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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021/2022, 

GÖMMARGÅRDENS RIDSÄLLSKAP 

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

ridskoleverksamhet i Huddinge kommun. Föreningen har ca 260 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. 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.  

 

Överlag har vi haft ett högt tryck på de lovaktiviteter och andra 

arrangemang för våra barn och ungdomar som anordnats. Våra 

dagläger (såväl sommar som andra lov) blev snabbt 

fulltecknade och det har funnits ett högt tryck på klubbtävlingar 

och extraaktiviteter för barn och ungdomar. I år har vi även 

anordnat flera ”Mullecaprilli” där även våra yngsta elever fått 

möjlighet att prova på en caprillibana under lättsamma former.  

Kul tycker vi!  
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Ekonomi 
Under verksamhetsåret 2020/2021 kunde vi uppvisa ett blygsamt plusresultat på 66.000kr, starkt präglat av 

pandemin och de restriktioner Covid -19 medförde. Även 2021/2022 har vi haft visst bortfall på tävling och 

cafeteria då restriktionerna fortsatte även en bit in på det här verksamhetsåret. Under våren fick vi återigen 

ställa in två tävlingsdagar, på grund av att anläggningen stängdes för in- och utgående hästar, då några av våra 

hästar drabbats av feber.  Ridskoleverksamheten har varit i gång som vanligt under denna period, med 

undantag för enstaka lektioner.  

 

Verksamhetsåret 2021/2022 landade på ett plusresultat på 114.000 kr som vi tar med oss in i 2022/2023. Det är 

ett resultat vi önskat varit betydligt större då investeringsbehovet i anläggningen är större än så. Vi har ett 

ständigt pågående arbete med att upprätthålla en god arbetsmiljö och anläggningsvård på en anläggning som är 

över 20 år gammal och i behov av renovering. Vi har gjort ett flertal hästinköp, samt investeringar i 

anläggningen och verksamheten i form av utrustning, bland annat inköp av ny traktor. Med tanke på de stora 

utmaningar vi ställts inför när vi ser tillbaka på både 2020/21 och 2021/22 riktar vi ett stort tack till all personal, 

styrelse och alla medlemmar att vi genom ideella krafter, lösningsorienterat fokus och flexibilitet lyckats få ett 

resultat på plus även detta år!   

 

Verksamhetsåret 2022/2023 kommer innebära flera utmaningar. Omvärldsläget och efterföljande höjda priser 

på diesel och el påverkar ridsporten i form av kraftigt höjda foderpriser, gödselhantering, och strömedel. Övriga 

poster ökar också i takt med den kraftiga inflationen och även våra ridande medlemmar som är 

Gömmargårdens största intäktskälla får ökade levnadskostnader. Vilket gör att lektionspriserna inte kan höjas 

hur mycket som helst. Inför höstterminen -22 höjs de med 7%. Vår ambition är att hålla lektionsavgifterna så 

låga som möjligt, utan att ge avkall på kvalité och ambition. Vilket vi fortfarande gör i jämförelse med andra 

ridskolor i vårt närområde och i förhållande till hur många elever vi har i våra grupper.  

 

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 Juringe Ridsällskap, som vi delar anläggning med, samtidigt som vi har 

många som står i kö och närområdet i Kungens Kurva skall öka med 3500 nya bostäder.  

 

Inför verksamhetsåret 2022/23 har vi en budget i balans. Men marginalerna är små och det är ett osäkert 

omvärldsläge där oväntade prisökningar från leverantörer kan ske. En god kostnadskontroll, många ideella 

krafter och en ständig diskussion om hur vi hittar nya intäkter till föreningen krävs för att kunna leverera ett 

plusresultat i slutet av verksamhetsåret. Underlaget i ridhuset behöver fyllas på, hästarnas utrustning behöver 

underhållas och förnyas, förbättringar i arbetsmiljön i form av arbetsredskap och utrustning för att underlätta 

tungt arbete, förbättra bevattningssystemet i ridhuset, samt hålla en rimlig nivå på personalbemanning är några 

av de investeringar vi behöver göra. Med en mycket hög medelålder på våra hästar och ponnyer behöver vi 

även budgetera för pensionering och inköp av nya hästkollegor.  
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Personal 
Verksamhetsåret 2021/22 har inneburit få förändringar i personalgruppen. Sara Eklund gick på mammaledighet 

i oktober. Hennes torsdagskvällar ersattes av Erica Lenksjö, en mycket uppskattad instruktör och bra ersättare 

för Sara. Övriga arbetstider ersattes av redan befintlig personal. Filippa Sönnerfors Palm, ett välkänt ansikte på 

anläggningen som arbetat helg i många år, utökade sin anställning till även vardagar.  

Vi har under verksamhetsåret haft en kontinuitet och stabilitet i personalstyrkan, vilket är väldigt positivt. I 

slutet av 2021/2022 valde vår instruktör och stallpersonal Sheen Mawle att avsluta sin anställning.  Vi önskar 

henne all lycka till och tackar ödmjukast för de fyra år hon 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 2021/2022, på grund av stängd anläggning då 

vi hade smitta på anläggningen. Höstens tävling i september bjöd på många fina ritter. Nationaldagen var också 

en lyckad tillställning. Det hade aldrig gått utan rutin och kompetens hos tävlingskommittén samt alla frivilliga 

medlemmar som ställer 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. Även Mullecaprilli anordnades två gånger under 

vårterminen. Den riktade sig till de yngre deltagarna och var en uppskattad aktivitet/tävling med tillhörande 

utklädnad.  

 

Vi kunde även ha klubbmästerskap som planerat den 1 

maj. Årets klubbmästare blev i år Ebba/Willow. 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 

tävlingarna 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!   



