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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020/2021, 

GÖMMARGÅRDENS RIDSÄLLSKAP 

 
Gömmargårdens Ridsällskap (GGRS) är en ideell förening som sedan år 2000 bedriver 

ridskoleverksamhet i Huddinge kommun. Föreningen har ca 280 st medlemmar, varav 

större delen, ca 200 st, är 25 år eller yngre. Under året har styrelsen haft 10 stycken 

protokollförda sammanträden.  

 

Utan ideella insatser på bred front, fungerar inte föreningslivet - ett stort TACK till 

samtliga för era ideella insatser under det gångna året. 
 

 

 

Verksamheten  

Instruktörsledd ridundervisning sker alla dagar i veckan. GGRS vill hålla hög kvalité på lektionerna vilket gör att 

gruppernas storlek är max 8 st för vuxna och 6-8 st i barngrupperna. Under året har vi haft 37 lektioner per 

vecka och en öppen grupp för de som vill prova på. På ridskolan ges ca 270 ridtillfällen/uppsittningar per vecka. 

Under loven har läger ordnats för barn och vuxna och extra ridtillfällen har erbjudits på helger och andra lediga 

dagar, t ex hopp-, dressyr- eller programträning. Föreningen erbjuder också privatlektioner i den mån 

verksamheten tillåter. Vi har sedan några år tillbaka ett system med ”enskild extraridning” på de hästar som går 

färre eller inga lektioner alls på helgerna. De mest rutinerade eleverna på ridskolan, anpassat efter vilka hästar 

det gäller, blir tillfrågade av instruktörerna.  

 

Verksamhetsåret har varit ett år som präglats starkt av Covid-19 och alla de restriktioner det inneburit, vilket 

gjort att många extra aktiviteter utöver ordinarie ridlektioner i perioder har uteblivit helt eller delvis. Även 

extrasatsningar på idrottslyft/projektstöd har uteblivit. Men nya tag 2021/2022! 

 

Överlag har vi haft ett högt tryck på de lovaktiviteter och andra arrangemang för våra barn och ungdomar som 

blivit av. Våra dagläger (såväl sommar som andra lov) blev snabbt fulltecknade och det har funnits ett högt tryck 

på att få rida extraträningar när vi väl kunnat anordna dem. Kul tycker vi!  

 

 

 

Ekonomi 
Under verksamhetsåret 2019/2020 kunde vi uppvisa ett plusresultat på 145.000kr. För att upprätthålla en god 

arbetsmiljö samt anläggningsvård var vi under verksamhetsåret 2020/2021 tvingade att öka personaltimmarna 

något, och därmed även personalkostnaden. Vi har även gjort ett flertal hästinköp, samt investeringar i 

anläggningen i form av utrustning, renovering samt påfyllnad av underlag.  
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Verksamhetsåret 2020/2021 landade på ett plusresultat på 66.000kr som vi tar med oss in i 2021/2022. Det är 

ett resultat som vi önskat att det varit betydligt större. Med tanke på att vi ökat 

bemanningen/personalkostnaden och då Covid 19 begränsat flera av våra intäktskällor, såsom tävling, 

aktiviteter och cafeteria, är vi glada att det är ett resultat på plus. Vi valde även inför räkenskapsåret 20/21 att 

leja ut hanteringen av lönerna, vilket ökat redovisningskostnaderna men underlättat arbetet för styrelsen samt 

att vi inte behövde göra inköp av nytt löneprogram. Hästinköp har inneburit stora kostnader då hästpriserna 

ökat kraftigt under senaste året. Veterinärkostnaderna har varit betydligt större i samband med att vi haft flera 

hästar med långvariga skador, vilket ytterligare inverkat på resultatet. Även hovslagarkostnader har ökat något, 

samt att vi har fyllt stallet med endast egna hästar och inte har några inhyrningar längre, vilket kostar mer och 

ger ingen intäkt på stallhyrorna. Men med fler hästar blir verksamheten inte lika sårbar och vi kan fylla våra 

grupper, vilket man även ser på lektionsintäkterna att de ökat jämfört med tidigare år.     

 

Så bra gjort av all personal, styrelse och alla medlemmar att vi ändå lyckats få ett resultat på plus ett år som 

detta!   

