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Nu är sommarvärmen här – ta vara på de fina dagarna! 

Vårterminen som gått 
Pandemin klingade av och vi kunde återigen öppna caféet som vanligt. Det var lite trögt i början men 

på slutet kändes det nästan som vanligt igen.  

De nya hästarna börjar successivt komma in i verksamheten, och några av rehab-hästarna har 

kommit i gång igen. Vi kunde lätta på restriktionerna om köp- och byte av lektioner i april. Tack för 

att ni alla varit så tålmodiga. Det tycks fungera väl med att kolla av att den som ska ta över ett pass 

kan rida ungefär samma hästar som ordinarie elev – det känns bra att vi tar ansvar tillsammans. 

Vi har haft extra kurser under våren. Bland annat hoppintro, dressyrkurser och de vanliga sport- och 

påsklovskurserna. Klubbtävlingar i dressyr och hoppning samt blåbärshoppning. Terminen avslutades  

med några sommarlovskurser innan hästarna fick sommarvila och bete.  

Vi har som vanligt hjälpts åt vid städdagarna, och fixat med anläggningen, både inne och ute. Utöver 

det har vi fixat lite med utebanan och hoppas att den ska hålla sig lite mindre blöt och tung.  

I samband med städdagarna har vi pysslat – och skapat med pärlor. Det finns fortfarande fina saker 

att köpa. Kika i skåpet i caféstugan – allt är till försäljning. Försäljningen går till kommande inköp av  

nya hästar. Vill du ha en designad stigbygel, till exempel som halsband eller örhänge – hör av dig till 

mig, ingrid.bardh@gladors.se så fixar vi det. Du kan välja färger och storlek själv.  

I maj hade vi inbjudningstävlingar i dressyr och hoppning, där våra egna hemmaryttare fick chans att 

träna på att tävla. Vi fick fina omdömen från överdomare och de inbjudna ekipagen. Tack till alla som 

bidrog till att allt flöt på bra. 

Några av våra ponnyekipage har varit på Sundby och tävlat under våren, 18 april, 26 maj och 6 juni.  

Två ekipage fick också åka till lektionsponny och -hästmästerskapen i Botkyrka. Jättekul att vi hade 

möjlighet att delta. 

På nationaldagen 6 juni, hade vi en härlig dag med öppet hus, ponnyridning, kadriljuppvisning, 

hästparad, fiskdamm, tipsrunda, lekar, käpphästhoppning, chokladhjul, sockervadd, pyssel, 

hamburgare och såklart café. Tack till alla som bidrog till att det blev en så lyckad dag!  

Särskilda satsningar – vi har fått bidrag 
Under våren har vi fått flera fina bidrag för utveckling av verksamheten. 

Huddinge kommun har lämnat bidrag för åtgärder som ska sänka elförbrukningen samt täcker en del 

av vår elkostnad.  

RF och ridsportförbundet har bidragit med återstarts medel för att komma i gång med aktiviteter i 

föreningen, samt ett litet bidrag till dressyrtävlingen, en del av satsning på idrott efter corona. Utöver 

det fick vi också bidrag för bland annat uteblivna caféintäkter under pandemin. 

RF-SISU och ridsportförbundet har gett oss bidrag för satsningarna ”Trygg i stallet” och ”vi lär oss 

tillsammans”. Läs mer om Trygghetsarbetet i sluet av detta brev. Vi lär oss tillsammans är en lite 

längre utbildning under året där en grupp ungdomar tillsammans med bland annat våra nyare hästar, 

får träna på det uppbyggande arbete som görs med hästarna under rehabilitering och inskolning 

bland annat. Kursen omfattar både teori och praktik och genomförs under våren och hästen 2022. 
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Sponsring 
Under våren har vi satsat mycket på att få företag att bidra till verksamheten via sponsring.  

Om du kommer på någon person eller något företag som du tror skulle kunna vara intresserade av 

att sponsra vår verksamhet – hör av dig direkt till Patrik Roos, patrik.k.roos@gmail.com.  

Gladöskon är en lite mindre form av sponsring, där vi hoppas få upp många fina skor å väggen i 

ridhuset. Mer information om Gladöskon finns på hemsidan, och vid höststarten drar vi igång en 

kampanj med målet att fylla väggen med skor. 

