangerats av våra 
grannar vid Sundby Ridklubb. Tidig vår, 28 mars 2016, deltog Gladöryttare i klasserna 
Lätt D, Lätt D+, Lätt C (hoppning). Sammanlagt startade Gladöryttarna 15 starter under 
dagen och som bäst placerade sig två ekipage i LC på andra och tredje plats. När 
sommaren närmade sig var det dag för nästa besök på Sundby Ridklubb. Den 6 juni 
anordnades ytterligare en hopptävling och klasserna var även denna gång Lätt D, Lätt 
D+, Lätt C. Vid detta tillfälle knep Gladöryttare två fina förstaplaceringar. Även denna 
gång var det 15 starter. Sundbybesöken avslutades med en tävling den 6 november 
med samma klasser som tidigare. Vid detta tillfälle var det 16 starter och även nu kom 
ryttarna hem med en fin förstaplacering. Förutom besöken hos vår granne så har några 
ponnyryttare varit ute och försvarat Gladös färger genom att tävla individuellt i lätta 
klasser under hösten 2016. 

Traditionen att delta i Ponny- och Stockholmscup har fortgått. Gladö Ridsällskap deltog 
i båda cuperna och i båda disciplinerna (hoppning och dressyr).   

Intäkterna från tävlingsåret uppgår till dryga 80 000:- (kronor) vilket är en kraftig 
ökning från föregående år.  

Anläggningen och marken 
Anläggningen ägs av Huddinge kommun genom deras fastighetsbolag Huge Fastigheter 
AB och hyrs av Gladö Ridsällskap. Hyresvärden står för yttre underhåll av fastigheten, 
fasta inre installationer, snöröjning och övrigt vägunderhåll. Gladö Ridsällskap ansvarar 
för verksamhetsspecifika installationer samt skötsel och underhåll av hagar och 
grönytor. 
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I början av verksamhetsåret 2016 monterades hyllor på varje boxdörr för att luckorna 
ska kunna öppnas och hästarna titta ut. Hyllorna fungerar som skydd för hästen så 
denne inte fastnar i den stång som täcket hängs på. 

På loftet i har det monterats upphängningskrokar i taket för hästtäcken. Varje häst har 
en egen krok vilket innebär att personalen enklare kan sortera täcken och, till viss del, 
torka täcken.  

Styrelsens deltagare i anläggningsgruppen har haft löpande kontakt med Huddinge 
kommun angående byggnationen av den nya kombinerade foderladan/skåpstugan. 
Det har gått trögt men det ser nu ut som att bygget ska kunna bli av under 2017, vi 
håller tummarna! 

Strax innan sommaren 2016 togs den ledning som försörjt vår anläggning med 
sommarvatten bort. Vårt egna vatten (borrade brunnar) räckte inte till och vi fick stora 
problem med både vatten till hästarna som bevattning av underlaget i ridhuset och på 
ridbanan. Under en period fick en vattenbil komma och spola både uteridbanan och i 
ridhuset tills det vi fick en provisorisk anslutning till kommunalt vatten som vi sedan 
kunnat använda till bevattning. Framöver så är det tänkt att hela anläggningen ska 
anslutas till kommunalt vatten och avlopp, förhoppningsvis kommer det att ske hösten 
2017. Det kom också att bli problem med vattenförsörjningen i hagen vid Lännavägen. 
Ett läckage gjorde att vattnet stängdes av och personalen fick vattna manuellt. Detta 
löstes senare genom inköp av en vattencistern. Vattencisternen kompletterades under 
hösten med en nygammal vagn som byggdes av en medlem.  

Tyvärr fick ridsällskapet mer vatten-problem genom ett läckage på trycktanken i 
tvättstugan vilket innebar ett byte som ombesörjdes av fackman på föreningens 
bekostnad. 

I samband med ombyggnaden av Gladöområdet gjordes infarten till vår väg om, och 
fick en gångbana tvärs över, med hög kant som måste passeras för att köra in till oss! 
Efter samtal med kommunen och ansvariga för projektet så har infarten nu fått en 
annan utformning utan kanter så det är lättare att köra in med exempelvis 
hästtransporter. 

