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Verksamhetsberättelse 
Gladö Ridsällskap 

 

1 januari – 31 december 2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
Sammanfattning av året som gått 
Återigen så har Covid-19 pandemin präglat året och vår verksamhet har fått förhålla sig till 
föränderliga restriktioner och rekommendationer. Föreningen har trots detta kunnat fortsätta med 
ridskoleverksamheten, till stor del tack vare att vår personal har drabbats i mycket liten omfattning, 
vilket vi är oerhört glada för, även på det medmänskliga planet förstås. Det är även tack vare 
ekonomiskt stöd från kommunen, som delvis har kompenserat för bortfall från annan verksamhet i 
föreningen. Ungdomsverksamheten har påverkats mest, eftersom våra lokaler inte ger oss 
förutsättningar för att ordna större evenemang där vi kan följa rekommendationerna. 
 
 
Verksamhetsidé 
Verksamhetsidén tar sitt ursprung ur vår historia och vår framtid. Verksamhetsidén beskriver vilka vi är som 
tillsammans bildar Gladö Ridsällskap. 
 
• Gladö Ridsällskap är en välkomnande och familjär förening som kännetecknas av allas engagemang 
• Vi värnar om våra hästars långsiktiga välbefinnande 
• Vi erbjuder en ridskola av hög kvalitet som ger medlemmar möjlighet att utveckla sin ridning och kunskap 

om hästen 
 
 
Värdegrund 
Värdegrunden visar hur vi som medlemmar och personal är med varandra och med våra hästar. Värdegrunden 
går i linje med Svenska Ridsportförbundets värdegrund. 
 
Omtanke – för allas lika värde 
Glädje – trivsel och gemenskap 
Engagemang – alla bidrar efter förmåga 
Inkludering – en bred verksamhet för olika åldrar, kunskapsnivå, ambition och förutsättningar 
Respekt – för häst och människa 
 
 
Vision 
Visionen visar vad vi vill vara nu och i framtiden 
Gladö Ridsällskap – föreningen med Sveriges ledande ridskola 
 
 
. 
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Styrelsens sammansättning och ansvarsområden 2021 

 
ORDFÖRANDE VICE ORDFÖRANDE 
Christer Huss  Ellinor Carlén 

KASSÖR SEKRETERARE 

Ingrid Bardh Karin Dahlin Thomas 

ÖVRIGA LEDAMÖTER 
Eva Berggren Jessica Fallgren 

Daniel Snis Anna Adolfsson 

Filippa Strandh, ungdomssektionens representant 

 

SUPPLEANTER 
Madeleine Dykes Anette Otterstadh 

Lena Asplund (tidigare Löschner) Björn Eriksson 

Peter Lindfors Joar Abrahamsson, ungdomssektionens personliga suppleant 

 

Ansvarsområde Ansvarig  Övriga deltagare 

Ekonomi Ingrid Bardh Eva Berggren 

Anläggning Daniel Snis Christer Huss, Björn Eriksson, Ellinor Carlén, Peter Lindfors 

Kommunikation Lena Asplund Ingrid Bardh, Jessica Fallgren 

Medlemsvård Lena Asplund Karin Dahlin Thomas, Christer Huss 

Kafeteria Lena Asplund Cafégruppen 

Tävlingsavdelning Jessica Fallgren Ingrid Bardh 

Representant från 

Ungdomssektionen 
Filippa Strandh Joar Abrahamsson 

Sponsring Anna Adolfsson  

LOK Jessica Fallgren  

Medlemsregister Jessica Fallgren  

Utbildning Anette Otterstadh Ellinor Carlén, Christer Huss 

Arbetsmiljöarbete Jessica Fallgren Anneli Brenemark 

Personal Ellinor Carlén Christer Huss, Anette Otterstadh 

Externa kontakter Christer Huss Ellinor Carlén 

IT Anna Adolfsson  
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GDPR Anna Adolfsson 
Madeleine Dykes, Jessica Fallgren, Jimmy Högh Pedersen 

(adjungerad) 

Hållbarhet / Miljö Karin Dahlin Thomas Anette Otterstadh 

Framtidsgruppen Christer Huss Ellinor Carlén, Jessica Fallgren, Ingrid Bardh, Anneli Brenemark 

 
 
