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Styrelsens sammansättning och arbete 
Ledamöterna inklusive ordförande presenteras nedan med namn och ansvarsområde, för 

vilken/vilka de är länken mellan arbetsgrupperna och styrelsen. Därefter presenteras suppleanterna 

vid namn.  

Ordförande  Marika Åberg  SISU och ridskola 

Vice Ordförande Lenitha Ryymin Personal  

Sekreterare  Caroline Rönnberg Tävling  

Kassör  Gunilla Hay  Ekonomi 

Ledamot  Thomas Warmbold Anläggning  

Ledamot  Camilla Bernhardtz Privatuppstallade och LOK-stödsansvarig 

US representant Zoe Hay  Ungdomssektionen och tävling 

Suppleant  Alexandra Lindberg Tävling 

Suppleant  Johanna Gidlöf    

Suppleant  Ann-Louise Johansson Ridskola 

Suppleant  Åse Strinning 

Suppleant  Niklas Edvinsson 

US suppleant  Alice Gustafsson 

Under året har styrelsen arbetat mycket med framförallt anläggningsfrågor. Styrelsen har haft tio 

sammankomster under året. Utöver detta har det varit många träffar där vi i mindre arbetsgrupper 

jobbat med bland annat anläggningsfrågor, ekonomi, ridskolan och utvecklingsarbete för både 

styrelsen och ridklubben. Tillsammans med personalen och några av arbetsgruppernas medlemmar 

hade styrelsen en planeringshelg på Vann. Det var en trevlig, givande sammankomst där fokus låg på 

att söka medel till fortsatt utveckling av anläggningen samt en lösning på problemet med för små 

rasthagar. Vi vill jobba vidare med att öka engagemanget för klubben från medlemmarnas sida och 

få dem att bli mer aktiva i drivandet av klubben. 

 

Övriga förtroendeposter 
Revisor  Fölen Redovisning & Fastighetsförmedling 

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

specialiserade på hästgårdar och jordbruk och sköter om bokslut samt SAM-ansökan. 

Eftersom ingen valberedning kunde utses under årsmötet i februari fick styrelsen i uppdrag av 

årsmötet att agera valberedning under året. Arbetet för att få nya namn till nästkommande års 

styrelse har varit ett gemensamt arbete som resulterat i två nya kandidater inför årsmötet. 
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Personal 
Under året har klubben haft 6 anställda personer, 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  

Stallskötare  Tomas Gustavsson 

Stallskötare  Simon Lundgren 

Stallmamma  Ewa Hjälte 

Vikarier  Alexandra Lindberg, Herman Ögren, Lovisa Svensson, Zoe Hay,  

                                                     Sunna Oskal, Ida Ryymin. 

                                                     

Jessika Adamsson arbetstränade på Solberg i tre månader under våren/sommaren. Styrelsens 

personalansvarige Lenitha Ryymin har tillsammans med personalen haft 8 träffar under året där 

diskussionerna främst handlat om anläggnings- och hästskötsel samt det vardagliga arbetet på 

Solberg. Personalen trivs med sina arbetsuppgifter och känner ett gott förtroende för styrelsen.  

Styrelsemedlemmarna försöker ha kontakt med de anställda och närvara så ofta det ges möjlighet i 

det dagliga arbetet på klubben, för att få en god inblick i verksamheten och för att stötta personalen 

i deras arbetsuppgifter.  

 

Viktiga händelser under året 

 Medlemsantalet för året landade på 248 medlemmar.   

 Lokal dressyrtävling, Rosengrensdressyren.  

 Fem arbetsdagar på anläggningen. 

 10-årsjubileum. 

 Fortsatt jordbruks-/markskötsel. 

 Sommarridläger, två veckor. 

 Planeringshelg för styrelse, personal och arbetsgruppsledare på Vann.  

 Gott samarbete med SISU idrottsutbildarna. 

 Klubbtävling i hoppning. 

