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Styrelsens sammansättning och arbete 
Ledamöterna inklusive ordförande presenteras nedan. Därefter presenteras suppleanterna.  

 

Ordförande  Gisela Lindström   

Vice Ordförande  Camilla Bernhardtz 

Sekreterare  Anna Holme 

Kassör  Gunilla Hay    

Ledamot  Åsa Holmqvist 

Ledamot  Ann-Louise Johansson  

US representant Zoe Hay 

 

Suppleant  Therese Myllykangas    

Suppleant  Lars Mohlin 

Suppleant  David Hansson 

Suppleant  Lenitha Ryymin 

US suppleant  Josefine Bohm 

 

Under året har styrelsen arbetat mycket med frågor gällande ridskolans verksamhet och 

anläggningens skötsel. Under våren arbetade styrelsen mycket med arbetsmiljöfrågor. Att en 

privathäst, uppstallad på anläggningen, fick kvarka orsakade mycket arbete under hösten. Styrelsen 

har haft elva styrelsemöten under året. Utöver detta har det varit många träffar där vi i mindre 

arbetsgrupper jobbat med bland annat hanteringen av kvarkan, tävling, anläggningsfrågor, ekonomi, 

ridskolan och utvecklingsarbete för både styrelsen och ridklubben. Tillsammans med personalen och 

några av arbetsgruppernas medlemmar hade styrelsen en planeringshelg på Bohus Malmön, 

tillsammans med Färgelanda ridklubb och SISU. Det var en trevlig, givande sammankomst där fokus 

låg på utbyta erfarenheter mellan föreningarna. Styrelsen hade också en mycket trivsam 

sammankomst i samband med läsårsstarten då vi red och åt god mat tillsammans. 

 

Vi vill jobba vidare med att öka engagemanget för klubben från medlemmarnas sida och få dem att 

bli mer aktiva i drivandet av klubben. 

               
SISU-träff på Bohus Malmön Styrelsen provar ridning 
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Övriga förtroendeposter 

Revisor  Fölen Redovisning & Fastighetsförmedling 
 

Vi har fortsatt vårt samarbete med Fölen Redovisning & Fastighetsförmedling i Stigen. De är 

specialiserade på hästgårdar och jordbruk och sköter om bokslut. SAM-ansökan gjordes i år av Åsa 

Holmqvist. 

Ingen valberedning utsågs under årsmötet i februari och styrelsen fick i uppdrag av årsmötet att 

agera valberedning under året. Arbetet för att få nya namn till nästkommande års styrelse har varit 

ett gemensamt arbete för styrelsen. 

 

Personal 
Under året har klubben haft fem anställda, som alla gör ett ovärderligt arbete för vår klubb. De 

representerar alltid föreningen på ett trevligt och professionellt sätt både mot våra medlemmar, 

sponsorer och andra besökare på vår anläggning. Våra anställda innefattar även våra duktiga och 

ambitiösa vikarier som ställer upp när det behöver fyllas på med resurser under året, både i stallet 

och i lektionsverksamheten. De som arbetat under året är:    

Ridinstruktör och admin. Cayenne Röhrich 

Ridinstruktör och admin  Jessika Ung t.o.m. vårterminens slut 

Ridinstruktör och admin Ida Ryymin fr.o.m. höstterminens start 

Stallskötare  Tomas Gustavsson 

Stallskötare  Simon Lundgren 

Stallmamma  Ewa Hjälte 

                                                   

 

             
Våra duktiga instruktörer: Cayenne och Ida. 
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Viktiga händelser under året 

✓ Medlemsantalet för året landade på 247 medlemmar.   

✓ Fyra dressyrtävlingar och en clearround.  

✓ En arbetsdag på anläggningen. 

✓ Fortsatt jordbruks-/markskötsel. 

✓ Sommarridläger för ungdomar, två veckor. Vuxenridläger, en helg. 

✓ Planeringshelg för styrelse, personal och arbetsgruppsledare på Bohus Malmön.  

✓ Gott samarbete med SISU idrottsutbildarna. 

✓ Cirka 102 ridande per vecka i ridskoleverksamheten. 

✓ Två dagridläger sportlov och jullov.  

✓ Praktikant från Uddevalla gymnasieskola. 

✓ Två Grönt kort-kurser. 