 

 

5 

 

Hästar och Ponnyer 

I slutet på juni 2022 hade vi 21 lektionshästar varav tio hästar och elva ponnyer. Hästarna jobbar ca en till tre 

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

 

Vår ponny Misty blev tyvärr inte frisk från sin skada. Efter flera behandlingar och försök till att återgå till 

verksamheten fick vi på veterinärens inrådan ta det tråkiga beslutet att avliva henne.  

 

Vi har fått tillökning i stallet i form av Alva, ett fullblod som vi har på foder. Haflingern Väbjörn Assarsson köptes 

in till verksamheten i oktober. I juni kom även kallblodstravaren Prins Viggo, och vår gamla trotjänare ”Killen” 

fick gå i pension och flytta till en familj i Nynäshamn. Alla våra nytillskott har kommit bra in i verksamheten och 

går delvis på lektion och delvis rids av personal och duktiga elever, beroende på utbildningsnivå.   

 

Vid verksamhetsårets slut hade vi två hästar som var skadade, Kassandro och Freddie. Vi håller tummarna för 

att de efter en sommar med behandling, vila och rehab kan komma tillbaka till verksamheten. 

 

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

med, då våra hästar blir allt äldre. Vid slutet av verksamhetsåret hade vi en hästpark där ca en tredjedel är över 

20 år gamla. 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  bra 

inskolning i ridskolelivet, och undvika akuta inköp.  

 

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 vet dock att det finns ett gäng 

ungdomar som med lite support av styrelsen står 

redo att dra igång Usek igen och att det är på 

gång!  
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Anläggningen  

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

kommuns fastighetsbolag.  

 

Ett till ridhus, utbyggnad av befintligt ridhus, eller ensam tillgång till befintligt ridhus skulle bidra till fler 

ridtillfällen för våra barn och ungdomar genom att få full tillgång på alla ridhustider. Med fler och större hagar 

och fler stallplatser skulle vi även kunna utöka antalet hästar och på så vis erbjuda ytterligare platser. Under 

december 2021 kom rapporten ”Ridsportens förutsättningar” som nämnden gett Kultur- och 

fritidsförvaltningen i uppdrag att utföra. En kartläggning över ridverksamheterna i Huddinge kommun för att 

förbättra förutsättningarna för ridsporten i kommunen. Där belyses flera av de problem som vi på 

Gömmargården tampas med. Utdrag från rapporten:  

 

”Gömmargårdens Ridsällskap med endast 21 hästar bedöms vara för liten i volym för att kunna ha en bra, 

långsiktig ekonomisk och kvalitativ verksamhet.” 

 

”Gömmargårdens Ridsällskap med dess ridskola begränsas av tillgång till anläggningen som en följd av att de är 

samlokaliserade med Juringe Ridsällskap.” 

 

”Idag anses dessa mått vara i underkant för en ridskola, framför allt då de delar ridhuset med en annan 

förening” 

 

Vi ser under kommande verksamhetsår fram 

emot politikernas åtgärder utifrån rapporten.  

 

Högst upp på önskelistan för både hästar och 

personal stod tidigare markförbättring av hagar 

och runt stallar. Det var tungjobbat och inte 

hälsosamt för hästarna, samt att leran 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 för 

markförbättrande åtgärder stod hagarna klara i 

september -21. Under hela verksamhetsåret har 

vi inte behövt skölja några leriga ben eller leriga 

skor! Helt fantastiskt för både hästar och 

personal!  

 

Det betyder mycket för skicket på anläggningen 

att vi varje termin samlas för att snygga till där 

det behövs. Årets fixardagar var välbesökta och 

mycket blev gjort. Tack till alla medlemmar som 

rensade, krattade, skurade och gjorde fint! 
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Cafeterian 
Covid 19 begränsade försäljningen i början på verksamhetsåret, men 
kom igång så småningom med att vara öppen på helgerna. Ridande 
grupper ser till att det finns nybakat på helgerna enligt ett rullande 
schema.  

 

Utbildning  

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

anordnats gemensamma teoritillfällen. Under hösten hade vi Jenny Pettersson som höll i en mycket intressant 

clinic om tömkörning, och under våren kom vår tidigare ridskolechef Pernilla Jennesäter och pratade om sits 

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

och ökad kunskap!   

 

Under 2020/21 gjorde vi en större insats i vidareutbildning av personal. Karin Loten Styrmans utbildning till 

Svensk ridlärare I blev klar i september -21. Filippa Sönnerfors Palm gick under året Vulk, även den arrangerad 

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 2021/2022 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 8000 kr i extra intäkter till klubben under året. 

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

 

Hööks i Kungens Kurva sponsrade oss, förutom med fina priser till tävlingarna, med fina schabrak och grimmor 

till alla hästarna under våren 2022. Det tackar vi 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!  

 

 

 

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.  
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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.  
 
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. Det har varit en utmaning med först 
covid och sen kom andra restriktioner som medlemmarna fick förhålla sig till i och med att vi hade smitta på 
anläggningen. Samtidigt är vi mycket glada för att vi kunnat hålla i gång vår lektionsverksamhet som vanligt! 
 
Att hålla budgeten för verksamhetsåret 2022/2023 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!  

 

Gömmargårdens styrelse oktober 2022 

 

 

____________________ ______________________        

Malin Mighetto   Rebecca Rosander 

Ordförande   Ledamot 

 

 

____________________ ______________________       _________________________ 

Anna Squassina   Kristina Willner   Maja Wetterberg 

Ledamot   Ledamot   Ledamot 

 

 

____________________ ______________________ ________________________ 

Hanna Näsman Johansson Helena  Sedlenieks  Paola Squassina     

Ledamot   Suppleant   Suppleant 

 

 

_____________________  

Malin Lennartsson  

Suppleant    


