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Verksamhetsplan 

Gladö Ridsällskap 
 

1 januari – 31 december 2022 
 

Om Gladö Ridsällskap 

Gladö Ridsällskap grundades 1989. 

 

Vi är en ideell förening som bedriver ridskoleverksamhet för barn och vuxna vid Gladö ridskola i Huddinge. 

Anläggningen ägs av Huddinge kommun och verksamheten drivs av föreningen med anställd personal. Det är vi 

som medlemmar som tillsammans ansvarar för verksamheten och vi kan genom vårt engagemang påverka 

verksamhetens innehåll, omfattning och kostnader. Tillsammans med personalen kan vi hålla välmående hästar, 

utveckla vårt hästintresse och underhålla anläggningen. 

 

Föreningens och ridskolans Verksamhetsidé, Värdegrund och Vision. 
 

Verksamhetsidé 

 
• 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 

 

Verksamhetsidén tar sitt ursprung ur vår historia och vår framtid. Verksamhetsidén beskriver vilka vi är som 

tillsammans bildar Gladö Ridsällskap. 

 

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 

 

Värdegrunden visar hur vi som medlemmar och personal är med varandra och med våra hästar. Värdegrunden 

går i linje med Svenska Ridsportförbundets värdegrund. 

 

Vision 

 
Gladö Ridsällskap – Föreningen med Sveriges ledande ridskola 

 

Visionen visar vad vi vill vara nu och i framtiden. 
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Verksamhet 2022 
 

Lektionsridning 

Omfattar lektioner alla veckans dagar, för juniorer från 7 år till seniorer, på ponny och häst.  

Lektioner erbjuds från Knatte (prova-på-ridning) till nivån på väg mot Märke Brons. 

Vi har tagit fram en utbildningstrappa för eleverna, som grund för undervisningen. 

 

Mål 2022 

• Fortsätta införandet av utbildningstrappan för eleverna, skanna av alla elevers kunskapsnivå och planera 

undervisningen efter det. 

• Fortsätta med märkestagning, ryttarmärken, som ett sätt att ge eleverna tydlig återkoppling på sin 

kunskapsutveckling.  

• Anpassa lektionsschema samt utbud av grupper och kurser för de äldre ungdomarna, så att vi kan 

behålla fler i övergång från ponny till häst. 

• Långsiktigt mål att behålla eleverna längre, till en högre utbildningsnivå och minska intaget av 

nybörjare på häst.  

 

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. Detta kan vara enskilda teorikurser eller kombinationskurser med både avsutten 

och uppsutten träning. 

 

Mål 2022 

• Bredda utbudet, introducera minst en ny kurstyp  

• Bredda utbudet med fler alternativ till uppsutten träning.  

• Anpassa utbudet till olika målgrupper, särskilt fokus att erbjuda specifika kurstillfällen för de äldre 

ungdomarna i övergång mellan ponny och häst. 

 

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. En tävling i fälttävlan – Gladö Cup genomförs på våren.  

Vissa år deltar vi med lag i Stockholms- och Ponnycuperna. 

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. 

Våra medlemmar erbjuds att hyra våra hästar och ponnyer för att tävla vid lokaltävlingar i närområdet, i den 

omfattning som hästar och ponnyer kan avvaras från ordinarie lektionsverksamhet.  

 

Mål 2022 

• Genomföra en tävlingshelg med lokaltävling i dressyr och hoppning under våren.  

• Utbilda fler i att arrangera tävling – utöka arbetsgruppen för planering av tävlingsdag.  

• Introducera tydligare struktur i klubbtävlingar, med fler nivåer enligt tävlingstrappa.  

• Introducera en mer tydlig modell för kvalificering till externa tävlingar. Kvalificering till tävling 

omfattar såväl deltagande i klubbarrangemang som funktionärsuppdrag. 

 

Medlemsaktiviteter – medlemsengagemang 

 

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. Exempel är luciashow, sommarfest, klubbresa till något häst-ställe etc. 

