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Semestern går fort, kanske några av oss fortfarande får vara lite lediga när hästarna kommer tillbaka 

till stallet från sommarbetet. Jag längtar i alla fall tills första uppstartskursen ska börja. 

Det kan finnas någon plats kvar – kolla med personalen på plats, eller mejl till kansli@gladors.se. 

Aktuella kurser hittar du på hemsidan under kurser - 

https://gladoridsallskap.myclub.se/menu/pages/24148. 

Några har lämnat oss och några nya… 
Under sommaren har vi tvingats säga farväl till Afrodite och Picasso, fina trotjänare som nu 

galopperar vidare på de evigt gröna ängarna.  Afrodite fick under senvåren problem med stora 

pålagringar i kronlederna på frambenen, som när de är så stora inte går att göra någonting åt. Picasso 

hade pålagringar i framförallt vänster has, som successivt blev mer och mer omfattande.  

Som nästan alla somrar går en del av Annelis tid till att leta hästar. Ibland är det förgäves men så 
plötsligt dyker det upp något mer intressant. Så i förra veckan kom tre nya stora hästar som vi 
hoppas ska komma in i verksamheten under hösten. De nya är Econ, polskt halvblod, brun valack, 9 
år,  Gibson, litauiskt halvblod, brun valack, 11 år och Katten, polskt halvblod, mörkbrunt sto, 13 år. 
Just nu står de lite för sig själva ute och i utestallet och ska få bekanta sig med allt i sin takt.  

I personalen har Oscar valt att lämna oss och ta sig an nya utmaningar. Vi tackar Oscar för hans tid 

hos oss. Victoria kommer vara fortsatt sjukskriven efter sin knäoperation under augusti.  Under 

Victorias sjukskrivning kommer Ellen Wargfors vara vikarie på halvtid och resten av tiden pusslar vi 

med övriga i personalen. 

Vi fortsätter våra 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. Vi hoppas nu att de ska ta över hela vår elkostnad inför kommande säsong. 

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

tillsammans”. Vi fortsätter dessa satsningar under hösten.  

Trygghetsteamet jobbar vidare med att utse gruppfaddrar och att uppmärksamma risker för 

otrygghet som vi tillsammans kan göra mer trygga. 

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. 

Assistenter blir Ungdomsledare 
Vid träffarna inom ”Trygg i stallet” framkom bland annat att systemet med assistenter är en risk för 

otrygghet. Det har upplevts som orättvist, och skapat hierarkier bland barn och unga i föreningen.  

I Ridsportens och Gladös värdegrund ligger att alla ska känna sig välkomna att vara i stallet och 

umgås med våra hästar. 

Därför planerar vi för ett nytt ungdomsledaruppdrag som kommer ersätta assistenterna i höst. 

Ungdomsledare kan man bli från det år man fyller 15 år. Uppdraget är ett ansvarsuppdrag, där 

arbetspass är schemalagda.  
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De första ungdomsledarna utses under augusti och startar sina uppdrag så snart schemat är klart. 

Alla våra medlemmar är alltid välkomna att hjälpa till i stallet efter förmåga och kunskap.  

Vill du hjälpa till kan du fråga någon i personalen, och förstås gärna våra ungdomsledare.  

Det finns nästan alltid något man kan göra. 

Mer information om ungdomsledarsatsningen kommer på hemsidan. 

Hjälp! - känner du någon som kan lön, ekonomi/redovisning eller ”data”? 
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. 

Till hösten och framåt behöver vi hjälp med: 

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.   

Ekonomi/redovisning – vår ekonomigrupp i styrelsen behöver akut förstärkning. Vi försöker 

automatisera så mycket som möjligt med hjälp av vårt medlemsregister och bokföringsprogram, för 

att underlätta uppdraget, men vi vill gärna hitta ytterligare en eller två personer som kan bidra med 

lite ekonomiadministration / bokföring. Vi använder Visma e-ekonomi, ett helt web-baserat system 

för vår bokföring.  

”Data” – 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 (eller har varit) löneadministratör, har redovisningserfarenhet (bokföring mm) eller är en 

”hejare på data” och tror att du kan bidra – tveka inte att höra av dig till mig, 

ingrid.bardh@gladors.se, så kan jag berätta mer. Vi vill gärna bilda mindre arbetsgrupper som hjälps 

åt. Du behöver inte ingå i styrelsen för att bidra i en arbetsgrupp. 

Sponsring 
Under våren har vi satsat mycket på att få företag att bidra till verksamheten via sponsring. Det vill vi 

fortsätta med. 

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.  
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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 behöver vi 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. 

Håll utkik på nyhetssidan och facebook – snart drar vi igång Gladöskon igen! 

Viktiga datum i höst 
Ordinarie lektioner startar torsdag 11/8. 

Schema för lektioner, bom/hopp-tillfällen, teoritillfällen samt stallpass finns på hemsidan. 

Information om cafépass finns också på hemsidan under caféet. Anmälningslistor för cafépass 

kommer snart upp vid anslagstavlan i stallet.  

Under höstlovet v 44 (31/10-6/11) är det kurser. Ordinarie lektioner som vanligt måndag till fredag. 

Helgen 5-6/11 planerar vi för klubbtävlingar i hoppning och dressyr. Då är det inga vanliga lektioner. 

I anslutning till Lucia – söndagen den 11/12 planerar vi för en medlemseftermiddag – vi hoppas få se 

Lucia till häst och kanske lite andra skojigheter.  

Sista dagen med ordinarie lektioner är 22/12. 

Den 23/12 planerar vi för traditionsenlig Tomtehoppning. 

Ryttarträning 
Vi ryttare är idrottare! För att bli bättre som ryttare behöver vi också träna vår kropp ”avsuttet2. Vi 

behöver både kondition, styrka och balans. 

Gladö ridsällskap i samarbete med Sofia Gymnastikförening, erbjuder Ryttarträning –

styrketräningspass med lite kondition, koordination, bålstabilitet och balans. 

• Onsdagar 20.30-21.30 i Hörningsnässkolan, Huddinge, med start 17/8 

• Torsdagar 20.00-21.00 i Enskedefältets skola, Sockenplan, med start 1/9 

Avgift 625 kr, för precis så många pass du vill under hösten, en eller två gånger i veckan Det är 

”samma” upplägg hela terminen. Icke medlemmar är också välkomna, då tillkommer 100 kr.  

Ta med egen träningsmatta, vattenflaska, ett par lätta hantlar (om du vill) och en liten handduk. 

Anmäl dig via mejl till ingrid.bardh@gladors.se. 

Gladö Ridsällskap – en ideell förening 
Tillsammans är vi i Gladö Ridsällskap en härlig kraft – som gemensamt kan skapa den härliga 

gemenskap och glädje som umgänget med och kring våra fina hästar ger. 

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

Tack! 

Vi ses i stallet 

Ingrid Bardh, ordförande 
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