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 VÅR VISION  

”Att	med	hög	kompetens,	stort	engagemang,	skickligt	
ledarskap,	god	etik	och	en	stark	vi-känsla	ska	vi	vara	ledande	
när	det	gäller	att	utveckla	och	förvalta	regionens	ryttare	
oavsett	ålder,	funktionsnedsättning	eller	etnisk	bakgrund.”	 

 

LÅT HJÄRTAT SLÅ FÖR VRK! 
 

 



  

Läs mer om Vallentuna Ridklubbs verksamhet på www.vrk.nu 
Vallentuna Ridklubb organisationsnummer 816000-4456 P a

ge
2	

Innehållsförteckning	
 
Inledning ................................................................................................................................................. 3 

Vår vision ............................................................................................................................................ 4 

Vårt motto .......................................................................................................................................... 4 

Våra mål .............................................................................................................................................. 4 

Våra fokusområden ............................................................................................................................ 5 

VRKs policy .......................................................................................................................................... 5 

Ryttarglädje i VRK ............................................................................................................................... 5 

Styrelse 2021 .......................................................................................................................................... 6 

Rapportering från våra sektioner ........................................................................................................... 6 

Ungdomssektionen ................................................................................................................................. 6 

Årsredovisning ........................................................................................................................................ 8 

Förvaltningsberättelse ............................................................................................................................ 9 

Resultaträkning ..................................................................................................................................... 10 

Balansräkning ....................................................................................................................................... 11 

Tilläggsupplysningar ............................................................................................................................. 12 

REVISIONSBERÄTTELSE ......................................................................................................................... 14 

 
 
  



  

Läs mer om Vallentuna Ridklubbs verksamhet på www.vrk.nu 
Vallentuna Ridklubb organisationsnummer 816000-4456 P a

ge
3	

Inledning	
 

• Vallentuna Ridklubb var år 2021 640 st medlemmar, där majoriteten rider i Vallentuna 
Ridskola 

• Fördelningen är 94% kvinnor och 6 % män  
• Majoriteten 63% av medlemmarna är mellan 7-20 år 

 
På grund av den pågående pandemin har det även i år varit ett år med begränsad aktivitet, där vi 
anpassat vår verksamhet till vad som varit möjligt. Periodvis har vår största inkomstkälla Café 
Krubban hållits stängd. Även Ungdomssektionen har påverkats av pandemin och de har tvingats 
ställa in de flesta av sina i vanliga fall så populära och uppskattade aktiviteter. 
 
 
Arrangemang 
Under året genomfördes 3 tävlingar från lokal till nationell nivå. Tävlingarna pågick under 
sammanlagt 5 dagar och två av tävlingstillfällena fick genomföras utan publik. Tävlingarna är möjliga 
att genomföra tack vare våra medlemmars engagemang som funktionärer. Ett stort tack till er! 
 
Vi har även genomfört 4 stycken digitala utbildningstillfällen av utbildningen Grönt kort.  
 
 
Medlemmar 
VRKs medlemmar består av en härlig blandning av ridskoleryttare i olika åldrar allt från 4-5 åringar på 
ridlekis och våra modiga äldre damer och herrar som rider i hästgrupper till tävlingssatsande barn, 
ungdomar och vuxna. Vi ska inte glömma alla stöttande respektive och föräldrar/mor-farföräldrar. I 
vått och torrt ställer Ni upp och skjutsar, leder ponnyer, ordnar matsäckar, säljer fika i Krubban etc.  
Det är styrelsens förhoppning att så många som möjligt ska vilja deltaga i våra utbildningar, 
arrangemang och tävlingar och känna sig välkomna. Glöm inte att man kan bli "stödmedlem" i VRK 
vilket innebär att man har ett fullvärdigt medlemskap och omfattas av den försäkring alla 
medlemmar i Ridsportförbundet har. Däremot kan man inte vara stödmedlem om man ska söka 
tävlingslicens eller rida på ridskolan. Passar för anhöriga samt privatryttare som inte tävlar. 
 
 
Barn och Ungdom 
VRK skulle ju inte vara VRK utan våra fantastiska barn och ungdomar. Under året har många varit 
engagerade i Ridskolecupens tävlingar både i dressyr och hoppning. På ridskolan har vi våra 
fantastiska stallvärdinnor och teoriledare som hjälper alla ryttare med stort och smått. Vi har under 
året haft några ungdomar som genomfört ungdomsledarutbildning som Stockholms Ridsportförbund 
tillhandahåller. Ungdomssektionen har skrivit en egen årsberättelse som finns bifogad lite längre 
fram.  
 