 

Mål 2022 

Skapa fler tillfällen och former för medlemsengagemang genom att: 

• Formulera tydliga uppdrag kring medlemsaktiviteter 

• Fortsätta fånga upp vilka kompetenser som finns bland medlemmarna. 
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• Involvera de äldre ungdomarna i planering och genomförande av några arrangemang under året 

• Skapa arbetsgrupper som kan planera och leda genomförandet av arrangemang 

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

 

USEK 

Alla medlemmar på Gladö RS mellan 0 och 26 år tillhör 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. Vi bidrar också till att föra de yngre medlemmarnas talan i "stora styrelsen". 

 

Under ”det andra pandemiåret” 2021 blev USEK:s planerade aktiviteter nästan helt inställda. Behov och 

önskemål om fler och nya aktiviteter är stort. 

 

Mål 2022 

• Genomföra de aktiviteterna för yngre medlemmar som planerats 

• Ta fram förslag och genomföra aktiviteter som riktar sig till lite äldre ungdomar, inom USEK 

• Bidra till att genomföra några av de större arrangemangen i föreningen 

 

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. 

För att kunna hålla caféet igång varje dag har alla ponnyryttare ansvar för att bemanna caféet, tillsammans med 

en förälder eller annan vuxen, en gång per termin och ridgrupp (alltså fler om man rider i flera grupper). 

 

Mål 2022 

• Möjliggöra att caféet kan hållas öppet igen på ett coronasäkert sätt.  

• Fortsätta uppdatera utbudet, efter utvärdering av inkomna önskemål och vad som ”går åt mest”. 

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

 

 

Personal 

Gladö har cirka 15 anställda, varav cirka hälften är månadsanställda och resterande är timanställda.  

Uppdragen är verksamhetschef, administrations-ansvarig, stalltjänst och instruktörer.  

Utöver dessa finns assistenter, ungdomar, som med ett pass i veckan bidrar med vissa stallsysslor, samt hjälper 

grupperna att göra i ordning 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. 

För att skapa utrymme till mer arbete med att utveckla hästarna, vill vi utforska möjligheten att utöka 

personalstyrkan med någon som kan ta ett större ansvar för anläggningens dagliga drift och underhåll.  

 

Mål 2022 

• Fortsätta utveckla och tillämpa personalhandboken och rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete. 

• Fortsätta uppdatering och utveckling av arbetssätt och rutiner tillsammans i personalgruppen. 

• Uppdatera utvecklingsplaner för alla anställda.  

• Utveckla assistentuppdraget till ungdomsledare, för att motverka hierarkier bland barn och ungdomar, 

och kunna erbjuda såväl utbildning som arvode baserat på utbildning, kompetens och engagemang. 

• Undersöka möjligheten att finansiera en fritidsledare som kan bidra till stöd och gemenskap för 

ungdomarna i föreningen.  

• Fortsätta utveckla formerna för att inspirera  egna medlemmar till att utbilda sig för att på sikt kunna bli 

anställda i verksamheten eller inom ridsporten.  

 

 

Anläggningen 

Omfattar stall, ridhus, hagar, utebana, foderlada samt caféstuga. 



Gladö Ridsällskap Verksamhetsberättelse  2022 

 Sida 4 av 5 

Anläggningen ägs av Huddinge kommun. Daglig drift och underhåll sköts av föreningen, enligt 

gränsdragningslista med kommunens förvaltare, Huddinge samhällsfastigheter (HUSF). I samband med att 

Huddinge kommun presenterat en rapport kring häst- och ridverksamhet i kommunens anläggningar 

uppmärksammades att gränsdragningslistan för Gladö Ridsällskaps anläggning är annorlunda än övriga stall i 

kommunen. Gladö har därmed ett större åtagande för drift och underhåll än övriga föreningar har.  

Med hänsyn till det åtagande som föreningen har kring drift och underhåll av anläggningen kan det vara aktuellt 

att öka personalstyrkan med någon som kan ta större ansvar för anläggningens dagliga drift och underhåll.  

Under 2021 har problemen med brunnen som förser anläggningen med vatten kvarstått. Kommunen har löst 

vattenförsörjningen med tillfälliga lösningar men en permanent lösning krävs. 

En bättre traktor har köpts in under 2021, som avser förenkla arbetet både med ridhusunderlaget och andra tunga 

arbeten på anläggningen.  

Hästarna producerar en stor mängd gödsel. Under 2021 ändrades regelverket och vi tvingades byta entreprenör 

för hämtning av gödsel. Gödsel är en naturresurs som kan nyttjas i kretsloppet, vilket skulle vara bra för miljön. 