 

Det finns fortfarande många hål att fylla gällande våra investeringsområden på anläggningen och 
verksamheten. Underlaget i ridhuset behöver fyllas på, hästarnas utrustning (framför allt sadlar) behöver 
underhållas och förnyas, förbättringar i arbetsmiljön i form av arbetsredskap och utrustning för att underlätta 
tungt arbete, förbättra bevattningssystemet i ridhuset, investera i en ny traktor eller fyrhjuling samt hålla en 
rimlig nivå på personalbemanning är några av de investeringar vi behöver göra.  Personalkostnaden ökade 
under det gångna året med ca 260.000kr, vilket är en förväntad och rimlig ökning för att arbetsbelastningen och 
bemanning i stallet skall vara på en laglig och god nivå. Med en mycket hög medelålder på våra hästar och 
ponnyer behöver vi även budgetera för pensionering och inköp av våra hästkollegor, samt att priset på hästar 
ökat kraftigt.  
 

Vi är fortsatt medvetna om att marginalerna är mycket små och att vi måste fortsätta kämpa för att hitta nya 

sätt att få in pengar till klubben. En ridklubb i vår storlek har begränsningar i att öka intäkterna, särskilt gällande 

antal lektioner, antal ponnyer/hästar samt tillgång till ridhustider. Det är högt tryck på våra kvällsgrupper men 

det är svårt att fylla grupperna som ligger tidigt på eftermiddagarna, särskilt som barnen/ungdomarna blir allt 

äldre och har senare skoltider för varje år. Det är många som står i kö för att få börja rida hos oss, bland dessa 

är de flesta barn som vill börja i en nybörjargrupp. Det är ett bekymmer för verksamheten att vi inte har 

möjlighet att fritt använda ridhuset under de tider då våra medlemmar kan och vill rida. Idag behöver vi lämna 

ridhuset tomt under vissa bestämda tider för att ge företräde åt privatryttarna på Juringe Ridsällskap, som vi 

delar anläggning med, samtidigt som vi har flera hundra barn som står i kö.  

 

Vår ambition är att hålla lektionsavgifterna så låga som möjligt, utan att ge avkall på kvalité och ambition. Detta 

tillsammans med fortsatt utveckling av en kultur hos personal och styrelse som innebär mycket god 

kostnadskontroll och en ständig diskussion om hur vi hittar nya intäkter till föreningen gör att vi har en budget i 

balans för det kommande året. 

 

 

 

Personal 
Verksamhetsåret 2020/21 har inneburit få förändringar i personalgruppen. Karin Lotén Styrman anställdes 

under sommaren och klev in på kvällslektioner tre kvällar i veckan, samt arbetar även dagtid med stall och 
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vidareutbildning av våra hästar. Vi har under verksamhetsåret haft en kontinuitet och stabilitet i 

personalstyrkan, vilket är väldigt positivt. I slutet av 2020/2021 valde våra två helginstruktörer Torun Warne och 

Sophie Lönnmar att avsluta sin anställning inför det kommande verksamhetsåret, 2021/2022. Vi önskar dem 

lycka till och tackar ödmjukast för de år de varit anställda på GGRS. 

 

Ordinarie personal, extrapersonal samt helgpersonal har gjort ett fantastiskt arbete under året med både hästar 

och ridande elever. Stort tack till alla i personalstyrkan för det här verksamhetsåret! 

 

 

 

Tävling 
GGRS anordnade endast två tävlingsdagar under verksamhetsåret 2020/2021, på grund av Covid -19 och förbud 

för att anordna tävlingar under våren.  Höstens tävling i september bjöd på många fina ritter. Nationaldagen var 

också det en lyckad tillställning, då vi trots att det bara var en vecka innan tävlingen gick av stapeln som vi fick 

klartecken och tävlingsstoppet hävdes. Det hade aldrig gått utan rutin och kompetens hos tävlingskommittén 

samt alla frivilliga medlemmar som på kort tid ställde upp som funktionärer. Det är även roligt att se så många 

Gömmargårdsekipage placera sig högt upp i resultatlistorna.  

 

Under höstlovet hade vi även en Halloweendressyr som riktade sig till våra yngre elever. Med anpassad 

framridning och dressyrprogram blev det en succé och deltagandet var stort. Vi fick se många fina och 

fantasifulla utklädnader på både hästar och barn/ungdomar.  

