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Verksamhetsberättelse 2021 
Föreningen Farsta Ryttarvänner 

Om Farsta ryttarvänner 

Farsta Ryttarvänner (FRV) är en ideell förening som bedriver idrottslig verksamhet i demokratisk regi. 
Föreningen är ansluten till Svenska Ridsportförbundet (SvRF) och därigenom ansluten till Sveriges 
Riksidrottsförbund (RF).   
Farsta Ryttarvänner bedriver sin verksamhet i nära samarbete med Farsta Ridskola. Föreningen har 
391 medlemmar; barn, ungdomar och vuxna. Föreningens intäkter består av medlemsavgifter, 
tävlingsintäkter, kaféverksamhet, sponsring samt aktivitetsstöd från Stockholms Stad.  

Under 2016 formulerades en vision för klubbens arbete: 
” Klubbens ambition är att tillsammans med Ridskolan verka för en öppen och trevlig atmosfär på 
anläggningen. Här skall alla medlemmar och gäster känna sig välkomna!” 
Det innebär att FRV är en mötesplats att trivas i för barn, ungdomar och vuxna som delar intresse för 
häst och ridning.  Vi erbjuder en trygg, säker och utvecklande fritid tillsammans med Farsta Ridskola . 
Föreningen har genom Stockholms Stad tillgång till en fritidsledare som arbetar för föreningens barn 
och ungdomar.  ALLA ska erbjudas en trygg, säker och utvecklande fritid.  

Styrelsen 

Vid föreningens årsmöte 20 februari 2021 valdes följande att ingå i styrelsen: 

Ledamöter: Olof Sandberg valdes till ordförande, omval 1 år 
Sussie Viklund, nyval 2 år 
Johan Rudberg, vice ordf. omval 2 år 
Erika Ahlman, kassör, kvarstår 1 år 
Ulla-Karin Norberg, kvarstår 1 år 
Emilia Svärd, kvarstår 1 år 

Suppleanter: Alina Lundberg, kvarstår 2 år 
 Sara Sohlström, nyval 1 år 
 Sabina Moen, kvarstår 1 år 
 Arne Kanth, kvarstår 2 år 

  



Dessutom valdes: 
Revisor:  Lena Abramsson, omval 
 Mathias Eriksson, omval 
Suppleant: Vakant 
Valberedning: Matilda Hjertstrand, ordf. 
 Sofia Rudberg, ledamot 

Under året har Emilia Svärd, Alina Lundberg och Sabina Moen avgått ur styrelsen. Sekreterarrollen 
övertogs under året av Ulla-Carin Norberg. 

Val av ombud till andra organisationer, bl a Sv Ridsportförbundet och Ryttaralliansen delegerades till 
styrelsen. Under året har ordf Olof Sandberg representerat FRV i Sthlms Ridsportförbundet och i 
Ryttaralliansen. 
 
Styrelsens arbete under 2021 
Styrelsens arbete under 2021 har präglats av den rådande Corona-pandemin. I nära samverkan med 
ridskolan har klubben följt de av Folkhälsomyndigheten uppsatta rekommendationerna. Många 
planerade aktiviteter har inte kunnat genomföras.  

Styrelsen har under 2021 haft 11 styrelsemöten. Av dessa har flertalet varit digitala. 

I avvaktan på den eventuella upprustning av lokalerna på anläggningen som Stockholms stad utlovat 
har klubben under året avslutat bygge av omklädningsrum i det s k loftet. Under hösten har skåp 
kunnat hyras ut till medlemmar vilket givit klubben välbehövda intäkter. 

Kaféverksamheten togs under 2020 över av klubben. En ny person, Frida Holst, har engagerats att för 
klubbens räkning ansvara för kaféet. Under 2021 har kaféet bara hållit öppet i samband med 
tävlingar. 

Under året har en livaktig tävlingsgrupp etablerats (se nedan). Under året genomfördes tävlingar i 
den utsträckning som restriktioner till följd av corona-pandemin tillåtit.  

Till följd av corona kunde inte de traditionella sociala aktiviteterna städdag/sommarfest liksom lucia-
show genomföras. Vi satsar på stora fester nästa år. 
 
Liksom förra året tog styrelsen initiativet till att ta fram en almanacka för 2022 med bilder av 
ridskolans hästar. Bilderna hade tagits av medlemmar i klubben och röstats fram. Ca 50 almanackor 
såldes. 



Klubbkläder och ny logga 

 

Så här ser vår nya logga ut som Sussie Viklund tagit fram!  

