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De senaste åren har varit märkliga och ansträngda på många sätt. Vi har fått vänja oss vid att mycket 

i vår vardag blivit annorlunda. För många av oss har kanske stallet och hästarna på Gladö varit det 

mest normala vi haft, även om vi inte fått träffas fullt lika fritt som vanlig så har vi kunnat hålla 

verksamheten i gång med relativt små anpassningar.  

I vår verksamhet på Gladö har vi också kämpat med rehabilitering och många nya hästar under 

inskolning. Det arbetet pågår fortfarande men vi ser nu att det går åt rätt håll. Det syns bland annat 

på att fler av de nya och några av de rehabiliterade hästarna är med på lektioner. Alla går in i sin egen 

takt och med noga utvalda ryttare för att inskolningen ska bli så trygg som möjligt.  

Föreningen Gladö Ridsällskap 
Gladö Ridsällskap är en ideell förening, som driver Gladö Ridskola. Det betyder att alla vi som är 

medlemmar tillsammans äger hästar och innehållet i verksamheten, och har ett gemensamt ansvar 

för att hästarna mår bra och kan göra sitt ”jobb”, att personalen har förutsättningar att göra ett bra 

jobb och att vi som medlemmar kan umgås och utvecklas i hästsporten. Huddinge kommun äger 

anläggningen och upplåter den till oss så att vi kan bedriva all vår verksamhet. 

Det är ett stort ansvar, men också härligt. Vi som medlemmar kan känna att detta är vår plats, våra 

hästar och vår fina verksamhet! 

Nu lämnar vi den mörka årstiden, pandemin och ser hoppfullt fram emot att det ska bli vår på riktigt. 

Ny styrelse 
Sedan årsmötet i februari har vi en ny styrelse i föreningen. Bland annat har jag fått förtroendet att 

leda styrelsens arbete som ordförande, och Christer Huss har valt en lite lugnare roll som ledamot. 

Anna Adolfsson, Madeleine Dykes och Daniel Snis har lämnat styrelsen och Ida Malmblad, Victoria 

Samuelsson och Patrik Roos har kommit in. Läs mer om styrelsen och ansvarsområden på hemsidan.  

Caféet – kan hålla öppet om vi hjälps åt 
Fiket är öppet som vanligt – och bemannas av våra ponnyföräldrar, eller vem som helst som har lust. 

Det är allas ansvar att vi kan ha öppet. Har du inte redan skrivit upp dig på ett pass – gör det så snart 

som möjligt. Cafégruppen, Sara Nilsson, Berit Lööw Samulesson och Lena Asplund ser till att det 

mesta finns och du som håller i ett cafépass tar med lite mjölk och gärna något hembakat. Läs mer 

om vårt café på hemsidan! 

Påskaktiviteter 
Snart är det påsk, med lite extra ledighet. Passa på att anmäla dig till någon av påskkurserna, eller en 

privatlektion. Det finns fortfarande en del platser kvar. Information om kurser och tider finns på 

anslagstavlan i stallet och på hemsidan. Anmälan sker till kansli@gladors.se eller till personalen i 

stallet. USEK ordnar en kul påskäggsjakt på skärtorsdagen. Läs mer på anslagstavlan i stallet eller på 

hemsidan. 

Städdagar 
Under våren har vi två dagar då vi hjälps att fixa och städa i och kring anläggningen.   

• söndag den 8 maj, vi förbereder anläggningen inför tävlingshelgen 14-15/5 

• lördag den 21 maj, vi förbereder inför sommaren. 
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Håll utkik efter anmälningslistor som kommer upp på en vägg i stallet, när det närmar sig. Läs mer om 

vad vi brukar göra på städdagarna och vad man gör om man inte kan vara med, på hemsidan.  

Tävlingar med inbjudna ekipage – vill du delta eller vara funktionär? 
Helgen den 14-15/5 hälsar vi inbjudna ekipage välkomna till Gladö. Det är dressyr på lördagen och 

hoppning på söndagen. Båda dagarna är det först ponnyer och sedan stora hästar.  

Har du grönt kort, och är sugen på att vara med – prata med din instruktör eller Anneli direkt. Vi vill 

att så många som möjligt är med och representerar Gladö när vi har tävling på hemmaplan. Så som 

verksamheten ser ut och med de hästar och ponnyer vi har just nu, är det svårare att få tillfälle att 

åka iväg på tävlingar. Men dessa dagar har vi inga ordinarie lektioner, och behöver inte åka 

någonstans med krångliga transporter.  

Utöver deltagare i själva tävlingen behöver vi  funktionärer under tävlingsdagarna. Det är många 

olika uppgifter som ska utföras under dagen, en del är enkla och tydliga, andra kräver mer erfarenhet 

och lite utbildning. Lägg datumen i kalendern och skriv upp dig när anmälningslistorna kommer upp. 

Det kommer finnas uppgifter som passar både barn, ungdomar och vuxna! 

Är du sugen på att lära dig mer om hur det fungerar att ordna en tävling? Då vill vi ha dig med i 

arrangörsgruppen. Ta direkt kontakt med Jessica Fallgren. Jessica.fallgren@gladors.se 

Gladö festdag 6 juni 
På nationaldagen, 6 juni, planerar vi att ordna en festdag i och kring stallet. Denna dag är det inga 

vanliga lektioner. Några av ponnyryttarna rider bort till Sundby och deltar i hopptävlingar där, men 

för övrigt har vi anläggning och hästar till förfogande att göra en kul dag.  