 Cirka 95 ridande per vecka i ridskoleverksamheten. 

 Öppet hus. 

 Två dagridläger höst och vår. 
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10-årsjubileum 

Årets stora händelse på klubben var vårt 10-årsjubileum då vi firade 10 år på vår alldeles egna 

hästgård Solberg!  

Dagen till ära strålade solen från en klarblå himmel. Framför klubbstugan startades grillarna upp till 

försäljning av hamburgare och i klubbstugan serverades kaffe och hembakt. Några av våra 

sponsorer, Munkedals kvarn, Queens Ridsport och Axima ställde ut på gårdsplanen samtidigt som 

Håby sockenförening denna dag anordnade gå-bingo med start och målgång på Sohlbergs Hästgård. 

Räddningstjänsten Mitt Bohuslän kom med två av sina fordon för att visa upp sig. Man kunde även 

roa sig med ponnyridning, femkamp eller gå-bingo för barn.  

Dagens höjdpunkt var den stora hästshowen med flera inbjudna gästinslag. Ungdomssektionen 

anordnade en föreställning som bestod av kadrilj, en Astrid Lindgren-kavalkad till häst, ridande 

sketcher och ridtävlingar. Cayenne visade upp ett dressyrprogram på Raita samt visade upp ponnyn 

Prins A la Celle. Gästmedverkande var Anton Johansson som visade upp Westerngrenen roping, 

Louise Hove utförde konster med sin shetlandsponny och Linda Tordebring visade upp sina åsnor 

Jorma och Ior som man även fick rida på efteråt i paddocken.  

Dagen avslutades med ett stort lotteri med fina vinster från Queens Ridsport, Coop Konsum 

Munkedal, Spelbiten ”MyWay” Munkedal, Jimmies Handelsträdgård, Hairmonie Haircare och Göstas 

Fisk. 

 

 

            

Foto: Gabriel Berndtsson 
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Arbetsgrupper 
Förutom vår aktiva ungdomssektion har Munkedals Ridklubb inga andra sektioner, utan har istället 

valt att dela in föreningen i olika arbetsgrupper med ansvar för att sköta och organisera olika delar 

av verksamheten. Arbetsgrupperna som varit verksamma under året är anläggningsgruppen, 

cafeteriagruppen, ekonomigruppen, ridskolegruppen och sponsorgruppen. Vidare presenteras deras 

och ungdomssektionens arbete under året. 

 

Ekonomigruppen 
Ekonomigruppen består – förutom kassören – av Carina Mattsson och Elisabeth Hjertell som hjälper 

till med budgetarbete, kontering och löpande bokföring. Ekonomin är relativt stabil men de stora 

investeringarna under året märks på resultatet. En stor del av kostnaderna täcktes av fondmedel 

samt bidrag från kommunen.  Ridhusunderlaget blev dyrare än beräknat och vi tvingades ta ett lån 

hos Swedbank för att kunna slutföra det påbörjade arbetet. Personalkostnaderna har ökat samt 

veterinärskostnader och vi har på grund av för små rasthagar inte kunnat hyra ut alla boxplatser 

under hösten vilket innebar ett intäktsbortfall. Bristen på klubbtävlingar märks också på ekonomin. 

Ridskoleintäkterna har däremot ökat och engagemanget är fortsatt stort från kommun och 

sponsorer. 

Nya sponsorer har tillkommit under året och vi har fortsatt stöd från tidigare års samarbetspartners. 

Vi har under året även tacksamt tagit emot stöd ifrån Ödsbyfonden för inköp av välbehövlig 

ridutrustning. Thordénstiftelsen gav ett stort bidrag till bytet av ridhusunderlaget och kommunen 

gav extrastöd till förstoringen av rasthagarna. Klubben äger alla våra hästar utom två som vi har på 

livstidslån. Vi slipper därmed höga hyrkostnader och har ett stabilt hästunderlag inför framtiden. 