 
 
Marie Ask 
Ordförande VRK 
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Vår	vision		
"Med hög kompetens och en stark vi-känsla ska vi vara ledande när det gäller att utveckla regionens 
ryttare” 

Vårt	motto		
Låt hjärtat slå för VRK 

Våra	mål	
För att nå vår vision och leva den, har vi valt att sätta upp några övergripande mål för att möjliggöra 
detta. Alla medlemmar och närstående är en absolut nödvändig och ovärderlig kraft för att uppnå 
våra gemensamma mål. 
 
Vallentuna Ridklubb (VRK) ska: 
 

o Vårda och fortsätta att utveckla varumärket Vallentuna Ridklubb så vi blir det självklara valet 
för ryttare i regionen. 

o Präglas av en stark och tydlig demokrati där alla ge möjlighet att delta och uttrycka sina 
åsikter. 

o Präglas av god hästhållning där hästens välbefinnande sätts i centrum. 
o I samarbete med Vallentuna Ridskola förhandla med kommunen och andra bidragsinsatser 

gällande anläggningens underhåll, säkerhet, utveckling med hänsyn tagen för både 
medlemmar och häst. 

o Ha ett säkerhetstänkande som genomsyrar all verksamhet. 
o Bygga på en gemensam ekonomi tillsammans med alla undersektioner inom VRK. Klubben 

ska skapa en sund och stabil ekonomi som gör föreningen självförsörjande. 
o Stimulera till att medlemmar utbildar sig inom ramen för verksamheten i syfte att skapa 

framtidens ledare. 
o Stimulera en aktiv barn- och ungdomsverksamhet där trivsel, engagemang och kamratskap 

står i fokus. 
o Ha en aktiv tävlingsverksamhet där vi arrangerar tävlingar inom dressyr på olika nivåer, från 

lokal till nationell status. Vi ska även främja tävlande och underlätta tävlande för våra 
medlemmar. 

o Utforma en klubbkänsla där vi verkar för medlemmarnas bästa och ökar intresset för 
medlemsengagemang. 

o Arbeta för att ledare och aktiva medlemmar tar hänsyn till varandra, kamrater, tränare, 
tävlingsledare, förälder och motståndare. 

o Utforma och informera om vilka policyer som genomsyrar verksamheten för våra 
medlemmar och anhöriga. 

o Utvärdera verksamheten och skapa eventuella handlingsplaner genom en utvärdering som 
görs av styrelsen varje år. Detta i syfte att prioritera och ha rätt fokusområden för vår 
gemensamma klubb.  
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Våra	fokusområden			
 
Barn och Ungdom 
Målet är att få flera barn och ungdomar att bli aktiva i klubben och skapa ett stort 
föräldraengagemang. Ha en stark och drivande ungdomssektion som tillsammans med 
Föräldragruppen arbetar med och för ungdomarna. 
 
Medlemmar 
Målet är att ALLA ska känna sig välkomna som medlemmar i VRK. 
 
Tävling 
Målet är att arrangera välorganiserade tävlingar för såväl bredd som elit. I syfte att stärka 
varumärket vill vi ha så många deltagare, medlemmar och sponsorer som möjligt. Vi vill ha flera 
aktiva ryttare i allsvenska lag i både dressyr och hoppning.  
 
Träning 
Målet är att erbjuda våra medlemmar en hög kvalitet i ridutbildningen. För ridskoleryttare innebär 
det genom ett bra samarbete med Vallentuna Ridskola. Vi vill ha programträningar och aktivt söka 
träningsstöd genom Idrottslyftet för att stärka våra hoppryttare såväl dressyrryttare.  
 
Utbildning 
Målet är att våra medlemmar ska erbjudas avsutten utbildning i samarbete med Ridsportförbundet, 
SISU och Idrottslyftet. Utbildningen ska främja ungt ledarskap, säkerhet och roliga aktiviteter. 
 
Krubban 
Kaféverksamheten ska finnas som en service och trevlig samvaro för våra medlemmar och besökare. 
 
Anläggning 
Erbjuda våra medlemmar tävling och träning på en funktionell och ändamålsenlig anläggning. 