 

Vi kunde även ha klubbmästerskap som planerat den 1 maj. Årets klubbmästare för häst blev i år Filippa 

Sönnerfors/Xanthus. Stort grattis till er! Även i år hade vi en förklass i Lätt C:1, och överlag var det många som 

deltog och bidrog till fina ritter!  

 

Summerar man tävlingsåret på Gömmargården blev det självklart inte som vi önskat det här året heller. Men 

det som anordnats har varit välordnat och uppskattat av många, tävlingskommittén fungerar bra.  Alla vet vad 

de ska göra och det är trevliga tävlingsdagar! Vi får mycket fina omdömen från domare och tävlande som tycker 

att tävlingar fungerar utmärkt och att anläggningen är jättefin. Till tävlingarna engageras många funktionärer, 

och utan er skulle det inte bli några tävlingar. Stort tack! Men vi hoppas på att kunna summera ett helt annat 

tävlingsläge inför nästa verksamhetsår!   

 

 

 

Hästar och Ponnyer 

I slutet på juni 2021 hade vi 20 lektionshästar varav nio hästar och elva ponnyer. Hästarna jobbar ca en till tre 

lektioner per dag och har ca sex veckors ledigt för sommarbete i juli-augusti.  

 

Under året har vi köpt in en femårig Valack, Shirsheen Confusion (Conny). Tyvärr fick han en allvarlig 

hovbensfraktur. Efter flera månaders boxvila slutade med att han fick avlivas i juni. Det var en mycket dålig 

prognos och det fanns inget annat alternativ. Vi har även köpt in Misty, en irländsk 12-årig ponny. Efter några 

månader på plats hade även Misty ådragit sig en skada vilket resulterat i långa rehabtider och dyra 



 

 

5 

 

veterinärkostnader.  Vid verksamhetsårets slut var prognos för Misty fortfarande oklar. Vi har även brottats 

med skador på några av våra andra hästar, främst skador de ådragit sig i hagen, i perioder.  

 

Det som är mer glädjande är att våra långtidssjukskrivna hästar, Shania och Winnie, kommit tillbaka till arbetet 

för fullt under året som gått.  

 

Inför kommande verksamhetsår kommer vi behöva köpa in ytterligare individer att stärka upp verksamheten 

med. Det är svårt att hitta lämpliga ridskolehästar, de är betydligt dyrare idag än för några år sedan, vilket gör 

att vi ständigt kommer behöva försöka ligga steget före och hitta lämpliga individer som kan få en lång tids 

inskolning i ridskolelivet, och undvika akuta inköp. I slutet på verksamhetsåret fanns det en box ledig (Connys), 

vilken vi i pågående räkenskapsår redan har fyllt. Fler hästar/ponnyer kommer även behöva köpas in för att 

kunna pensionera några av våra trotjänare så småningom.   

 

 

 

Styrelsen, Ungdomssektionen och ideellt engagemang (USEK)  
Styrelsen består av ordförande, sex ledamöter och fyra suppleanter. Många ideella timmar har lagts ned på 

arbete med anläggning, rekrytering, cafeteria, tävling, samt andra både stora och små föreningsfrågor. Utöver 

styrelse har vi flera medlemmar som engagerar sig i tävlingskommitté, kvällsfodringsgrupp, cafeteria mm. Alla 

ideella insatser, stora som små, är en förutsättning för att verksamheten skall fungera både praktiskt och 

ekonomiskt. Vi hoppas ni förstår hur uppskattade ni är, tack!    

 

USEK hade ett uppsving under våren 2020, men tyvärr har Covid -19 satt stopp för att anordna aktiviteter. Vi 

hoppas på att Usek återuppstår i och med att restriktionerna lättar under kommande år.  

 

 

Anläggningen  

GGRS har ett nyttjanderättsavtal för nyttjandet av anläggningen som ägs av Huge Fastigheter, Huddinge 

kommuns fastighetsbolag. Under verksamhetsåret 2015/2016 hade vi inspektion av Arbetsmiljöverket. 