✓ Integrationssammankomster 

 

Ekonomi 
Vi har haft ett relativt bra år ekonomiskt sett och börjar komma ikapp! En höjning av ridavgifterna på 

höstterminen innebar en stor intäktsökning för 2017. Vi ligger nu i fas med omkringliggande 

ridskolors avgifter.  Det är ett stort söktryck på våra lektioner, ridskolans grupper är fulla och vi har 

kö till flera grupper.  

 

En god skörd från 2016 innebar att vi inte behövde köpa in extra foder under våren vilket innebar en 

besparing för året. En extremt dålig skörd under 2017 kommer dock att innebära ökade kostnader 

för inköp under våren 2018.  

 

Vi har under året sett en stor ökning i övriga intäkter från försäljning av NewBody, 

Bingolottokalendrar och kakor från Kakservice utöver den obligatoriska försäljningen av 

Idrottsrabatten. Vi har även inlett ett samarbete med Sponsorhuset som ger klubben intäkter när 

våra medlemmar handlar på nätet. 

 

En oväntad, oönskad broms i maskineriet var att vi var tvungna att stänga en del av verksamheten då 

en privatuppstallad häst drabbades av kvarka under hösten. Mycket av kostnaderna och 

intäktsbortfallet täcktes av vår försäkring med Dina försäkringar, men det innebar ett stopp för flera 

aktiviteter som kunde ha gett klubben mer intäkter. 

 

De flesta av våra sponsorer har fortsatt ge klubben sitt stöd, vilket vi är väldigt tacksamma för. 

Mycket av sponsorintäkterna kommer från skyltsponsring, men vi har även fått ny belysning runt 

rasthagarna från vår nya sponsor Graniten. Vi har sökt och fått bidrag till ny häst av 

Thordénstiftelsen och har med de pengarna under hösten kunnat införskaffa en ny ridskolehäst. 

 

Tack vare kommunens anläggningsbidrag har vi kunnat sköta underhållet på fastigheter och ägor i 

blygsam utsträckning. Kommunen tror på vår klubb och vår föreningsidé och deras stöd betyder 

mycket för föreningen.  
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Vår löneadministratör Mia Kjell-Göransson sköter om alla löneutbetalningar för klubben. 

 

 

Anläggning 
Munkedals ridklubb äger anläggningen på Solbergs gård och medlemmarna ansvarar gemensamt för 

skötsel och drift. 

 

Arbetsdagar 

I april hade vi en städ- och fixardagar för att underhålla och fixa på vår anläggning. Arbeten som 

utförts är bl.a. städning inför tävlingsdagar, mindre reparationer och röjning av sly och gräs. 

 

Markskötsel 

Håby Entreprenad har i flera år skött om våra marker och hjälpt oss planera sådd, skörd och 

gödsling. Vår egen höskörd täcker inte utfodringsbehovet och vi köper in halm och hösilage via Håby 

Entreprenad. I år fick vi bara en förstaskörd men vi har sluppit problemet med alsikeklöver som vi 

hade förra året. Vi har under hösten utvidgat grushagarna för att kunna dela av ytterligare en 

rasthage. 

 
 

Klubbstugan 

Det gamla boningshus som föreningen använder som klubbstuga, kontor och kafé har många år på 

nacken och på sikt behöver vi hitta en annan lösning. Tills vidare försöker vi lösa de akuta problemen 

med mindre reparationer. 

 

Framtidsförhoppningar 

Inför 2018 är tanken att kunna ha minst två städ- och fixardagar på klubben, en under våren och en 

under hösten, för att fortlöpande kunna underhålla och förbättra Solbergs Hästgård. Ett stort projekt 

som kvarstår att utföra är att anlägga mer yta för rasthagar. Det innebär dock en stor utgift.  

 

Ungdomssektionen 

Vid ungdomssektionens årsmöte 18 februari 2017 valdes Zoe Hay till ordförande, Rebecca De Santis 

till vice ordförande, Josefine Bohm till kassör och Ellen Åberg till sekreterare.  
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Ungdomssektionen har under året i genomsnitt haft ett möte varannan månad och under 2017 blev 

det sammanlagt 6 sammankomster med uppehåll under sommarlovet och jullovet.  

Barnkalas – Vi har i år haft 3 barnkalas. Kalas är ett av de mer populära valen som 

Ungdomssektionen har att erbjuda. Barnen får testa på att rida, äta korv med bröd och glass. Det 

brukar även vara en spännande skattjakt efter godispåsar vilket uppskattas av både föräldrar och 

barn.  

 

FEI EM - Us åkte tillsammans till Göteborg för att se EM hoppningen på Ullevi. 

