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1. Inledning 
Verksamhetsberättelsen beskriver hur verksamheten vid Njurunda Ryttareförening (NRF) drevs 
under år 2022.  

2. Ledning och samordning 
Styrelsen har bestått av:  

Ordförande:   Birgitta Solberg 

Kassör:    Annelie Nordin 

Sekreterare:   Matilda Högdahl 

Ledamot:   Marlene Vikström 

Ledamot:   Marlene Berg 

Ledamot:   Lena Sundbom 

Ledamot:   Sandra Ålund 

Suppleant:  Catharina Björk 

Suppleant:   Tomas Gustafsson 

Firmatecknare under året har varit föreningens ordförande och kassör. Föreningens bankärenden har 
tecknats av Anders Eriksson (redovisning), ordförande samt kassör.  

Ungdomssektionens styrelse:  

Ordförande:   Elsa von Essen 

Kassör:    Mica Larsson 

Sekreterare:  Elvira Dubbel Hellberg 

Ledamot:   Julie Bonnerud Dahlbom 

Ledamot:  Tuva Uhlin 

Ledamot:   Vera Qvist 

Ledamot:   Agnes Vågberg 

Ledamot:   Felicia Wahlgren  

Ledamot:   Lisa Melinder 

Ledamot:   Isabell Wallner 

Ledamot:   Maja Waesman 

Valberedning: 

Viktoria Hagelstedt och Cecilia Löfqvist 

Revisorer:  

Catherine Björkén och Terese Carlström  
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3. Styrelsens verksamhetsberättelse 2022 
År 2021 var ett år av distans och digitala möten. Styrelsen har därför varit otroligt glada över att vi 
under verksamhetsåret 2022unnat ses fysiskt då restriktionerna släpptes i början av året.  

Vid årsmötet söndag den 27 februari valdes två nya personer in i styrelsen. Årets styrelse har bestått 
av 7 ledamöter samt 2 suppleanter. Under året har styrelsen haft 15 protokollförda styrelsemöten 
samt löpande dialog med föreningens olika verksamheter.  

Styrelsen har fortsatt sitt arbete med att förbättra strukturen för dokumentation, föreningens 
verksamheter har regelbundet bjudits in att delta på styrelsemöten. Vi fortsätter vårt arbete med att 
få fler medlemmar att engagera sig i vår förening.  

Under våren tog voltigesektionen beslutet att lämna NRF för att satsa vidare i nytt format. Vi önskar 
dem ett stort lycka till med framtida satsningar. En del av vårens arbete lades därför på hur detta 
utträde skulle ske så bra som möjligt för både föreningen och voltigesektionen.  

Vi har under året jobbat på att bland annat få till ett nytt bevattningssystem för vår uteridbana, detta 
är ett arbete som fortfarande pågår och vi hoppas att vi ska kunna få detta på plats lagom till att 
ridlektionerna kan flytta ut under våren. Ett mer långsiktigt mål är att kunna använda Ljungan för 
vattenförsörjning.  

Stigande el och bränslepriser har inte gått någon förbi vilket också påverkat vår förening. Detta är 
något som vi följt upp under våra möten och just nu är byte av belysning i lilla ridhuset ett av våra 
mest prioriterade områden.  

Arbetet med omklädningsrummet har stått stilla detta år och vår förhoppning är att kunna återuppta 
arbetet med att färdigställa detta utrymme för klubbens medlemmar samt personal. 

Under hösten deltog personal och styrelse på Mitt Svenska ridsportförbundets konferens på 
Hallstaberget, fokus under konferensen var hur man kan engagera människor i ideella föreningar. Där 
fick vi möjlighet att träffa och dela erfarenheter med personer från distriktet något som var 
inspirerande för samtliga deltagare. Vi planerar att följa upp detta vid en verksamhetsdag under 
våren.  

 I slutet av förra året fick vi veta att idrott Online 
från och med den 1 januari 2023 skulle stänga ner 
den tjänst som erbjöd hemsidor för föreningar. Vår 
styrelsemedlem Marlene Berg har därför haft som 
uppdrag att ta fram en ny hemsida för föreningen 
och vi hoppas att vi under 2023 kommer att kunna 
utveckla den i enlighet med de önskemål som finns.  

Ekonomi 
Föreningens ekonomi är en stående punkt på styrelsens dagordning och den följs upp av kassör och 
verksamhetsansvarig vid varje styrelsemöte. Under året har ekonomin haft en god balans.  

Tack vare hårt arbete har föreningen en god ekonomi som hela tiden återinvesteras i verksamheten 
för att göra den ännu bättre. I budgeten för 2023 har vi valt att göra en nollbudget för att ta höjd för 
de ökade kostnaderna på el.  
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4. Ridskolans verksamhetsberättelse 2022 
I år har följande personer arbetat på ridskolan. 