Verksamhet  
 
Lektionsridning 
Omfattar lektioner alla dagar, för juniorer från 7 år till seniorer, på ponny och häst. Några grupper har en 
kombination av ponny och häst. Lektioner erbjuds från prova-på-ridning (”Knatte”) till nivån på väg mot Märke 
Brons. Ridskoleverksamheten anordnar cirka 50 planerade grupplektioner i veckan, vilket innebär att det blir 
ungefär 450 uppsittningar varje vecka. Vi har haft två lektioner i veckan för elever med funktionsvariation. Att 
kunna erbjuda ridning för både ungdomar och vuxna med funktionsvariationer är värdefullt både för individen 
och för samhället i stort och är ett erbjudande hos Gladö Ridsällskap som gör att vår ridskola skiljer sig från 
mängden i Huddinge. 
Vi har tagit fram en utbildningstrappa för eleverna, som succesivt introduceras i verksamheten. 
 
 
Mål och utfall 
 

Mål Utfall 
Skapa utrymme för hästarnas återhämtning, anpassa 
lektionsschemat till aktuell status på hästarna. 

Genomfört 

Introducera utbildningstrappan för eleverna, och 
skanna av alla elevers kunskapsnivå enligt 
utbildningstrappan 

Utbildningstrappan har implementerats och skanning 
av elevernas kunskapsnivå har pågått löpande. 

Introducera märkestagning, ryttarmärken, som ett sätt 
att ge eleverna tydlig återkoppling på sin 
kunskapsutveckling 

Märkestagning har implementerats. 

Långsiktigt mål att behålla eleverna längre, till en 
högre utbildningsnivå och minska intaget av 
nybörjare på häst. 

Under året har vi justerat i veckoschemat, till 
exempel genom att flytta vuxna ryttare från tiderna 
18-19, till förmån för ungdomar i övergång från 
ponny till häst. Vi har inte haft nyintagning av vuxna 
nybörjare under året. 

 
 

 
Kurser och arrangemang för medlemmar 
Omfattar lovkurser för barn, unga och vuxna, klubbtävlingar i dressyr och hoppning samt kortkurser med olika 
tema och enstaka specialarrangemang. I anslutning till den nya utbildningstrappan ökar behovet av teoretiska och 
praktiskt avsuttna lärtillfällen.  
 
Mål och utfall 
 

Mål Utfall 
Bredda utbudet och introducera minst en ny kurstyp WE ha körts i flera omgångar. Kurser med tema som 

bomträning, hoppintroduktion samt dressyr med tema 
rakriktning. 

Bredda utbudet med fler alternativ till uppsutten 
träning 

Påbörjat, med skötarkurs för barn. Pandemin har 
delvis begränsat möjligheterna. 
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Nya hästar 2021 
Under 2021 har föreningen investerat i flera nya fyrbenta medarbetare till verksamheten. 
Hästar och ponnyer vi välkomnat: Ebony Star, Gucci, Jätten (Jaipur), Nolbackens Raphael (Raffe), Aslan, 
Imagine, Chantelle, Molly, Mary Little och Cassandra (Cassie). 
 
Vi har också sagt farväl till: Dixie, Brownie, Gracie, Chantelle, Bozo, Solana och Jante.  
 
Pricken gick i pension hos Marie (medlem i föreningen) och Santano och Gucci såldes till privatpersoner med 
anknytning till Gladö RS.  
 
I slutet av december hade verksamheten totalt 17 (18) hästar och 16 (16) ponnyer. 
 
 
Tävlingsverksamhet 
Gladö Ridsällskap erbjuder introduktion i tävling med ponny och häst. Årligen erbjuds blåbärshoppning och 
programridning, klubbtävling med clear-round och bedömning A0:A0 i hoppning samt klubbtävlingar i dressyr 
från Märke 3 till LA.  
 
Vi har ambition att arrangera en lokaltävling i hoppning och en i dressyr varje år. Vårt syfte med att arrangera 
lokaltävlingar är att ge våra egna medlemmar möjlighet att träna på att tävla i en lugn och trygg miljö, samtidigt 
som vi tränar på att arrangera tävling. 
 