Det finns en del idéer, bland annat har ungdomarna i USEK börjat samla idéer. Är du en person som 

kan organisera och ”styra upp” behöver vi dig! Leila Bull från personalen är utsedd att vara med i 

planeringsarbetet. Vil du vara med och bilda ett ”dream-team” med henne och några till? Givetvis 

hoppas vi att det finns fler som kan hjälpa till med något under själva dagen också. 

Har du lust att planera för allt kul den 6 juni – hör av dig till Ingrid Bardh, så kan vi börja förbereda! 

Ingrid.bardh@gladors.se 

Sponsring 
Föreningen har som ambition att kunna erbjuda låga lektionspriser för regionen. Just nu är det 

många kostnader som ökar, elpriset har varit skyhögt under vintern, och även foder och strö ökar i 

pris. Därför behöver vi hitta sätt att få lite extra inkomster till föreningen.  

Som sponsor i verksamheten kan du få sätta upp en skylt i ridhuset, eller bidra med ett hinder med 

ditt företags logga och design. Ett annat uppskattat bidrag är priser vid tävlingarna. Det kan vara 

hästprylar eller något som en ryttare (barn, ungdomar eller vuxna) kan uppskatta. Alla bidrag är 

välkomna!  

Som exempel på en egen idé om sponsring är att vi fick ett riktat bidrag i samband med inköpet av 

den nya traktorn, och snart kommer en dekal upp på traktorn som visar vilket företag som bidragit. 

Har du idéer på något du eller ditt företag kan bidra med som kan vara till värde för verksamheten – 

tveka inte att höra av dig till Patrik Roos. Patrik.k.roos@gmail.com.  
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Pyssla med USEK 
USEK består av alla medlemmar upp till 26 år. Även våra barn och unga medlemmar kan bidra till att 

samla pengar till verksamheten, samtidigt som vi kan ordna mysiga träffar och lära känna varandra 

lite mer. Tänk vad häftigt det vore om vi kunde pyssla ihop till en ny ponny! 

Det finns idéer på olika pyssel, med häst-tema, som vi kan skapa tillsammans och sedan sälja, i 

caféet, vid tävlingarna och på Gladödagen.  

Har du pysselmaterial att bidra med är det också välkommet! Det kan vara material till pärlarbete 

(små glaspärlor och material till pärlplattor), skinn, nitar, band med mera. Ja bara fantasin sätter 

gränserna.  

Är du pysslig och vill hjälpa till vid pysselträffar hör av dig till Ingrid Bardh, ingrid.bardh@gladors.se. 

Du kan vara med vid ett eller flera tillfällen. Alla bidrag är värdefulla. Vi hoppas att det finns många 

barn som vill pyssla.  

Anläggningsgruppen 
Huddinge kommun äger anläggningen och upplåter den utan kostnad för oss att driva verksamheten 

i. I avtalet ingår inte skötsel och enklare underhåll av anläggningen utan det står vi för i föreningen. 

Därför har vi en anläggningsgrupp som består av Jessica, Björn, Christer och Peter som fasta 

medlemmar och några till som bidrar när de kan. Är du händig och kan hjälpa till med något när det 

behövs några extra fixarhänder? Hör av dig till Jessica, och berätta hur just du kan bidra, vilka dagar, 

tider och vad du är extra bra på. Jessica Fallgren når du på jessica.fallgren@gladors.se. 

Grönytegruppen 
Vi har en grupp som hjälps åt att sköta om våra gröna ytor, gräsmattor, buskar och planteringar. Är 

du allmänt trädgårdsintresserad, och kan hantera en gräsklippare, trimmer eller sekatör är du 

välkommen att hjälpa till. Hör av dig till Ellinor Carlén, ellinor.carlen@gladors.se, och berätta vad just 

du vill bidra med. 

Trygg i stallet 
Gladö Ridsällskap tillsammans med Ridsportförbundet och RF-SISU satsar på ”Trygg i stallet” 

Vi på Gladö har blivit utvalda att delta i satsningen för att alla ska känna sig välkomna och trygga i 

stallmiljön, med såväl hästar som människor. Mer om trygg i stallet satsningen finns att läsa i senaste 

numret av Häst och Ryttare.  

Allt börjar med två träffar då vi kommer prata om allt möjligt som har med trygghet att göra.  

Träffarna kostar inget, och vi bjuder på fika! 

Vi hoppas att många av våra ungdomar och vuxna medlemmar vill delta. Du kanske redan ahr fått en 

inbjudan? Leta i din e-post ibland kommer det i ”skräpposten”. Oavsett är du välkommen att anmäla 

dig 

• Datum : söndag 24 april & lördagen 7 maj 

• Tid : 13.00-17.00  

• Plats : Balingsnäs skolan  ”torget”  

Tillsammans kommer vi hitta på fler aktiviteter där alla medlemmar blir delaktiga på något sätt. 
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Anmäl dig via länken senast 15 april  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeS9be8BGxhKERzI74pTCl9hfvA4ojhWlrODcOlXm

MBf3wJaA/viewform  

Jag längtar till sommaren 
Nu har också årets sommarkurser kommit upp och anmälan är öppen. 

Jag tänkte anmäla mig till fälttävlanskursen, det är årets höjdpunkt. Du hittar alla kurser på hemsidan 

eller på anslagstavlan i stallet. 

Anmälan görs som vanligt till personalen i stallet eller via mejl till kansli@gladors.se. 

 

 

Vi ses i stallet! 

 

 

Med vänlig hälsning 

Ingrid Bardh, ordförande 
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