Alla pengar vi kan få in via sponsring kommer gå till en hästtransport, en liten lastbil man kan köra 

med B-körkort. Vårt gamla släp är inte längre trafik- och hästsäkert. Vi har inte heller någon stallbil 

med dragkrok, och just nu finns det bara en personalbil som har krok. Därför är det angeläget att 

skaffa något nytt. Med en lastbil kan alla i personalen hjälpa till och köra om det behövs. Vi använder 

transporten främst när någon häst måste till veterinär, och ibland kan det vara bråttom. 

Kan du bidra med lite av din tid och kunskap till vår förening? 
Som ideell förening bygger en stor del av vår verksamhet på medlemmarnas små och lite större 

insatser. Vi är många som lägger lite extra tid för att få verksamheten att flyta på. Allt vi gör med 

gemensamma krafter bidrar till att hålla nere kostnaderna, som direkt gynnar oss medlemmar genom 

att priserna på lektioner och kurser kan hållas på en rimlig nivå. Vi hoppas kunna fortsätta med det. 

Vi har några ”nya” uppgifter som vi vill se om det finns någon som har möjlighet att hjälpa till med: 

IT – vi har bredband och internet via telia fast-mobilt bredband, och MS office 365. Vi har också en 

mail-lösning via Simply.com. Utöver det har vi web-baserade system för bokföring och 

medlemsregister. Lönehanteringen har vi via vår bokföringsbyrå. 

Nu behöver vi någon eller helst en liten grupp som kan hjälpa oss att underhålla våra lösningar, 

säkerställa att allt fungerar och som kan lägga upp nya användare i bland annat mailen och som kan 

hjälpa personalen att sköta back-up mm. Det finns stora möjligheter att utveckla och förbättra vår IT-

miljö och kanske spara ytterligare några kronor till föreningen.  

Är du intresserad av IT och tror att du kan bidra – tveka inte att höra av dig till mig, 

ingrid.bardh@gladors.se, så kan jag berätta mer. Vi ser gärna att vi kan bilda en liten grupp som 

hjälps åt.  

Löneadministration – i nuläget använder vi en bokföringsbyrå för hanteringen av löner, och viss 

bokföring. Bokföringen blir mer och mer automatiserad via vårt medlemsregister och smarta tjänster 

från banken. Den delen av tjänsterna tror vi att vårt ekonomiadministrativa team från styrelse och 

kansli skulle kunna göra utan hjälp. För att våga släppa bokföringsbyrån behöver vi skapa ett 

löneteam. Uppgiften är att tolka tidrapporterna, förstå våra avtal, och säkerställa att underlag för 

löneutbetalningar och skatteunderlag mm blir rätt och i tid varje månad. Vi tror att det finns 

möjlighet att göra även detta uppdrag smartare och mer effektivt.   

Är du (eller har varit) löneadministratör och tror att du kan bidra – tveka inte att höra av dig till mig, 

ingrid.bardh@gladors.se, så kan jag berätta mer. Vi ser gärna att vi kan bilda en liten grupp som 

hjälps åt. 
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Nu börjar sommaren på riktigt 
Sista ordinarie lektionerna och en härlig fälttävlanskurs avslutade terminen för min del. Några av er 

var med och lämnade hästar vid sommarbetet. Nu är det sommarlov på riktigt.  

Några i personalen hjälps åt att hålla koll på hästarna, storstäda i stallet under sommaren 

tillsammans med sommarjobbare. Några i Styrelsen kör vatten till en av sommarhagarna och är jour 

för hagfix om det behövs. 

Resten av tiden hoppas jag att vi alla får njuta av sommarledigt med tid för vila och återhämtning 

efter en intensiv vår. 

Lektionspriser i höst och världsläget 
Det har säkert inte undgått någon att vi har oroligheter i världen som påverkar alla priser, det gäller 

även kostnaderna för ridskolans verksamhet.  

Som vanligt har vi inför hösten justerat lektionspriserna. Vi har de senaste åren följt inflationen. Just 

nu är inflationstakten ovanligt hög drygt 7%, på grund av bland annat oroligheterna i världen. Vi 

hoppas att den höjning vi nu gjort på 5% ska räcka, även om det är lägre än inflationstakten just nu. 