Under pandemin har flertalet lokaltävlingar ställts in och vår egen planerade tävlingshelg blev inställd. På grund 
av skadeläget bland framförallt våra ponnyer blev det svårt att erbjuda våra medlemmar möjligheten att delta vid 
de lokaltävlingar som anordnades vid andra anläggningar. Några få starter dressyr har skett. Ingen hoppning. 
 
Aktiviteter under 2021 

• Blåbärshoppning – 3 tillfällen vid skollov 
• Klubbtävling i hoppning – 3 tillfällen vid helgdagar 
• Klubbtävling i dressyr – 2 tillfällen vid helgdagar 
• Programridning dressyr, märkesprov: har genomförts inom ramen för ordinarie lektionsverksamheten 
• Gladö Cup och fälttävlan kunde tyvärr inte genomföras under året, på grund av skadeläget för ponnyer 

och hästar. 
• StockholmsCupen i dressyr – föreningen har ett lag med i denna cup säsongen 2021/2022. 

 
 
Medlemsaktiviteter – medlemsengagemang 
 
Verksamhetsåret 2021 slutade med 336 (445) medlemmar, fördelade på 177 (216) vuxna och 159 (229) 
barn/ungdomar upp till 20 år. (Medlemsantalet för föregående år i parentes). 
Antalet medlemmar har sjunkit delvis som en följd av pandemin, där möjligheten till att köpa enstaka lektioner 
begränsades kraftigt. Registervård under hösten har lett till att personer som var medlemmar under våren och 
som aktivt valt att gå ur föreningen under sommaren har tagits bort ur medlemsregistret. Under året har totalt 375 
betalat medlemsavgift. 
 
Gladö Ridsällskap som ideell förening bygger en stor del av verksamheten på alla medlemmars ideella 
engagemang. Vi bidrar bland annat genom att utföra vissa stallsysslor, underhålla anläggningen vid städdagar 
och delta som funktionärer vid tävlingar och arrangemang. Under 2021 har i stort sett alla trivselaktiviteter fått 
stå tillbaka på grund av pandemin. Inför kommande år hoppas vi kunna planera och genomföra fler möjligheter 
till aktivitet och samvaro.  
 
Årets medlemsenkät 
Den årliga undersökningen genomfördes under hösten 2021. Totalt 102 medlemmar svarade på enkäten, vilket är 
ungefär 30% av alla medlemmar. En stor majoritet svarade positivt på påståendena i alla områden och visar en 
mycket hög nöjdhet överlag med både föreningens aktiviteter samt ridskoleverksamhetens olika delar. Resultaten 
av medlemsenkäten redovisades för alla medlemmar via hemsidan i januari 2022.  
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En separat medlemsenkät skickades ut till alla medlemmar under våren, för att få förslag och synpunkter på 
utbudet av kurser och grupper. Total 127 medlemmar svarade och verksamheten fick många goda förslag för att 
utveckla utbudet. 
 
 
Mål och utfall  
Skapa fler tillfällen och former för medlemsengagemang genom att: 
 

Formulera tydliga uppdrag Påbörjat kring arbetsgrupper men pandemin har 
stoppat andra aktiviteter. 

Ta reda på vilka kompetenser som finns bland 
medlemmarna, 

Påbörjat. 

Skapa arbetsgrupper som kan utföra uppdrag Påbörjat med några arbetsgrupper, såsom 
cafégruppen, anläggning och grönytegruppen. 

Planera och genomföra medlemsaktiviteter, på plats 
vid Gladö eller som utflykter med hästanknytning. 

Påbörjat kring arbetsgrupper men pandemin har 
stoppat andra aktiviteter. 

 
 
 
USEK 
Alla medlemmar på Gladö RS upp till 26 år är automatiskt även medlemmar i  föreningens Ungdomssektion 
(USEK). 
 
USEK:s styrelses främsta uppgift är att skapa en bra stämning mellan barn och ungdomar i stallet. Det försöker 
vi uppnå genom att anordna roliga och lärorika aktiviteter för framförallt unga medlemmar och stärka 
gemenskapen i klubben.  
 
Pandemin har haft flera negativa konsekvenser för föreningens ungdomar, eftersom alla ordinarie aktiviteter 
utöver lektionsridning har fått stå tillbaka på grund av risk för smittspridning. 
 
Mål och utfall 
 

Mål Utfall 
Genomföra de aktiviteterna för yngre medlemmar 
som planerats. 