Fortfarande har inte alla punkter åtgärdats, då vi är beroende av fastighetsägarna Huge och Huddinge kommuns 

hantering av dessa punkter. Gödselhanteringen är en av punkterna som fortfarande inte är löst, men som 

kommunen jobbar på för att hitta en långsiktig lösning på.    

 

Under hösten fyllde vi på underlaget på ridbana. Ett bra underlag är även en nödvändighet för att minska 

slitaget på hästarna.    

 

Det betyder mycket för skicket på anläggningen att vi varje termin samlas för att snygga till där det behövs. 

Årets fixardagar var trots Coronavirus välbesökta och mycket blev gjort. Tack till alla medlemmar som rensade, 

målade, krattade, skurade och gjorde fint! 

 

Högt upp på önskelistan gällande anläggningen står karantänboxar, för att kunna isolera eventuella sjuka hästar. 

En allvarlig smitta bland våra ridskolehästar skulle vara förödande för verksamheten. 
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Ett till ridhus, eller utbyggnad av befintligt ridhus, skulle bidra till fler ridtillfällen för våra barn och ungdomar 

genom att få full tillgång på alla ridhustider, samt fler och större hagar och fler stallplatser.  

 

Högst upp på önskelistan för både hästar och personal stod markförbättring av hagar och runt stallar. Det är 

tungjobbat och inte hälsosamt för hästarna, samt bidrar till övergödning då det inte är möjligt att mocka leriga 

hagar. Det har även varit en säkerhetsrisk då man blir otymplig och fastnar i leran och har svårt för att röra sig 

smidigt runt hästarna vid in och utsläpp till hagarna. Tack vare idogt arbete av styrelsen och ansökt LOVA-bidrag 

fick vi klartecken och beviljat en stor summa pengar av länsstyrelsen för markförbättrande åtgärder. Dessa 

planläggs vara klara under sommaren. Vi ser fram emot ett helt annat underlag i hagarna kommande höst och 

vinter!   

 

 

 

Utbildning  

Teoriundervisning sker löpande i barngrupperna. I vuxengrupperna samt juniorgrupperna på nivå j4 har det 

anordnats gemensamma teoritillfällen. Under hösten fick vi använda fantasin för att kunna få till gemensamma 

teoritillfällen trots hårda restriktioner från folkhälsomyndigheten och ridsportförbundet. Tack vare en driftig 

medlem fick vi hjälp att göra clinicen digital med film. Under våren kunde vi genomföra en clinic där vi spred ut 

oss längs hela ridbanans staket för att se och höra Karin när hon red några av våra hästar. Vår instruktör, tillika 

personliga tränaren Sara Eklund, delade även med sig av sin träning med fokus på ridmusklerna vid ett annat 

tillfälle. Förhoppningsvis fick alla med sig något från årets teoriclinics som bidrog till utveckling och ökad 

kunskap!   

 

Vi har även gjort en satsning i att vidareutbilda personalen. Under våren har samtliga månadsanställda gått 

distansutbildningen Hästkunskap, som arrangeras av Hästsportens folkhögskola, Strömsholm.  

Karin Loten Styrman har gått Svensk ridlärare I och Frida Käll och Sara Eklund har gått ridledarutbildningen, även 

de arrangerade av Strömsholm, på uppdrag av ridsportsförbundet. 

 

Att vidareutbilda vår personal är en viktig del i verksamheten, då det gynnar både elever, hästar och 

verksamheten i stort.    

 

 

 

Sponsorer  

Gömmargårdens ridsällskap har fortsatt samarbete med Ica Kvantum Kungens Kurva. Under 2020/2021 har de 

sponsrat med fina täcken till lektionshästarna/ponnyerna. Dessutom sponsrar de våra tävlingar med 

segertäcken och presentkort, vilket är mycket uppskattat. Vi har även ett utökat samarbete genom att våra 

medlemmar kan registrera en nyckelbricka när de handlar på ICA Kvantum Kungens Kurva, vilket gör att 1% av 

köpesumman går tillbaka till klubben. Det har bidraget till ca 7000 kr i extra intäkter till klubben under året. 

Samarbetet med Ica Kvantum i Kungens Kurva är vi väldigt glada och tacksamma för!  

 

Andra sponsorer som sponsrar våra tävlingar är Hööks, Foderboden, Ersons Fisk&Deli, Blå Stjärnan, Agria, mfl. 