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

den utsträckning som krävs. Kommunen tror på vår klubb och vår föreningsidé och deras stöd 

betyder mycket för föreningen. Våra fasta kostnader är fortfarande höga och i många fall omöjliga 

att påverka i någon större utsträckning. 
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Anläggningsgruppen 
Anläggningsgruppen leds av Bengt Mattsson, som under året hjälpt styrelsen med att organisera 

fixardagar och hålla koll på diverse anläggningsskötsel som behöver tas om hand.  

Rasthagar  

Hösten 2015 utfördes en helrenovering av rasthagarna som breddades och grusades om och fick nya 

stängsel. Det var en välbehövlig och nödvändig investering då Länsstyrelsen nu har tagit fram nya 

riktlinjer för och krav på storlek med specifika mått på rasthagar. En dyr men nödvändig investering 

som vi är mycket nöja med. Vi har planer på att under 2016 ytterligare utöka rasthagarnas yta och 

ska söka medel till det. 

Arbetsdagar 

Under året har vi haft två städ- och fixardagar för att underhålla och fixa på vår anläggning. Vi har 

även samlats vid tre ytterligare tillfällen för att stängsla rasthagar samt stängsla om gräshagarna. 

Ridhusets underlag 

Ridhusunderlaget byttes ut under sommaren med hjälp av medel från Thordénstiftelsen. Det blev 

inte så bra som vi hade hoppats och det har under hösten krävts ytterligare insatser för att få det i 

fullgott skick.  Det är viktigt att vi fortlöpande underhåller underlaget med djupharvning och mer 

material vid behov för att det ska hålla i minst tre år. 

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. Ett bra samarbete som vi hoppas fortsätta med framöver. 
 
Framtidsförhoppningar 

Inför 2016 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 

kvar att utföra under 2016 är att anlägga mer yta för rasthagar. Vi hoppas också att få fler 

engagerade medlemmar att delta i anläggningsgruppen eftersom det är mycket jobb, både små och 

stora insatser, med en så stor och välbesökt gård.  

 

 

Ungdomssektionen 
Vid ungdomssektionens årsmöte samlades många engagerade ungdomar för att prata om året som 

gått samt om året som komma skall och gemensamma mål inför 2016. Den nya styrelsen fastställdes 

där Zoe Hay valdes till ordförande, Rebecca de Santis till vice ordförande, Josefin Bohm till kassör 

och Ellen Åberg till sekreterare.  

Ungdomssektionen har under året i genomsnitt haft ett möte i månaden och under 2015 blev det 

sammanlagt 11 sammankomster med uppehåll under sommarlovet.  
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Arrangerade aktiviteter  
Knattehoppning – En populär aktivitet för klubbens yngre medlemmar. Under året blev det bara en 
då inga klubbtävlingar anordnades under hösten. 
Ponnyridning – Ungdomssektionen har under året deltagit på flertalet ponnyridningar. Det har varit 
många förfrågningar från platser och arrangemang vi tidigare har besökt och ett fortsatt samarbete 
uppskattas av båda parter. Vi har även besökt nya platser och hoppas på att få återkomma under 
2016. 
Barnkalas – Ett av de mer populära valen som Ungdomssektionen har att erbjuda. Barnen får testa 
på att rida, äta våfflor, korv med bröd och glass. Det brukar även vara en spännande skattjakt efter 
godispåsar vilket brukar uppskattas av både föräldrar och barn.  
 
Falsterbo Horse Show 
Som vi gjort flera år tillbaka så kom vi iväg till Falsterbo Horse Show även i år. Vi valde att köra bil ner 
och US stod för bidrag till biljetterna och halva boendet. Boendet blev annorlunda då halva gruppen 
valde att övernatta på camping medan halva gänget övernattade två nätter på Näsets islandshästar.. 
Vi var nöjda med vår resa men funderar på att ändra upplägget inför 2016 och då främst boendet. 
 