Fotografering - I samband med en frisering hade vi fotografering av alla ridskolehästarna.  

Mysträffar - Vi har i år haft rekordmånga roliga träffar tillsammans. Vi hade ett eget våffelcafé, vi 

samlades en kväll och spelade kubb och åt lite gott, vi julpyntade stallet och har haft några 

myskvällar i klubbstugan där vi spelat spel och umgåtts. 
 

En inbokad ponnyridning på hösten blev tyvärr inställd på grund av dåligt väglag. 

 

Cafeteriagruppen 

Denna arbetsgrupp består av ett gäng ideella tjejer och vår anställda ”stallmamma” Ewa Hjälte. De 

har ansvaret för organisationen kring serveringen under klubbens aktiviteter. Gruppen har haft 12 

planeringsmöten under året. 

 

Cafeterian har varit öppen de dagar då föreningen organiserat tävlingar. I februari arrangerades ett 

våffelcafé, dit alla var välkomna. 

 

På vardagarna ordnar Ewa mat till stallvärdinnorna som ofta kommer direkt från skolan till stallet. 

Under ridläger och kurser som klubben arrangerar serveras lunch och mellanmål. På städ- och 

fixardagar erbjuder cafeterian fika och lättare mellanmål för de medlemmar som sluter upp och 

hjälper till. 
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Första veckan efter sommaruppehållet bjöds alla föräldrar på fika i klubbstugan när deras barn kom 

för sin första lektion, och fick då information från styrelsemedlemmar om klubben och 

ridskoleverksamheten samt vad det innebär att vara medlem i en ideell förening. 

 

I december anordnade Ewa i år en lättare lunch med julmacka. Det var välbesökt och uppskattat. 

Ewa ordnade också en kväll med god mat för personal och styrelse inför jul. 

 

Vår klubbstuga har också lånats ut till externa grupper vid ett par tillfällen. Även då har Ewa ordnat 

fika. 

 

Ridskolan 
Vi har under året justerat lektionstiderna så att nybörjarlektionerna numera är 45 minuter långa och 

vissa grupper för mer avancerade ryttare rider 60 minuter/vecka. Vid höstterminens start ändrades 

terminstiderna så att höst- och vårtermin blir lika långa. Vi har fyra lektioner om dagen, fyra dagar i 

veckan. Lektionsschemat justerades vid terminsstarterna så att gruppernas sammansättning skall 

vara bra och så många av de som önskar rida hos oss skall få plats i en grupp. Antalet ridande har 

under året legat på 102 stycken per vecka.  

 
 

Då en privathäst fick kvarka under hösten infördes restriktioner som innebar att stallet stängdes för 

in- och utförsel av hästar. Ridskoleverksamheten kunde fortsätta men elever med egen häst erbjöds 

att avstå sina lektioner tills stallet var smittfritt. Kvarkan innebar också att ridskolans hästar inte 

kunde åka iväg på tävlingar eller träningar. 

 

Vi har initierat ett integrationsprojekt tillsammans med kommunen där nyanlända får komma till 

klubben på fredagar och umgås och prova på att rida. 

 

Organisation 

Cayenne Röhrich har i samarbete med Jessika Ung (under våren) och Ida Ryymin (under hösten) varit 

ansvarig för ridskoleverksamheten på Munkedals Ridklubb. Vi har under året haft en elev från 

Agnebergsskolan i Uddevalla som har gjort sin skolpraktik hos oss.  
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Stallvärdinnor 

På vardagskvällarna finns stallvärdinnor på plats och hjälper barn och föräldrar som kommer till 

stallet att hitta rätt och göra i ordning hästarna inför lektionerna. Stallvärdinnorna kommer ofta 

direkt från skolan till ridklubben där de får lagad mat av vår ”stallmamma” Ewa innan de ger sig ut i 

stallet. Som ytterligare uppmuntran har de under året vid några tillfällen själva fått delta på 

dagridläger.  

 

Grönt Kort-kurs 

Cayenne har under året arrangerat två Grönt kort-kurser för både våra klubbmedlemmar samt för 

medlemmar ifrån andra ridklubbar. 

 

Ridläger 

Under veckorna 25 och 26 anordnades dagridläger för både ridskoleelever och privatryttare, med en 

övernattning. Detta är ett årligt återkommande arrangemang som brukar vara väldigt populärt. 