Fina priser bidrar till populära tävlingar, vilket i sin tur ökar inkomsterna till klubben! Tusen tack!  
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Cafeterian 
Tyvärr har Covid 19 begränsat försäljningen under året, både p ga inställda tävlingar och borttagen försäljning 
under helgerna.  
 

 
 
Utmaningar kommande år 
Gömmargården har en tydlig målbild vilket är viktigt i vår fortsatta utveckling: Kvalitetsfylld undervisning, 
välskolade hästar, kompetent personal, stor möjlighet till personlig utveckling och en flexibel och lyhörd 
verksamhet. Vi måste hela tiden fortsätta utvecklas och se till hästarnas välmående, men även till våra 
medlemmars önskemål.  
 
Gömmargården bygger till stor del på ideellt engagemang. Under året som gått har många medlemmar bidragit 
på olika sätt och visat att de ideella krafterna finns kvar, trots en generell nedgång i ideellt engagemang i hela 
idrottssverige. Vi hoppas att eldsjälarna fortsätter samt att fler av våra medlemmar deltar i verksamheten 
utöver deras ridlektion. Litet som stort är välkommet.  
 
Covid -19 satte många käppar i hjulet för oss det gångna verksamhetsåret. Inställda tävlingar, minskad 
cafeteriaförsäljning, uteblivit bidrag från idrottslyftet för aktiviteter till barn- och ungdomar, samt färre 
extraaktiviteter är några av de begränsningar vi haft ekonomiskt. Att tala om för medlemmarna att de endast 
får vara på anläggningen i samband med sin ridlektion, att vi inte vill ha publik till våra arrangemang och att 
barnen inte får komma och ”bara vara” i stallet och med hästarna talar emot allt som vi kämpat för tidigare år. 
Att ha en levande anläggning, ett aktivt föreningsliv med många besökare och att ha engagerade, aktiva 
medlemmar är några av våra stöttepelare som vi grundar föreningen på. Samtidigt är vi mycket glada för att vi 
kunnat hålla igång vår lektionsverksamhet som vanligt och för många medlemmar vet vi att ridskolan varit ett 
andningshål i en allt för annorlunda vardag. På ridskolan har det mesta varit som vanligt i en annorlunda vardag, 
vilket varit mycket uppskattat! Nu hoppas vi att nästa år ska bli ännu mindre påverkat av Covid -19. 
 
Att hålla budgeten för verksamhetsåret 2021/2022 kommer som alltid bli en stor utmaning. Vi har ett blygsamt 
plusresultat med oss, men har mycket som behöver investeras i inom en ganska snar framtid. Med en stram 
budget, små marginaler och ökade kostnader på flera poster står vi återigen inför ett utmanade år ekonomiskt 
för Gömmargårdens Ridsällskap.  
 
Hela Kungens Kurva området står inför en expansiv fas då tusentals bostäder skall byggas i området. I de 
fortsatta diskussionerna med Huddinge kommun om Gömmargårdens utveckling kommer vi envist fortsätta 
jobba och argumentera för att en större del av kommunens avsatta budgetmedel för ridsporten ska tillföras 
Gömmargården och utvecklingen av anläggningen. Detta för att kunna erbjuda fler platser på ridskolan, främst 
för barn och ungdomar i Huddinge kommun.  
 

 

 

 

Styrelsens uppdrag kommande år är självklart att jobba med att utveckla Gömmargården till 

en plats där man träffar vänner, utvecklas och trivs!  
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Gömmargårdens styrelse oktober 2021 

 

 

____________________ ______________________        

Malin Mighetto   Rebecca Rosander 

Ordförande   Ledamot 

 

 

____________________ ______________________       _________________________ 

Anna Squassina   Kristina Willner   Ulrika Hellmark 

Ledamot   Ledamot   Ledamot 

 

 

____________________ ______________________ ________________________ 

Hanna Näsman Johansson Helena  Sedlenieks  Maja Wetterberg   

Ledamot   Ledamot   Suppleant 

 

 

_____________________ ______________________ ________________________ 

Mia Ersson   Mia Jansson   Malin Lennartsson  

Suppleant   Suppleant   Suppleant 

 

 

 

 

   

 