Inför att hästarna skulle släppas på sommarbete iordningställdes sommarhagarna på 
Stensättra, en årlig aktivitet som engagerar både personal och medlemmar. 

Anläggningsgruppen har även varit med och arrangerat årets två städdagar där mycket 
focus låg på att dela av valackhagen, först på den ena ledden och sedan på den andra 
ledden. I samband med detta gjordes också grindarna till dessa hagar om så det skulle 
bli lättare och säkrare att hämta och lämna hästarna i dessa hagar. Vi har även 
genomfört en del markförbättringsarbeten i hagarna så till vida att de kompletterats 
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med stenmaterial så att det inte ska vara så lerigt framförallt i anslutning till grindarna. 
Även ridhusbotten har kompletterats med sand och råspån. 

Efter sommarens inbrott i café Bettet har ett antal skåp och luckor behövt bytas ut då 
de var skadade av att ha blivit sönderbrutna. 

Vi har även haft god hjälp av engagerade föräldrar som hjälpt till med diverse 
reparationer och ombyggnader av vår anläggning med tillhörande utrustning. 

Utbildning 

Malin Åkerlund och Erika Linde har utbildats för att genomföra Gröna-kortet-kurser 
och startade sin första utbildning i februari 2016. Flera utbildningar har sedan hållits 
och Gladö Ridsällskap har kunnat erbjuda Gröna-kortet-kurser även till personer 
utanför föreningen. 

Anna Jakobsson har gått en kurs i Praktiskt ledning för funktionshindrade. Erika Linde 
avslutade sin utbildning vid Ridskolan Strömsholm under våren 2016. Erika är därmed 
ridinstruktör på nivå två.  

Vi har ansökt och fått SISU-bidrag för genomförda klubbaktiviteter som gjorts under 
året. 

Information och kommunikation 
Under det gångna året har Gladö Ridsällskap steg för steg jobbat med att öka 
såväl informations- som kommunikationsflödet. De primära kanalerna för att höra av 
sig till ridskolan är telefon eller meddelande på telefonsvarare, som lyssnas av flera 
gånger per dag. Det finns även en e-postadress som läses och besvaras inom två 
arbetsdagar. Ridskolans webbsida är den primära kanalen för att informera om saker 
som händer på ridskolan. Viss information sätts upp på väggen i ridskolans entré. 
 
Ett arbete med att skapa kommunikationsmöjlighet per ridgrupp påbörjades (se vidare 
under MYClub webbaserat IT-system) och ambitionen är att det ska fungera fullt ut 
kommande verksamhetsår. 
 
För information och kommunikation medlemmar emellan finns dels en mailinglista där 
man kan anmäla sin e-postadress och ta del av alla utskick som görs, av medlemmar 
eller personal. Gladö ridskola har även en facebookgrupp där medlemmar postar 
information eller säljer, byter, köper bland annat ridtider med varandra. Formella 
frågor till ridskolan kan inte postas på dessa två medier då ridskolan inte har något 
ansvar för att bevaka frågor som kommer dit. 
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MyClub, webbasserat IT-system 

De senaste åren har behovet av ett bra administrativt webbaserat IT-system växt fram. 
Personal och styrelse enades om att upphandla MyClub som är speciellt framtaget för 
föreningsverksamhet. Systemet inhandlades och sattes i bruk hösten 2016.  

I MyClub kan Gladö Ridsällskap hantera medlemsförteckning, vår hemsida, fakturering, 
kommunikation, kallelser, närvaro, medlemskort, anmälningsformulär, nyhetsbrev, 
bokningar och våra olika sektioner.  