 

 
 

Fodervärdar 

Med hjälp av vårt fodervärdssystem har lektionshästarna fått den skötsel och motion de behöver 

såväl under lektionsfria veckodagar som under helger och lov. De flesta av våra ridskolehästar har 

haft var sin fodervärd under året, medan några hästar har delats på två personer. Under alla helger, 

lov och över sommaren har stallskötseln för ridskolehästarna skötts av grupper bestående av 

fodervärdar i samarbete med vår personal. Några av våra ridskolehästar har dessutom under året 

tävlats av sina fodervärdar. 

 

 



Verksamhetsberättelse 2017 
Munkedals Ridklubb   –   Verksamhetsåret 2017-01-01 – 2017-12-31 

 

 

17 
 

Hästar 

Under året har ridskolans hästar varit mestadels friska. I slutet på året lämnade vi tillbaka Verona 

som vi haft på foder och Melissa som vi haft på prov. En D-ponny och en stor häst har köpts in och 

provas nu i verksamheten. 

 

Arbetsmiljö 

Arbetsmiljögruppen har bestått av Åsa Holmqvist (sammankallande), Camilla Bernhardtz, Ann-Louise 

Johansson, Lars Mohlin, Cayenne Röhrich, Jessica Ung (under våren) och Ida Ryymin (under hösten). 

Klubben hade i maj månad inspektion av Arbetsmiljöverket. De brister som påtalades åtgärdades 

och klubben godkändes vid återbesök i augusti. Under sommaren låg därför mycket fokus på 

arbetsmiljöarbetet och klubben har nu tagit fram rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet och 

övrig dokumentation som krävs utifrån Arbetsmiljöverkets föreskrifter. 

Med anledning av Arbetsmiljöverkets inspektion uppmärksammades klubben i ett radioinslag på 

Radio Väst där man besökte anläggningen och intervjuade styrelsemedlemmar och personal. 

Klubben anordnade i augusti en BAM-kurs (Bättre Arbetsmiljö) där vi även hade bjudit in två andra 

ridklubbar. Från Munkedals ridklubb deltog arbetsmiljögruppen och Cayenne Röhrich. 

Samtlig personal har genomgått Första hjälpen-utbildning med Hjärt- och lungräddning. 

Tävlings- och träningsgruppen 

Vår tränings- och tävlingsgrupp har under 2017 bestått av  

Zoe Hay, Gisela Lindström, Emma Bernhardtz, Camilla Bernhardtz, Lisa Sethman, Linda Wallin och 

Josefine Bohm. Vi har även haft stor hjälp av Gunilla Hay. På höstkanten tillkom Ida Ryymin.  

Tyvärr har vi inte nått vårt mål att få hit en hopptränare men än har vi inte gett upp hoppet om att 

hitta någon. Dressyrträningen för Viktor Andersson kom av sig under hösten. Först var det kvarkan 

och dessutom började han studera på Strömsholm. Det gjorde att han inte längre hade tid att 

komma till oss. I dagsläget ser det tunt ut även på dressyrtränare. Men vi har några olika alternativ 

som vi hoppas kunna genomföra.  

Vi hade under året med ett lag i div 2 hoppning för häst. I laget ingick Linda Wallin, Emma 

Bernhardtz, Viktoria Göransson och Ida Ryymin. 

Vi har under året anordnat 6 st tävlingar. Den första var alla hjärtans dag hoppet den 11 februari. En 

clear round med en hel del felfria rundor. Sen tog vi i ordentligt och hade 2 st lokala dressyrtävlingar 

i april. Den 5 april var det Påskdressyren för häst. Den 29 april hade vi Aprildressyren för ponny. 

Ponny tävlingen lockade inte så många starter men efter lite hjälp från distriktet fick vi ihop 

tillräckligt med ryttare. Efter det hade vi en clear round hoppning den 10 juni. Även denna tävling 

hade många fina ritter. Den 5 augusti var det dags för nästa stora tävling. Även den här gången var 

det en dressyrtävling för häst. 
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Årets sista tävling blev Klubbmästerskapet. Lördagen den 9 december gick klubbmästerskapet i 

hoppning av stapel. Vi fick 2 klubbmästare, ponny Savannah Karlsson med Skogemyrens Indra och 

häst Ida Ryymin med Majas Athos. Dagen efter söndagen den 10 dec var det dags för dressyren. Där 

fick vi 3 klubbmästare. Som lektionsekipage på ponny vann Alessia De Santis med Beaty S och häst 

Ebba Palmqvist med Möllens Miss Ziggy. Cayenne Röhrich med Snärtbravad var den tredje mästare 

som tog titeln som privatekipage. 