En modernisering av vår tidigare logga, och tornet kanske den med skarpt öga känner igen. Det hittas 
nämligen på långsidan av vårt eget ridhus.  

Under 2021 tog klubben också fram en uppsättning nya klubbkläder med vår nya logga. Leverantör är 
www.butikenistallet.se.  

Utbildningar 
Under året har följande utbildningsinsatser med stöd av Svenska Ridsportförbundet genomförts: 

-  Emma Hansson Bergkvist genomgått ridledarutbildning. 
- Vita Fornstedt och Elin Lindhagen genomgått ULK 
- Två Grönt kort-kurser genomförts för klubbens medlemmar 

Tävlings-/träningsverksamhet 
Målsättningen för tävlingsverksamheten är att kunna erbjuda alla medlemmar som är intresserade 
möjligheten att tävla och klubben har därför ambitionen att kunna erbjuda 
tävlingar/programridningar på olika nivåer.  

Under våren tillät inte Covid-restriktionerna tävlingar men ett flertal träningstillfällen erbjöds 
klubbens medlemmar. När sedan restriktionerna gradvis lättade kunde en första dressyrtävling 
genomföras 6 juni med 21 ekipage. 

På hösten kunde ett KM genomföras i två omgångar, en med lottad och en med vald häst/ponny. 
Klubbmästare senior 2021 blev Matilda Hjertstrand och klubbmästare junior blev Petra Grönroos. 

Klubben kunde också genomföra en 1* tävling helgen 6-7 november. På lördagen reds ponny-klasser 
och på söndagen häst-klasser. Totalt var det 62 startande ekipage. Många av de tillresta ekipagen 
uttryckte sig uppskattande om arrangemanget vilket vi ska ta åt oss äran av. Farstaryttare var också 
framgångsrika i tävlingen. 

Även inom hoppning genomfördes flera tävlingar. 10 oktober genomfördes en klubbhoppning med 
25 anmälda ekipage i olika klasser. Den 27 november arrangerades en Pay&Jump med 49 startande 
ekipage. Året avslutades med tomtehoppning 12 december. 



FRV deltar också i de cuper som arrangeras. Under 2021 deltog vi i ponny-cup i såväl hoppning som 
dressyr. Liksom tidigare år deltar vi i Stockholmscupen i dressyr.  

Årsavgift 
För elev eller ersättare som vill rida på Farsta Ridskola är det obligatoriskt att vara medlem i Farsta 
Ryttarvänner, FRV. Sedan 2020 administrerar också Ridskolan faktureringen av medlemsavgifter 
vilket medfört att klubben fått in mer medlemsavgifter. Som medlem får man: 

• Olycksfallsförsäkring som tecknas av Ridsportförbundet 
• Delta i aktiviteter som FRV ordnar 
• Tidningen ”Häst och Ryttare” 

Årsavgiften omfattar två medlemskategorier; junior och senior. Junior är man t o m det kalenderår 
man fyller 18 år.  

FRVs medlemsavgifter för 2021 är: 
 300 kronor för juniorer 
 400 kronor för vuxna 
 

Medlemmar  

Under året har en översyn genomförts av medlemsregistret. Föreningens 462 medlemmar fördelar 
sig åldersmässigt och könsmässigt enligt nedan. Det är, liksom förra året, en ökning med 71 
medlemmar, och drivs främst av att ridskolan har fortsatt att utöka antalet ridgrupper. Det tackar vi 
som klubb för eftersom det innebär ökade medlemsintäkter.  

Ålder 0-7 år 7-12 år 13-20 år 21-40 år 41- år Totalt 

Kvinna 0 79 130 64 157 430 

Man 0 16 5 1 10 32 

 
Sociala aktiviteter 
Årets sociala aktiviteter har hämmats av corona-pandemin. En mindre sommarfest genomfördes i 
samband med vårstädningen i juni. Även luciashowen måste iår ställas in. USEK ordnade istället en 
digital adventskalender för att uppmärksamma den annalkande julen.  
 
Fritidsledare 

Under 2021 har Anna Clevesjö varit fritidsledare på Farsta Ridklubb. Till följd av Corona-pandemin 
har verksamheten i huvudsak bedrivits med digitala hjälpmedel.  
 
  



USEK 
Ungdomssektionen redovisar sin verksamhet i en separat årsredovisning. 
 

För Farsta ryttarvänner 

 

Ordförande, Olof Sandberg   v Ordförande, Johan Rudberg 

 

T f Sekreterare, Ulla-Carin Norberg  Kassör, Erika Ahlman 

 

Ledamot, Sussie Viklund    

 