Systemet omfattar många olika delar som på sikt ska användas i vår administration. 
Hittills har medlemsregistret förts över, alla ridgrupper och ridtillfällen är upplagda och 
därmed kan alla närvarorapportering göras direkt i systemet. Detta underlättar 
framförallt rapporteringen för LOK-stödet. Faktureringen som är en viktig och 
tidskrävande uppgift sker numera i systemet. Fler funktioner kommer succesivt att 
användas. Genom det serviceavtal som följer med systemet kan vi tillsammans med 
leverantören göra korrigeringar så vår verksamhet och systemet kan samarbeta på 
bästa sätt. 

MyClub har redan nu gjort det administrativa arbetet enklare och förväntningen är att 
ju fler funktioner som används ju bättre och mer effektivt kommer det administrativa 
arbetet att bli.  

IT-utveckling 
En ny accesspunkt har lagts till på loftet som förstärker WiFi nätverket på 
övervåningen och mot utepaddocken. En förstärkningsenhet har lagts till i café 
Gnägget som gör likadant för kaféet och området utanför till ett avstånd av ca 25 
meter. En systemgenomgång och en databackup har gjorts på vårt ekonomiprogram 
Visma SPCS Förening samt en ganska omfattande genomgång av medlemsdata i 
IdrottOnline.  

Caféverksamheten 
Caféverksamheten är fortsatt en viktig del av vår verksamhet. Det är en inkomstkälla 
men också en källa till trevlig samvaro där vi lär känna varandra och där våra 
medlemmar kan slå sig ner för en pratstund. Under verksamhetsåret har caféet inte 
alltid bemannats med önskvärd regelbundenhet. Flera medlemmar och 
styrelsemedlemmar har därför lagt ner mycket tid och möda på att hålla caféet öppet, 
inte minst Ann Nilsson. Trots dessa svårigheter så har caféet tjänat in en hel del 
(107 000:-) som nu kan användas till något som våra hästar och ponnyhästar behöver.  
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Inför kommande verksamhetsår är det absolut nödvändigt att alla medlemmar tar sitt 
ansvar och bemannar caféet. 

Ungdomssektionen 
Ungdomssektionen är en sektion i föreningen. Medlemmar vid Gladö Ridsällskap 
mellan 0 till 26 år är medlemmar i Ungdomssektionen. Ann Nilsson i styrelsen har 
hjälpt och stöttat Ungdomssektionen under verksamhetsåret.  

Ett stort arbete har lagts ned på ungdomssektionen även om verksamhetsåret började 
utan vald styrelse. Trots det har många barn och ungdomar varit engagerade i olika 
projekt och arrangemang.  

Ungdomssektionen började vårterminen 2016 har med välja en styrelse och planera 
aktiviteter för vårterminen 2016 samt bestämma datum för de möten man planerade. 
Ungdomssektionen ville i första hand öka sammanhållningen och genomföra olika 
aktiviteter. Många engagerade sig vid detta möte och det bestämdes att 
Ungdomssektionen skulle träffas var fjortonde dag. Man höll ungefär(14) möten under 
verksamhetsåret. 

Ungdomssektionen och styrelsen gjorde en gemensam planering vid Huddingedagarna. 
Det anordnades ponnyridning som ungdomssektionen tog ansvar för. Medelemmarna i 
ungdomssektionen delade också ut information och Gladö Ridsällskap under dessa 
dagar.  

Ungdomssektionen höll två mycket uppskattade teorikurser under våren. Kurserna 
omfattade skötsel av häst (leda, rykta, sadla och tränsa). Kursmaterialet 
sammanställdes av ungdomssektionen och varje kurstillfälle avslutades med en 
fikastund.  

En loppishelg med hästrelaterade kläder mm hölls för samtliga medlemmar. 

Ungdomssektionens intäkter uppgår till 5 868:- (kronor). 

Ungdomssektionens verksamhetsberättelse bifogas detta dokument. 