Under 2021 har dialog startat med Huddinge kommun om möjligheten att utöka hagmark i anslutning till 

anläggningen och till sommarbetet.  

 

Mål 2022 

• Säkerställa att utökad hagmark blir avtalat med kommunen, och att dessa blir ordningsställda inför 

betessäsongen 2022. 

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

• 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.  

• Ta fram en långsiktig plan för att utöka verksamheten och därmed minska kön med framförallt barn och 

ungdomar som vill börja rida och umgås med hästar. Planen omfattar bland annat: 

o Utbyte av spiltor till boxar. 

o Utökning med cirka 10 platser för ponnyer och hästar. 

o Ett nytt ridhus, med innermått 20 x 60 m, för att kunna erbjuda fler uppsittningar per vecka. 

o Plats för effektiv hantering av foder, gödsel och strö. 

o Rum för utrustningsvård, tvätt och torkning av täcken och andra textilier i verksamheten. 

o Ett äkta karantänstall för 5-10 hästar 

o Adekvata personalutrymmen för både administrativt arbete och förberedelse/planering av 

undervisning, arbetsmöten, paus/lunchrum samt omklädningsrum med dusch och toalett. 

o Utrymmen för medlemsaktiviteter, ungdomssektionen, teori- och avsutten undervisning, 

avsutten fysisk träning  (styrka, koordination och balans), café / plats för medlemmar att äta 

samt omklädningsrum med låsbara skåp, dusch och toaletter. 

• Undersöka möjligheten att hitta en mer kostnadseffektiv hantering av hästgödsel, till exempel genom att 

få någon som vill använda hästgödsel från verksamheten i närområdet, och därmed skapa ett naturligt 

kretslopp.  

 

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 inför höstterminen.  

Årsavgiften omfattar medlemsavgifter i Svenska ridsportförbundet och Stockholms läns ridsportförbund, 

obligatorisk olycksfallsförsäkring samt medlemskap i Gladö Ridsällskap. 

Caféverksamheten budgeterar för överskott. 

Föreningens system för medlemsregister, fakturering och hemsida – MyClub, har aviserat en kraftig prisökning 

och förändrad prismodell. Med anledning av det utreds möjligheterna att byta system. Eventuellt kan det kräva 

byte av bokföringssystem och nya rutiner för de administrativa uppgifterna kring grupper, fakturering, och 

hantering av inkommande leverantörsfakturor.  

De satsningar som genomförts under 2021 har nyttjat en del av det upparbetade egna kapitalet. Det finns 

fortfarande visst utrymme att fortsätta omställningen och köpa nya hästar, om grupperna kan fyllas på och alla 

planerade aktiviteter kan genomföras. Med de nya hästar som köpts in kommer avskrivningarna att öka. Det 

påverkar inte kassaflödet, utan enbart resultatet.  

Med hänsyn till den rapport som Huddinge kommun redovisat bör Gladö kunna ansöka om extra 

verksamhetsbidrag för det större åtagande för drift och underhåll som Gladö har jämfört med övriga föreningar i 

kommunens hästanläggningar.  

Budget för 2022 läggs med ett underskott.  
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Mål 2022 

• Verksamheten ska bedrivas inom angiven budget för 2022.  

• Genomföra byte av medlemsregister, bokföringssystem samt lösning för hemsida, samt anpassa rutiner 

och arbetssätt till nya förutsättningar och system. 

• Fortsätta arbetet med en långsiktig plan för att kunna öka antalet hästar med ytterligare 5-10. Under 

förutsättning att vi kan utöka enligt bland annat jordbruksverket. Detta innefattar att kunna hitta 

finansiering av hästarna samt de anpassningar som kan krävas på anläggningen.  

• Ta fram en långsiktig plan för att i samverkan med kommunen få beslut om investering i renovering och 

tillbyggnad av anläggningen. Det innebär bland annat att hitta finansiering genom bidrag från bland 

annat RF-SISU, kommunen och andra bidragsgivare.  

• Alla investeringar i anläggningstillgångar ska genomföras med eget kapital. 

 

Budget 2022 är en bilaga till verksamhetsplanen. 