Jannike Lineruth Ridskolechef 100% 

Therese Värme Ridlärare 100% 

Håkan Jonsson Vaktmästare hästskötare 75%    

Magdalena Wreber 50% Kansli / Hästskötare / Rid ledare  

 

Ridskolan har bedrivit ridundervisning på alla nivåer, från knatte till spec grupper i hoppning och 
dressyr. 

På loven och helger har det genomförts läger, träningar, pay`n jump, pay´n ride mm. Både för våra 
instruktörer samt externa tränare. 

Vi har under året haft samarbeten med skolorna i området. 

Under juni månad bedrevs ridläger för varierande åldrar, samt hoppläger & yogaläger som var mkt 
uppskattat även detta år. 

I augusti anordnades knatteläger för dom minsta barnen. 

I december på jullovet anordnade vi NRF Cupen, där man 1 dag hoppade bana & 1 dag red 
dressyrprogram, vilket va mycket uppskattat.  

Under helger har vi anordnat uteritter & många av ridskolans hästar har under året varit ute på 
helgfoder. Detta har varit väl uppskattat bland våra medlemmar. 

Under året har ridskolan haft mycket hög beläggning i alla ridgrupper. 

I verksamheten har vi haft 24 st. ponnyer och hästar i varierande storlekar och åldrar. 

Hästar inköpt under året: Viola & Pommac  

Vi sålde Alcama & Affe 

Under året har verksamheten haft olika försäljningar, Newbody, toa/hushållspapper, bingolotter, 
restaurang chansen och klubbkläder. 

Personal å hästar vill tacka alla medlemmar för ett roligt hästår på ridskolan. 

 

/ Jannike Lineruth 
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5. Ungdomssektionen verksamhetsberättelse 2022 
 
Under detta år så har vi haft barnridningar på Dyket, Kvissleby och Klockarberget. Vi har haft många 
roliga aktiviteter för barnen såsom halloween på stallet och käpphästhoppning. vi har även testat en 
ny aktivitet: övernattning med Us. Där vi red och åt pizza och sovit över i vår klubbstuga.  
Under höstterminen fick vi ihop 7 barnkalas. Vilket vi kommer fortsätta med under detta år. Vi har 
under 2022 haft ca 20 styrelsemöten. 
Med lite av våra pengar som vi tjänat ihop så har vi införskaffat nya fina Rs täcken till våra fina 
storhästar. 
Det här året kommer bli en riktig ny start för Us, vi har stora och roliga planer inför 2023 som till 
exempel midnatttsritt runt maj och en eventuell renovering av klubbis under sommaruppehållet.   
 
Ha ett fint år önskar ungdomssektionen! 
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6. Tävlingskommitténs verksamhetsberättelse 2022 
Under 2022 anordnade TK tre tävlingar: en trestjärnig ponnydressyr i maj (66 starter) och en 
tvåstjärnig hoppning för ponny (100 starter) och häst (62 starter) i augusti samt en tvåstjärnig 
hästdressyr i oktober (40 starter). Vi hyrde ut boxar och tog emot övernattare i klubbstugan vid 
ponnydressyren. Vid den tävlingen fick också alla vinnare ett täcke i pris. Vi fick sponsring från bland 
andra Djur & Natur, Hööks, Stångå Kvarn.  

Ponnydressyren och hoppningen hölls utomhus (i blåst och regn) och dressyren i oktober hölls 
inomhus.  

TK bestod 2022 av Maria Persson, Angelica Remfäldt, Marcus Nilsson, Jennie Nilsson och Monika 
Dahlin. Vi tog tacksamt emot hjälp från trogna funktionärer under tävlingarna.  

Sponsorhindren levererades och användes under hopptävlingen, likväl som under klubbens ”pay n’ 
jumps”. Sponsorer till dessa är Preem, SSG, RT Anderssons Måleri och Johans Städ.  

Vi hade 34 medlemmar som löste licens hos oss under året.  

 

 
7. Tack! 
Vi vill tacka alla för det här året och den tid och engagemang ni har gett föreningen. Ni har alla 
bidragit till att göra 2022 till ett fantastiskt föreningsår. Ert engagemang är värdefullt för att vi ska 
kunna fortsätta att utveckla vår fina verksamhet, vi tillsammans gör Njurunda Ryttareförening.  

Birgitta Solberg  Matilda Högdahl 

Annelie Nordin  Marlene Vikström 

Sandra Ålund  Marlene Berg 

Lena Sundbom   Catharina Björk 

Tomas Gustafsson 

 
 

 


	1. Inledning
	2. Ledning och samordning
	3. Styrelsens verksamhetsberättelse 2022
	Ekonomi

	4. Ridskolans verksamhetsberättelse 2022
	5. Ungdomssektionen verksamhetsberättelse 2022
	6. Tävlingskommitténs verksamhetsberättelse 2022
	7. Tack!