10-årsjubileum 
US var i hög grad delaktiga i planering och utförande av vår stora hästshow i anslutning till 10-
årsjubiléet. Vi hade flera genomgångar och ett stort genrep dagen innan. Showen bestod av en 
Astrid Lindgren-kavalkad, kadrilj samt en sketch om en ridlektion med ”omöjliga” ridelever! Det var 
fantastiskt roligt att planera och öva, och showen blev nästan precis som vi ville. Hästarna uppförde 
sig exemplariskt och alla hade ansträngt sig till max med dräkter och rekvisita. 
 

            
Foto: Gabriel Berndtsson 

Framtidsförhoppningar  

2016 kommer inte bara att innebära ett nytt år för Ungdomssektionen utan även nya mål att 

gemensamt arbeta för. Det finns många duktiga, engagerade och ambitiösa ungdomar på Munkedals 

Ridklubb som är redo att utvecklas lite till för att kunna hjälpa andra att göra samma sak. 

Förhoppningsvis kommer även 2016 att bli ett år att minnas med många härliga skratt, hårt slit och 

roliga upplevelser. 
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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, vilka har planerats vid 

gruppens 12 sammankomster under året.  

Under loven erbjuds medlemmarna ofta deltagande i lägeraktiviteter där lunch och mellanmål 

serveras. När vi haft skolklasser på besök med hjälp av idrottslyftet och SISU har Ewa Hjälte serverat 

lunch under dessa dagar. På städ- och fixardagar erbjuder cafeterian fika och lättare mellanmål för 

de medlemmar som sluter upp och hjälper till.  

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.  

Istället för julbord anordnade Ewa i år en lättare lunch med julmacka. Det var välbesökt och 

uppskattat.  

Vi välkomnar fler personer, gärna med nya idéer, som kan tänka sig vara med i vår grupp. 

 

Sponsorgruppen 
Under året har det tillkommit några nya sponsorer, vilket vi är tacksamma för. De flesta som har 

sponsrat oss tidigare är fortfarande med och stöder klubben.  

Framtidsförhoppningar 

Sponsorarbetet är ett tidskrävande och tungt jobb som under året legat på en person i styrelsen, 

med lite assistans från ett par andra hjälpsamma medlemmar. Sponsorintäkterna är en viktig 

inkomstkälla för klubben och vi behöver inför nästa år vara fler personer som arbetar med att få 

olika företag knutna till oss. Tidigare år har en stor del av detta legat på en kanslisttjänst, som idag 

inte finns att tillgå på klubben, vilket innebär att det i dagsläget vilar på ideella personer. Vi måste 

fortsatt söka bidrag och tar tacksamt emot hjälp med det! 
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Ridskolegruppen 
Det går lysande för ridskolan och vi har kö på flera grupper. Antalet ridande har varit drygt 95 

stycken per vecka. Klubben har haft, och har fortfarande, en efterfrågan på nybörjarlektioner för 

både vuxna och barn och vi arbetar kontinuerligt med att de i kön ska få en plats i lämplig grupp.  

Organisation 

Cayenne Röhrich har i samarbete med Jessika Ung varit ansvarig för ridskoleverksamheten på 

Munkedals Ridklubb. Under måndagar och tisdagar har Cayenne haft lektionerna och under 

onsdagar och torsdagar är det Jessika som hållit i lektionsverksamheten. Skolpraktikanter från både 

grundskola och Naturbruksgymnasiet har under året i olika perioder varit med i verksamheten och 

handletts av våra ridinstruktörer och vår stallpersonal. 

Stallvärdinnor 

För att underlätta ridinstruktörernas arbete finns på vardagskvällarna stallvärdinnor på plats och 

hjälper barn och föräldrar som kommer till stallet att hitta rätt och göra i ordning hästarna inför 

lektionerna. När de yngsta barnen och nybörjarna rider finns stallvärdinnorna även till hands i 

ridhuset och leder hästarna, vilken är en mycket uppskattad hjälp. 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 en Grönt kort-kurs för både våra klubbmedlemmar samt för 

medlemmar ifrån andra ridklubbar. 