VRKs	policy		
o Vi hälsar på varandra och respekterar varandra. 
o Vi har en öppen och ärlig kommunikation. 
o Vi samverkar mellan alla sektioner utan konkurrens 
o Vi har ingen osund konkurrens mellan våra tävlingsryttare. Vi hejar på varandra! 
o Vi står för god etik och moral, avståndstagande mot doping, alkohol, tobak och droger såväl 

när det gäller hästar som människor. 
o Våra medlemmar är förebilder och har ett sportsligt uppträdande på träning och 

tävlingsområden, mot ALLA. 
o Vi använder ett vårdat språk. 
o Vi behandlar hästen som en vän och arbetskompis med kärlek och omhändertagande. 
o Vi är goda kamrater som uppmuntra och stödjer andra i såväl medgång som motgång. 
o Sist men inte minst, vi ska tillsammans göra allt för att ha roligt i Vallentuna Ridklubb. 

 

Ryttarglädje	i	VRK	
Vad vore livet utan hästar? Vad vore livet utan hästkompisar? Visst är det en fantastisk gemenskap 
som kan skapas i ridsportens värld men visst vet vi också att ibland är det enormt tufft. Vi vet att vår 
idrott kallas för tjejsport, vi vet att vi inte får samma utrymme i media som andra sporter, vi vet att vi 
får kämpa för varenda krona bara för att ridsporten inte ses som en lagsport. Vi vet också att det är 
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fel och vi vet också att vi är tillräckligt starka och modiga för att stå upp för våra rättigheter. Vi finns 
och vi ska synas! 
 
Som ryttarförälder/närstående är du genom ditt barn på väg in i hästsportens underbara värld. 
Tillsammans kan vi stödja våra barn och ungdomar och dela den lycka och glädje som hästen och 
sporten i sig skapar. Denna uppgift kan givetvis vara krävande i många aspekter men vi vet att den 
betyder enormt mycket för våra barn och ungdomar. 
 
Det finns en mängd uppgifter som kan göras av dig som är ryttarförälder/närstående. Du behövs du 
också. Kan du tänka dig att hålla café Krubban öppet en kväll i månaden? Kan du och ditt företag 
sponsra en träning eller tävling? Listan kan göras lång men sak är säker du behövs och ditt 
engagemang speglar av sig i våra barn och ungdomar. 
 

Styrelse	2021	
Styrelsen har bestått av: 
Marie Ask  Ordförande 
Ankie Segerljung Kassör 
Patrik Nygren  Sekreterare 
Sarah Brostedt Ledamot 
Ylva Eriksson  Ledamot 
Cecilia Hecter  Suppleant 
 
Representanter från Usek: Sofia Persson och Alice Törnebohm 
 

Rapportering	från	våra	sektioner	

Ungdomssektionen	
 
Året började med en styrelse på 12 medlemmar varav 8 var nya medlemmar. I år var vi 12 
medlemmar i styrelsen till skillnad från tidigare år då vi har varit 10 och 9. 
 
Ordförande: Sofia Persson  
Vice ordförande: Alice Törnebohm  
Kassör: Alice Sirkka  
Sekreterare: Alice Guiron  
Ledamot: Ebba Bergström Höök  
Ledamot: Felicia Ekqvist  
Ledamot: Alma Björnberg  
Ledamot: Ebba Hanberg  
Ledamot: Vera Hanberg  
Ledamot: Vera Brolin  
Suppleant: Cajsa Wild  
Suppleant: Isabella Gelin 
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Detta år har sett lite speciellt ut till skillnad från tidigare år. Detta på grund av den rådande 
situationen vi har suttit i och fortfarande sitter i och med pandemin Covid-19. Vi har under året haft 
svårt att anordna så många aktiviteter som vi gärna hade sett att vi gjorde i och med restriktionerna 
genom året. Nu har vi däremot haft en bra chans att planera kommande roliga aktiviteter som vi 
förhoppningsvis ska kunna genomföra när läget har blivit bättre. 
 
Årets aktivitet har varit följande:  
 
Spökkväll:  
Enligt tradition anordnade vi den populära och omtyckta spökkvällen. När vi genomförde denna 
aktivitet hade läget med Corona lagt sig lite. I Corona-synpunkt var vi även utomhus och på stora ytor 
den större delen av kvällen. Kvällen började med att barnen kom. De gick in och tvättade händerna 
och därefter tog mat. I och med att barnen kom in lite olika tid gick de och tog mat direkt när de kom 
för att minska en stor samling där vi serverade dem mat. Barnen åt och därefter var det dags att gå 
ner i ridhuset och för att lyssna på läskiga spökhistorier! Efter detta delades barnen in i grupper om 
ca 5 personer och grupperna gick regelbundet ut på den läskiga spökrundan där ett och annat spöke 
väntade. När alla barn hade gått klart spökrundan fick de portionsförpackade snacks och dricka. Vi 
dansade och hade det trevligt och kul fram tills dess att kvällen var slut och det var dags att åka hem. 
Det blev en lyckad kväll som var väldigt uppskattad av alla barn! 
 