Ridning för ryttare med funktionsnedsättning 
Verksamhetsåret 2015 aviserade Huddinge kommun intresse för att bygga en bättre 
ramp och installera lift för att underlätta ridningen för våra ryttare med 
funktionsnedsättning. Det hölls ett första planeringsmöte men tyvärr har ingenting 
hänt efter det. Vår verksamhet för ryttare med funktionsnedsättning är dock stabil och 
sker företrädesvis på helgerna under ledning av Anna Jacobsson. Anna har god hjälp av 
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flera medlemmar som ställer upp och hjälper till med att göra iordning hästarna och 
leda ekipagen.  
Även Peter Viridén ger lektion en gång i veckan för en av våra ryttare. 
 
Gladö Ridsällskap har utsett Petra Håkansson som vår representant för 
Ridsportsförbundets Stockholmsdistrikts enhet för ryttare med funktionsnedsättning. 
 

 

 
Gladö Ridsällskaps styrelse den 26 februari 2017 
 
 
 
 
Marie Johansson Meinke, ordförande Linda Mårtensson, vice ordförande 
 
 
 
 
Jenny Abrahamsson, ledamot Anna Adolfsson, ledamot   
 
 
 
 
Eva Berggren, ledamot  Christer Huss, ledamot 
 
 
 
 
Linda Lacker, ledamot   Katarina Pontenius, ledamot  
 
 
 
 
  
 
 
 

11 
 



GLADÖ RIDSÄLLSKAP  
Gladövägen PL 127, Gladö Stallväg I, 141 49 Huddinge  

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Verksamhetsberättelse Ungdomssektionen 
 

1 januari – 31 december 2016 

Härmed får Gladö Ridsällskaps Ungdomssektion lämna följande redogörelse för 
verksamhetsåret 2016.  

Gladö Ridsällskap (GRS) är en ideell förening som sedan 1989 bedriver 
ridskoleverksamhet i Huddinge kommun. Ungdomssektionen är en sektion i 
föreningen. Medlemmar vid Gladö Ridsällskap mellan 0 till 26 år är medlemmar i 
Ungdomssektionen.  

Verksamheten 
Ett stort arbete har lagts ned på ungdomssektionen trots att verksamhetsåret började 
utan vald styrelse. Trots det har många barn och ungdomar varit engagerade i olika 
projekt och arrangemang.  

Ungdomssektionen började vårterminen 2016 har med välja en styrelse och planera 
aktiviteter för vårterminen 2016 samt bestämma datum för de möten man planerade. 
Ungdomssektionen ville i första hand öka sammanhållningen och genomföra olika 
aktiviteter. Många engagerade sig vid detta möte och det bestämdes att 
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Ungdomssektionen skulle träffas var fjortonde dag. Man höll ungefär(14) möten under 
verksamhetsåret. 

Aktiviteter 
Ungdomssektionen och styrelsen gjorde en gemensam planering vid Huddingedagarna. 
Det anordnades ponnyridning som ungdomssektionen tog ansvar för. Medelemmarna i 
ungdomssektionen delade också ut information och Gladö Ridsällskap under dessa 
dagar.  

Ungdomssektionen höll två mycket uppskattade teorikurser under våren. Kurserna 
omfattade skötsel av häst (leda, rykta, sadla och tränsa). Kursmaterialet 
sammanställdes av ungdomssektionen och varje kurstillfälle avslutades med en 
fikastund.  

En loppishelg med hästrelaterade kläder mm hölls för samtliga medlemmar. 

Ekonomi 
Ungdomssektionens intäkter uppgår till 5 868:- (kronor). 

Ungdomssektionen 
Inför sommaruppehållet samlades ungdomssektion till en avslutningsmiddag. Syftet 
var att planera för och främja det kommande arbetet. Dessa planer har dock inte 
verkställts av olika anledningar. Flera i styrelsen kunde inte förena skolarbetet med 
styrelsearbetet och en del uppsägningar gjorde att den så aktiva ungdomssektionen 
inte var verksam under hösten 2016.  

Dessa erfarenheter pekar på att det finns ett stort behov av en kommunalt anställd 
fritidsassistent på ridskolan.  

 

 

Representant för Ungdomssektionen vid Gladö Ridsällskap den 26 februari 2017 

_________________________________ 

Ann Nilsson 
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