Den nya prislistan finns på hemsidan https://gladoridsallskap.myclub.se/menu/pages/24133 

Som en glädjande nyhet inför vi till hösten ungdomspris. Det betyder att priset för våra äldre unga, 

19-25 år blir ungefär mitt emellan priset för junior och senior. Detta är ett led i vår målmedvetna 

satsning på ungdomar och en följd av att ridsportförbundet har definitionen att ungdomssektionen 

sträcker sig till och med 25 år. 

Precis innan midsommar skickades alla fakturor ut för hösten. Har du inte sett den/de, titta i 

skräpposten om det hamnat där. Om du saknar en faktura, eller något ser konstigt ut  – skicka till 

kansli@gladors.se.  

Vi ses igen i augusti 
Ordinarie lektioner startar igen torsdagen den 11 augusti. Schemat för hösten kommer snart upp på 

hemsidan.  

Blir längtan efter hästarna stor finns det några platser kvar på uppstartskurserna. Hör av dig till 

kansli@gladors.se om du vill få en plats. Du hittar alla kurser på hemsidan eller på anslagstavlan i 

stallet. 

Till sist vill jag rikta ett stort tack till alla medlemmar som tillsamman gör Gladö Ridsällskap till en bra 

förening, till personalen som tillsammans med våra hästar skapar en ridskoleverksamhet som 

ständigt utvecklas.  

Vi är på god väg mot visionen: Gladö Ridsällskap – föreningen med Sveriges ledande ridskola 

Tack! 

 

Med vänlig hälsning 

Ingrid Bardh, ordförande 

https://gladoridsallskap.myclub.se/menu/pages/24133
mailto:kansli@gladors.se
mailto:kansli@gladors.se


 

 

Sommarlov!  

 

Gladö Ridsällskap 

 

2022-06-25 

 

Hej alla elever, föräldrar och aktiva vid Gladö Ridsällskap! 
 

Vi vill passa på att berätta lite om kommande årets satsning på Trygg i Stallet och introducera 

Trygghetsteamet. 

Trygg i Stallet satsningen innebär att vi under året som följer vill ha ett extra fokus på frågor som 

handlar om omtanke, trygghet och gemenskap på Gladö Ridskola och inom föreningen.  

Under våren har Trygghetsteamet, bildats. Trygghetsteamet består av elever i olika åldrar, föräldrar, 

styrelsemedlemmar och personal på Gladö RS som tillsammans kommer leda arbetet med dessa 

frågor. Tanken med Trygghetsteamet är även att det ska kännas lätt att prata med någon om hur 

man upplever tryggheten och gemenskapen i stallet. Vi kommer presentera oss närmare med namn, 

bild och tider vi finns i stallet på en av våra anslagstavlor till hösten.  

Vi kommer starta med en enkät för att fånga upp alla era synpunkter och tankar på hur vi vill ha det 

tillsammans på Gladö Ridskola men även vad vi kan förbättra gällande sammanhållning, trivsel och 

säkerhet. Sedan kommer frågeställningar på temat ingå i ett av ridgruppens teoritillfällen under året. 

Kommer kopplas till Svenska ridsportförbundets ledstjärnor som är vår gemensamma vision och 

värdegrund kring hur vi ska bemöta och behandla våra hästar och medmänniskor.  

Vi kommer även att införa ett faddersystem i varje grupp som syftar till att introducera nya rid 

elever, föräldrar och anhöriga i föreningen och stallet, men även uppmuntra till sammanhållning och 

trivsel. Är du en person som är bra på att berätta för andra om vad det innebär att tillhöra en ideell 

förening som Gladö Ridsällskap, har särskilt bra koll på fiket och höpåsarna eller gillar att uppmuntra 

till gemensamma fikastunder då kanske du är din grupps kommande fadder?! Hör gärna av dig till 

Malin (malin.adolfsson@gladors.se) i så fall! 

Årets satsning kommer avslutas i juni med en omröstning på Årets kompis, som handlar om att 

genom en motivering lyfta fram en särskilt bra kompis.  

På vår hemsida http://www.gladors.se/kan du redan nu under fliken Trygg i Stallet, hitta en del 

information och vi kommer fortlöpande fylla på där med bra material, filmer mm. 

 

Med vänliga hälsningar Trygghetsteamet! 

 

För mer information: 

www.gladors.se  

https://www.ridsport.se/Omoss/visionochvardegrund/ledstjarnor . 
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