 

         
Stort grattis till våra nya klubbmästare! 

Inför 2018 

Vi kommer att ha ett lag med i Bohuscupen dressyr för häst. Vilket är jätteroligt eftersom en av 

tävlingar vi kommer att ordna är finalen som går 27 maj. Vi startar tävlingsåret 2018 med några nya 

tillskott. Ida Ryymin kom ju med under hösten och nu har även Lenitha Ryymin anslutit. Resten av 

tävlingsgrupp är Gisela Lindström, Zoe Hay, Emma Bernhardtz, Camilla Bernhardtz, Linda Wallin, Lisa 

Sethman och Josefine Bohm. Vi har redan ett flertal tävlingar inplanerade och hoppas på ett bra 

tävlingsår.  

Våra mål 2018 är att hitta en tränare i hoppning som kan hålla träningar med jämna mellanrum och 

att hitta en ersättare för Viktor som varit vår dressyrtränare. 

 

Övriga viktiga delar i verksamheten 
Det finns många delar i vår förening som måste samarbeta och fungera tillsammans. Några exempel 

som inte är utpräglade arbetsgrupper men som ändå har en stor betydelse för klubbens 

välbefinnande och utveckling är bland annat våra privatuppstallade och SISU.  

 

Försäljning 

Ett viktigt tillskott till föreningens ekonomi är medlemmarnas försäljning av olika produkter. Under 

året har medlemmarna sålt Idrottsrabattens rabatthäften, kläder från Newbody, kakor, Bingolottos 

julkalendrar och julkort m.m. Medlemmarna är endast ålagda att sälja fem rabatthäften per familj 
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men många köper och säljer mycket mer än så. Vi har även inlett ett samarbete med Sponsorhuset 

som ger klubben intäkter på allt som medlemmar handlar på nätet. 

 

Privatuppstallade 
På vår anläggning finns det möjlighet att stalla upp mellan 8-10 privata hästar. Under året har dock 

antalet begränsat p.g.a. tillgången på rasthagar. Kvarkan gjorde också att två hästar inte kunde 

komma tillbaka efter sommarbetet och deras boxar stod tomma under hösten. I övrigt har vi haft 

mellan 6-8 platser uthyrda till ett glatt gäng privatryttare. De uppstallade samlas ungefär varannan 

månad för att bland annat diskutera förändringar och förbättringar som kan göras på anläggningen. 

Tillsammans är de en stor tillgång för klubben och anläggningen genom att finnas på plats varje dag 

och sköta om stallarna i samarbete med personalen.  

Privathästarna har under sommarhalvåret tillgång till gräshagar på anläggningen, i nära anslutning 

till stallet. 

 

SISU 
Munkedals Ridklubb ett väldigt gott samarbete med SISU idrottsutbildarna och deras konsulent 

Susanne Eriksson. All vår verksamhetsutveckling eller utbildning sker i samband med SISU och 

antalet utbildningstimmar har under 2017 uppgått till 683 st. Det visar att Munkedals ridklubb är en 

mycket aktiv förening då det är flest SISU-timmar av alla föreningar i Munkedalsområdet. 

 

Susanne Eriksson deltog också i utvecklingsträffen på Bohus Malmön, tillsammans med 

representanter från styrelse och personal från Munkedals och Färgelandas ridklubbar. Det blev en 

mycket givande träff där vi fick tillfälle att utbyta erfarenheter. Vi fick också dela Färgelandas glädje 

då det under träffen blev klart att de kunde köpa sin anläggning. 
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Slutord 
Styrelsen vid Munkedals Ridklubb under 2017 vill tacka alla medlemmar för deras ideella arbete som 

genomförts under året. Stort tack till vår personal som får allt på vår anläggning Solbergs Hästgård 

att fungera. Tack till våra sponsorer och bidragsgivare som stöttar våra barn och ungdomar att syssla 

med deras stora fritidsintresse: ridsporten. Vi ser fram emot att möta 2018 med lika stort 

engagemang som vi avslutar 2017 med.   

 

 

______________________________  ______________________________ 

Ordförande Gisela Lindström   Vice Ordförande Camilla Bernhardtz 

 

 

______________________________  ______________________________ 

Sekreterare Anna Holme   Kassör Gunilla Hay 

 

 

______________________________  ______________________________ 

Ledamot Åsa Holmqvist   Ledamot Ann-Louise Johansson 

 

 

______________________________ 

US representant Zoe Hay 