 
Hästskötarträff:  
Vid har vi haft en hästskötarträff där barnen fick lära sig hur det är att vara en bra ryttare även från 
marken. I år har vi ändrat lite på detta koncept från tidigare år och nu har vi istället ett upplägg där vi 
i USEK samarbetar med Vanja och anordnar dessa träffar. Tanken är att dessa träffar ska vara 
regelbundna träffar ca 1 gång i månaden. 
 
Träffen började med att barnen kom och vi tillsammans med Vanja gick igenom lite regler för att vara 
skötare. Därefter delades barnen in i 3 olika grupper. En grupp fick lära sig att mocka och sopa, en 
annan grupp fick lära sig att smörja sadel och träns och den tredje gruppen hade rykttävling. 
Grupperna var vid sina olika stationer i ca 20 minuter och efter de bytte de av. Alla de tre grupperna 
fick alltså genomföra alla de tre momenten. När alla grupper hade genomfört dessa moment så bjöd 
vi på saft och fika. Därefter var träffen slut och barnen åkte hem. Aktiviteten var rolig och lärorik och 
verkade uppskattat av alla skötare. Vi har också inför ett schema där alla skötare skriver i vilka dagar 
de varit i stallet och varje månad kommer vi utse månadens skötare. 
 
 
Julpyntning i stallet:  
Denna aktivitet gick ut på att vi tillsammans med barnen pyntade stallet inför jul. Vi hade köpt in och 
fixat i ordning allt pyssel såsom granris, knäckebröd och glasyr. Barnen fick hjälpas åt att pynta och 
dekorera knäckebröden med glasyr som vi sedan satte upp i stallet tillsammans med granriset. 
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Styrelsen för Vallentuna Ridklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2021   
      

Förvaltningsberättelse	     
      
Verksamhet     
Föreningen bedriver tävlingsverksamhet och verkar för främjandet av ridsporten.   
Föreningen har inga anställda.     
      
Styrelsen     
Styrelsen som valdes i februari 2021 har bestått av ordförande Marie Ask,   
kassör Ankie Segerljung, sekreterare Patrik Nygren, ledamöter Sarah Brostedt,   
Ylva Eriksson och Cecilia Hecter.     
Ungdomsrepresentant från USEK har varit Sofia Persson och Alice Törnebohm   
      
      
Styrelsens arbete     
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 9 st protokollförda möten.    
      
      
Ridklubben     
Information till medlemmar har bla skett via hemsidan och facebook.    
Under året har klubben arrangerat tävlingar vid 3 tillfällen.    
      
      
Klubbens medlemmar har utfört stora arbetsinsatser vid genomförandet av klubbens tävlingar  
och styrelsen vill rikta sitt tack till alla de medlemmar som ställt upp och hjälpt till att   
genomföra tävlingar och aktiviteter!     
      
      
Förslag till behandling av ansamlat resultat     
Styrelsen föreslår att den ansamlade vinsten:     
balanserat resultat 374 937 kr    
årets resultat 14 947 kr    
  389 884 kr    
      
behandlas så att i ny räkning överföres  389 884 kr    
      
Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och    
balansräkning samt tilläggsupplysningar.     
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Vallentuna Ridklubb 
816000-4456     
      
   2021-01-01 2020-01-01  

Resultaträkning	 Not 2021-12-31 2020-12-31  
      
Rörelsens intäkter     
Nettoomsättning 1 618 335 647 055  
   618 335 647 055  
      
      
Rörelsens kostnader     
Råvaror och förnödenheter 2 -320 022 -329 011  
Övriga kostnader  -270 501 -248 838  
Avskrivningar 3 -12 865 -12 865  
Summa kostnader  -603 388 -590 714  
      
Rörelseresultat  14 947 56 341  
      
Resultat från finansiella poster     
Räntekostnader och liknande     
resultatposter  0 0  
Resultat efter finansiella poster  14 947 56 341  
      
      
Årets resultat  14 947 56 341  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      



  