Påbörjat men pandemin har stoppat andra aktiviteter. 

Ta fram förslag och genomföra aktiviteter som riktar 
sig till lite äldre ungdomar (inom USEK). 

Påbörjat men pandemin har stoppat andra aktiviteter. 

 
 
 
Café 
Gladö RS cafeteriaverksamhet drivs av ridklubbens medlemmar. Som medlemmar i en ideell förening hjälps vi 
åt för att ha en fungerande verksamhet i och kring stallet. Förutom att det bidrar till god stämning och vi kan 
erbjuda bra mellanmål till ungdomarna efter skolan, så ger överskottet i caféet ett extra ekonomiskt bidrag till 
verksamheten. Under 2021 köptes ponnyn Cassie för överskottet i caféet. 

Föreningens café har periodvis varit stängd på grund av pandemin. Under april-juni och augusti-september var 
utecaféet igång med försäljning genom fönstret, för att undvika smittspridning. På höstens städdag monterades 
en plexiglasskiva vid disken på ridhuscaféet och med begränsning av sittplatser och maxantal i lokalen kunde vi 
hålla öppet. Öppettiderna lördag-söndag anpassades efter lektionerna till kl. 10.00-15.30.  
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Mål och utfall 
 

Mål Utfall 
Möjliggöra att caféet kan öppna igen på ett 
coronasäkert sätt 

Delvis genomfört. Vi har kunnat ha caféverksamhet 
nästan hela året, genom att anpassa sättet att servera 
och åtgärder för att förebygga smittspridning. 

Uppdatera utbud inför säsongen, efter utvärdering av 
föregående säsong 

Genomfört. 

Ta fram en långsiktig plan för café-verksamhet i ett 
framtida nytt klubbhus. 

Ej påbörjat. 

 
 
Personal 
Under 2021 har föreningen haft i snitt 15 anställda, varav 8 är månadsanställda och 7 är timanställda.   
 
Utöver detta finns i snitt 20 assistenter i stallet, som med ett pass i veckan bidrar med vissa stallsysslor, samt 
hjälper grupperna att göra iordning sina hästar inför och efter lektion. 
På anläggningen finns också en grupp från Huddinge kommuns dagliga verksamhet. De bidrar till 
vardagssysslorna med att bland annat mocka i hagar och stall, packa höpåsar och underhålla hästarnas utrustning. 
 
 
Mål och utfall 
 

Mål Utfall 
Uppdatera och tillämpa personalhandboken.  OK, huvuddelen av personalhandboken är 

uppdaterad. Utvärderas under 2022. 
Ta fram en utvecklingsplan för alla anställda. Påbörjat 
Ta fram en plan för att utveckla assistentuppdraget 
till ungdomsledare. 

Ej påbörjat. 

Undersöka möjligheten att finansiera en fritidsledare 
som kan bidra till stöd och gemenskap för 
ungdomarna i föreningen 

Påbörjat – förslag till uppdrag, omfattning och 
kompetensprofil framtaget. 

Utveckla formerna för att inspirera egna medlemmar 
till att utbilda sig för att på sikt kunna bli anställda i 
verksamheten eller inom ridsporten. 

Påbörjat, t ex genom de ungdomar som kan börja 
som assistenter, vidare till timanställda på helger, till 
stalltjänst och utbildning till instruktör. 

 
 
Aktiviteter under 2021 
 

• Styrelsen och verksamhetschefen har under året gjort ett omfattande arbete inom arbetsmiljöområdet.  
• Verksamhetschefen har genomgått en utbildning inom arbetsmiljöområdet för chefer med 

personalansvar.  
• Träff med fackliga företrädare resulterade i en tydlig sammanställning över vilka dokument och rutiner 

som behövde uppdateras.   
• Rutiner för olika situationer och arbetsmoment har därför gåtts igenom och uppdaterats. 
• Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete har uppdaterats och implementerats i vardagen 
• Skyddsrond har genomförts enligt de nya rutinerna 
• Följande policyer har skapats eller uppdaterats: 