Sommarridläger 

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 och privatryttare i samarbete med vår personal. Några av våra ridskolehästar har 

dessutom under året tävlats av sina fodervärdar.

 
Foto: Markus Strinning 
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Tävlings- och träningsgruppen 

Tävlingsgruppen bestod under våren 2015 av Zoe Hay och Alexandra Lindberg som anordnade två 

tävlingar. Under hösten fick alla tävlingar och träningar tyvärr läggas på is då ridhusunderlaget inte 

höll. Vi hoppas att omständigheterna förbättras under 2016 och att en ny tävlingsgrupp kan bildas. 

2015 var första året utan klubbmästerskap. Dessa var planerade till hösten då tävlingar var 

ogenomförbara. 

 

Våra ryttare och funktionärer 

Under året har vi haft ett 20-tal licensierade ryttare som representerat Munkedals Ridklubb på 

tävlingsbanorna runt om i landet. På vår hemsida har tävlingsresultat från året kontinuerligt 

presenterats då ryttarna skickat in dem till tävlingsgruppen.  

Klubbtävlingar 
Clearrounden Pingsthoppet arrangerades under våren och var välbesökt.  
 
Lokala/Regionala tävlingar 
Vår lokala dressyrtävling Rosengrensdressyren anordnades 2015 under en dag. Ett proffsigt, lyckat 
arrangemang med nöjda deltagare och funktionärer. 
 
Framtidsförhoppningar 
Vi behöver nya, engagerade medlemmar som kan driva tävlingsverksamheten vidare. Under hösten 

har det inte funnits möjlighet att anordna klubbtävlingar, men förhoppningen inför 2016 är att hålla 

en lokal tävling och flertalet klubbtävlingar och på så sätt driva våra oerhört omtyckta och trevliga 

tävlingar vidare under kommande år. Tävlingarna är en viktig inkomstbringande källa i vår 

verksamhet.  
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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.  

 

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

mellan 6-9 platser uthyrda till ett glatt gäng privatryttare. I väntan på större rasthagar stod några 

boxar outhyrda under hösten. 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 fått beträda sina nya gräshagar på anläggningen, vilket 

varit en stor förbättring från tidigare år då det varit svårt att få hagarna och betet att räcka till.       

 

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 2015 uppgått till 696st.  

Genom ”Idrottslyftet” som genomförs via SISU har ca 190 barn och ungdomar fått möjligheten att 

rida och lära sig om häst- och stallskötsel. Dessa barn och ungdomar kommer främst från skolor i 

Munkedals kommun men vi har även haft skolor från andra kommuner på besök. Idrottslyftet har 

varit uppskattat ifrån både skolornas håll och från klubben, då det leder till fler medlemmar. Det här 

är också ett sätt att nå ut till barn som aldrig annars får möjlighet att besöka ett stall. Klubben har 

även fortsatt sitt samarbete med Munkedals IF under 2015, där vi under en dag på MIFs anläggning 

erbjudit alla barn och ungdomar på Munkedalsskolan att prova på att rida och spela fotboll under en 

friluftsdag.    
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Slutord 

Styrelsen vid Munkedals Ridklubb under 2015 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 2016 med lika stort 

engagemang som vi avslutar 2015 med.   

 

 

 

______________________________  ______________________________ 

Ordförande Marika Åberg   Vice Ordförande Lenitha Ryymin 

 

 

______________________________  ______________________________ 

Sekreterare Caroline Rönnberg  Kassör Gunilla Hay 

 

 

______________________________  ______________________________ 

Ledamot Thomas Warmbold   Ledamot Camilla Bernhardtz 

 

 

______________________________ 

US representant Zoe Hay 