Läs mer om Vallentuna Ridklubbs verksamhet på www.vrk.nu 
Vallentuna Ridklubb organisationsnummer 816000-4456 P a

ge
11
	

      
Vallentuna Ridklubb     
816000-4456     
      

Balansräkning	     
      
Tillgångar  2021-12-31 2020-12-31  
Anläggningstillgångar     
Materiella anläggningstillgångar     
Inventarier 3 76 090 88 955  
Summa anläggningstillgångar  76 090 88 955  
      
Omsättningstillgångar     
Kassa och bank  341 101 286 617  
      
Summa omsättningstillgångar  341 101 286 617  
      
Summa tillgångar  417 191 375 572  
      
      
Eget kapital och skulder     
      
Eget kapital     
Ansamlat resultat  374 937 318 596  
Årets resultat  14 947 56 341  
      
Summa eget kapital 4 389 884 374 937  
      
Kortfristiga skulder     
Upplupna kostnader och     
förutbetalda intäkter  27 307 635  
Summa kortfristiga skulder  27 307 635  
      
Summa eget kapital och skulder  417 191 375 572  
      
      
Ställda säkerheter  Inga Inga  
Ansvarsförbindelser  Inga Inga  
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Vallentuna Ridklubb 
816000-4456     

Tilläggsupplysningar	     
      
Redovisnings-och värderingsprinciper     
      
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens   
allmännaråd. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.     
      
Fordringar har tagits upp till de belopp varmed de beräknas inflyta.    
      
Inventarier skrivs av med 10 år av det ingående bokförda värdet.    
      
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärdet där inget annat anges.   
      
Periodisering av inkomster och utgifter har skett i enlighet med god redovisningssed.   
      
Noter      
Not 1 Föreningens nettoomsättning     
Nettoomsättningen i föreningen består av medlemsavgifter, kommunala bidrag,     
 försäljning i Café Krubban samt anmälnings- och startavgifter.    
      
Not 2 Rörelsens kostnader     
Föreningens kostnader består till största del av subventionering av medlemmarnas ridavgifter,  
inköp till Café Krubban, kostnader vid tävlingar, lokalhyra samt medlemsavgift Svenska   
Ridsportförbundet.     
      
Not 3 Anläggningstillgångar     
Består av  två dressyrstaket för tävling och träningsverksamhet samt en ljudanläggning.   
Inventarier skrivs av på 10 år.     
   2021 2020  
Ackumulerat anskaffningsvärde     
Ingående anskaffningsvärde  191 070 116 070  
Årets anskaffning  0 75 000  
Utgående ack anskaffningsvärde  191 070 191 070  
      
Ackumulerade avskrivningar     
Ingående avskrivningar  -102 115 -89 250  
Årets avskrivning  -12 865 -12 865  
Utgående ack avskrivningar  -114 980 -102 115  
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Utgående bokfört värde  76 090 88 955  
      
      
Vallentuna Ridklubb     
816000-4456     
      
Not 4 Förändring i eget kapital     
      
Belopp vid årets ingång  374 937 318 596  
Disposition av föregående års resultat     
Årets resultat  14 947 56 341  
Belopp vid årets utgång  389 884 374 937  
      
      
Vallentuna den         januari 2022     
      
      
      
      
Marie Ask Ylva Eriksson    
Ordförande Vice ordförande    
      
      
      
Ankie Segerljung Patrik Nygren    
Kassör Sekreterare    
      
      
      
Sarah Brostedt Ylva Eriksson    
Ledamot Ledamot    
      
      
      
Cecilia Hecter     
Ledamot     
      
      
      
Vår revisionsberättelse för räkenskapsåret 2021 har avgivits den             januari  2022   
      
      
      
Eva Björsbo     
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REVISIONSBERÄTTELSE	   
 

   
 

   
Vid granskning av Vallentuna Ridklubb, organisationsnummer 816000-4456, räkenskaper för  
tiden 2021-01-01 till 2021-12-31 har vi funnit dessa i god ordning, intäkter och kostnader är  
styrkta med verifikationer och det kvarstående värdet på bank och  
har kontrollerats och vid revision av årsredovisningen har föreningens  
värdehandlingar visats upp.   
    
Mot förvaltningen och föreningens verksamhet i övrigt enligt förda protokoll finns enligt oss  
ingen anledning till anmärkningar.  
    
Därför föreslår vi årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid som revisionen  
omfattar.    
    
    
Vallentuna den                     januari 2022  
    
    
    
    
………………………………...                                                   
Eva Björsbo   

 

    
 