• Miljöpolicy 
• Arbetsmiljöpolicy 
• Policy för frisk- och sjukvård, arbetsanpassning och rehabilitering 
• Policy – Säker med häst 
• Policy för arbetskläder och skyddsutrustning 
• Policy för resor i tjänsten och transport av hästar 
• Policy kring alkohol och droger 
• Policy mot hot, våld, trakasserier och kränkande behandling 
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Anläggningen 
Föreningen har ett begränsat ansvar för stallen, ridhuset, hagarna, utebanan, foderladan samt caféstugan. 
Anläggningen ägs av Huddinge kommun, medan den dagliga driften och underhåll sköts av föreningen, enligt 
gränsdragningslista med kommunens förvaltare. 
Under 2020 drabbades anläggningen av problem med den brunn som förser anläggningen med vatten. 
Kommunen har sedan dess löst vattenförsörjningen med en tillfällig lösning i form av en mobil vattentank 
uppställd utanför stallet men en permanent lösning krävs fortfarande.  
 
Anläggningen är sliten och mycket arbete har fått läggas ner under det gångna verksamhetsåret på att laga och att 
byta ut saker, tid som annars hade kunnat läggas ned på nya projekt på anläggningen. 
 
Under 2020 gjordes också en större satsning på underlaget i ridhuset. Fortsatt underhåll med nya rutiner sker 
dagligen samt avjämning och eventuellt påfyllning av material genomförs årligen.  
 
Mål och utfall 2021 

Mål Utfall 
Iordningsställa den nya mark som anvisats för hagar, 
som ersätter den del som vägbygget tagit av hagarna 
närmast ridslingan. 

Dialog pågår med kommunen. 
 

Förbered och genomför inköp av mindre traktor, 
arbetsredskap för anläggningen. 

En begagnad traktor har köpts in vilket underlättat 
personalens arbete. 

Fortsätta dialogen med Huddinge kommun för att få 
en lösning på vatten och avlopp till anläggningen. 

Aktiv dialog pågår. 

Ta fram en kortsiktig lösning för att kunna utöka med 
cirka 5 hästar till verksamheten. Under förutsättning 
att vi kan utöka enligt bland annat Jordbruksverket. 

Ej påbörjat.  
 

Ta fram en långsiktig plan för att kunna utöka med 
ytterligare 5-10 hästar. Under förutsättning att vi kan 
utöka enligt bland annat Jordbruksverket 

Ej påbörjat. 

Ta fram en långsiktig plan för ett framtida nytt 
klubbhus 

Ej påbörjat. 

Undersöka möjligheten att få någon som vill använda 
hästgödsel från verksamheten, och därmed skapa ett 
naturligt kretslopp. 

Undersökningar har gjorts, bland annat dialog med 
Huddinge kommuns miljöförvaltning men vi har 
ännu inte hittat en köpare. Vi har bytt leverantör för 
gödselhämtning och därmed fått en aktör som har en 
hantering som uppfyller myndigheternas miljökrav. 

 
 
 
Ekonomi 
Verksamheten ska bedrivas med långsiktigt god ekonomi. Verksamhetschef och kassör samverkar för att fånga 
upp förbättringsidéer och genomföra dessa inom ramen för budget och styrelsens beslut. 
Priser för lektionsridning, kurser och arrangemang uppdateras med index, årligen.  
Årsavgiften blir från och med 2022 tydligare med vilka delar som går till Svenska ridsportförbundet, Stockholms 
Läns Ridsportförbund, obligatorisk olycksfallsförsäkring samt medlemskap i Gladö Ridsällskap. 
 
 
Mål och utfall 
 

Mål Utfall 
Verksamheten ska bedrivas inom angiven budget för 
2021. 

Verksamheten gav ett underskott om 81 601 kr för 
2021. Varav förändring i semesterlöneskuld är 53 
000 kr. 

Ta fram en långsiktig plan för att kunna investera i 
ytterligare 5-10 hästar. (Under förutsättning att vi får 
tillstånd av Jordbruksverket att utöka.). 

Ej påbörjat, men ligger med i de planer som finns 
kring anläggningen. (Detta förutsätter finansiering av 
hästarna samt de anpassningar som kan krävas på 
anläggningen.) 
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Ta fram en långsiktig plan för att kunna investera i ett 
framtida nytt klubbhus. Det innebär bland annat att 
hitta finansiering genom bidrag från bland annat RF-
SISU, kommunen och andra bidragsgivare. 

Ej påbörjat, men ligger med i de planer som finns 
kring anläggningen. 

 
 
 
Aktiviteter under 2021 
De administrativa rutinerna kring fakturering och betalning av avgifter för lektionsridning, kurser och 
arrangemang har fungerat väl. Vid årets slut fanns inga obetalda fakturor. 
Även 2021 har präglats av pandemin, flera aktiviteter har fått ställas in eller begränsats. Exempel på inställda 
eller anpassade aktiviteter och arrangemang som skulle gett intäkter till föreningen: 
 

• Lokaltävling i dressyr och hoppning. Arrangemanget ger deltagaravgifter samt caféförsäljning. 
• Gladö Cup, klubbtävling i fälttävlan, brukar dra extra publik och därmed caféförsäljning. 
• Knatteridning, prova på-ridning för nybörjare, ställdes in periodvis då smittspridningen inte tillät 

den ökade trängsel som uppstår när föräldrarna hjälper sina barn i stallet. 
• Caféet stängdes tillfälligt under inomhussäsongen, med hänsyn till pandemilagen. 
• Klubbtävlingar i dressyr och hoppning samt blåbärshoppning har genomförts men med begränsat 

deltagarantal för att undvika trängsel. 
 

Föreningen har kunnat söka, och beviljats, en del av de kompensationsbidrag som staten tillfört 
föreningslivet. Dessa bidrag har gjort det möjligt att hålla lektionspriserna till den planerade nivån för året. 
Föreningen fick en oväntad återbetalning på 98 080 kr för Fora-avgifter (pensionsavgift) med hänvisning till 
att de förvaltade medlem stigit i värde.  

 
Ökade kostnader under året 

• Elkostnaderna – delvis med hänsyn till högre elpriser, kall vinter samt uppvärmning av tillfällig 
vattentank.  

• Foder – högre foderpris med hänsyn till svag växtsäsong samt sen vår med svagare vår- och 
sommarbete vilket gett högre förbrukning.  

• Gödselhantering – nytt regelverk innebar att entreprenören för hämtning avslutade sitt uppdrag. Vi 
tvingades med kortvarsel hitta en ny lösning, med högre kostnad.  

• Veterinärkostnader – några av hästarna har drabbats av skador som krävt relativt omfattande 
veterinärvård. En del kompenseras av försäkringsersättning, men inte allt. Två större operationer har 
genomförts under året samt några kostsamma undersökningar / utredningar.  

• Semesterlöneskulden har ökat under året, främst som en följd av nyanställd personal efter sommaren 
som samlat semesterdagar utan att ta ut dessa under hösten.  

 
Anläggningstillgångar 
Förändring under året: 

• 6 hästar och 4 ponnyer har köpts in till verksamheten, total utgift :812 000 kr. 
• 3 hästar och 4 ponnyer har tagits bort, med försäkringsersättning: 199 000 kr 
• 2 hästar har sålts med inkomst: 155 000 kr 
• En häst har fått gå i pension och skrivits över till en medlem. 
• En traktor har skaffats med utgift: 200 000 kr. 

 
Alla investeringar i anläggningstillgångar har kunnat genomföras med eget kapital. Inköp av hästar och traktor är 
en del av satsningarna enligt beslut om nyttjande av tidigare års resultat vid årsmötet 2021. 
  
Ekonomiskt utfall och jämförelser mot budget 2021 finns i den ekonomiska berättelsen. 
 
Föreningens revision för 2021 kommer att genomföras av Lena Norman på revisionsbyrån HQV Stockholm AB. 
Redovisning av räkenskapsåret 2021 framgår i årsbokslutet, med resultat och balansrapporter (separat rapport). 
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Med hopp om en återgång till ökad samvaro under 2022 vill styrelsen tacka medlemmar och personalen för det 
gångna året. 
 
 
 
Gladö Ridsällskaps styrelse, februari 2022 
 
 
 
 
 
Christer Huss, ordförande   Ellinor Carlén, vice ordförande 
 
 
 
 
Ingrid Bardh, ledamot   Karin Dahlin Thomas, ledamot 
 
 
 
 
Anna Adolfsson, ledamot   Eva Berggren, ledamot 
 
 
 
 
 
Daniel Snis, ledamot   Jessica Fallgren, ledamot 
 
 
 
 
Filippa Strandh, ungdomsledamot 
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