
 

 

                      

Verksamhetsberättelse 2017 

 Stora Ekeby Ridklubb  

 

Stora Ekeby Ridklubb (STERK) är en ideell förening ansluten till 

 Riksidrottsförbundet genom Svenska Ridsportförbundet.  

Föreningen har sitt säte i Västerås kommun, Rytterne. 

  
  

Arbetet under året har varit fokuserat på föreningens ekonomi 

samtidigt som vi ägnat mycket arbete med tävlingsverksamheten, 

som är en grund till att få vår ekonomi i balans. Vi har samtidigt 

försökt utveckla vår organisation för att kunna driva en förening 

med stor och bred verksamhet och då med siktet inställt på våra 

ungdomar som är framtiden.  
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Vår ambition var att:  

• Skapa en förening med ekonomi i balans genom att jobba med 

såväl intäkter som minskade utgifter.  

• Profilera oss och få medial uppmärksamhet.  

• Fortsätta att vara framgångsrika på tävlingar alla kategorier.  

• Fortsätta utveckla klubben för att öka möjligheten för flera att 

kunna delta på i våra aktiviteter och få fler att hjälpa till som 

funktionärer.  

• Sprida kunskap om vår klubb och våra aktiviteter för att fler att 

få älska hästar och hästsport.  

• Öka antalet sponsorer  

Vi kan konstatera att:  

• Föreningen visar ett positivt resultat för verksamhetsåret.  

• Vi har med framgång presterat på tävlingar. 

• Vi har lyckats med att profilera oss och att få medial 

uppmärksamhet.  

• Vi behöver rekrytera fler funktionärer.  

• Vi har lyckats behålla men även få nya sponsorer.  

 

GEMENSKAP  

Målet är att STERK ska vara ett socialt nätverk, där medlemmar 

känner samhörighet och gemenskap med varandra och klubben. 

STERKs ledord är samhörighet, gemenskap och trivsel och det finns 

en ”STERK-anda”.  STERK vill skapa en meningsfull fritid för 

såväl barn, unga som vuxna.  

STERK fortsätter att arbeta för att vara en inkluderande ridklubb/ 

ridskola med gemenskap och trivsel för hela familjen. En klubb där 

alla får vara med och är välkomna, föreningen dit alla med 

hästintresse är välkomna. Mycket av det som hänt i klubben under 

året uppfyller eller strävar efter målet gemenskap.  



 

VERKSAMHET  

Målet är att STERK ska ha en bra verksamhet där människor 

utvecklas och ökar sitt kunnande om hästar och ridning. 

 

STERK har en bred och innehållsrik verksamhet för ridskoleelever, 

privatryttare och tävlingsryttare.  

STERK hade år 2017 totalt 754 medlemmar i åldersspannet 3 till 87 

år. Hälften var barn och ungdomar i åldern 7-20 år och 41 barn 

under 7 år.  

Merparten 87 % är tjejer, precis som i övriga ridsporten.  

 

Medlemsutveckling 2009-2017 

Medlemmar 

2017 

Tjejer  Killar  TOTALT Andel  

0-6 år 37 4 41 5 % 

7-20 år  323 36 359 48 % 

Över 21 år  298 56 354 47 % 

Totalt 658 96 754 100 % 

 

Medlemsutveckling 2009-2017  

Ålder 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

Upp - 

20år 

400 401 424 439 439 448 499 430 442 

Över 

21år  

354 364 350 338 376 326 352 338 292 

Totalt 754 765 774 777 800 775 851 818  778 

 

Medlemsavgifterna för 2017 har varit 275 kr för juniorer, 350 kr för 

seniorer och 875 kr för familjeavgift. 

 

 



 

 

STYRELSENs sammansättning 2017 

Ordförande: Maria Dellham 

Kassör:   Britt-Marie Nordström    

Sekreterare: Maria Britte  

Ledamöter: Karin Ryckertz, Daniel Eriksson, 

 Annika Traneus Rowe  

Suppleanter:  Erica Nilsson, Tove Forslund, Elias Bouvin 

Representanter för ungdomssektionen Sterkus 

Adjungerade: Göran Esseen och Cecilia Esseen  

Styrelsen har under året haft åtta protokollförda sammanträden En 

planerings-dag genomfördes på vårterminen på Skantzen i 

Hallstahammar. STERK har en aktiv styrelse där ledamöterna har 

engagemang med hästar i alla former vilket har gjort att närvaron på 

våra styrelsemöten varierat.  

 

EKONOMI 2017   

     

      

      

Målet för STERKs ekonomi är at intäkter och utgifter ska balansera. 

Klubben drivs ideellt och utan vinstsyfte.  

För verksamhetsåret 2017 gjorde STERK ett positivt resultat på 26688 kr. 

Med hjälp medlemsavgifter, ekonomiska bidrag från Västerås Stad, statligt 

aktivitetsstöd, LOK-stöd, idrottslyftet, SISU har vi kunna erbjuda juniorer 

lägre rid- och medlemsavgifter. Samt ordna kurser mm reducerade 

kostnader. Vi strävar efter att genom sponsorer, tävlingar och övriga 

försäljningsaktiviteter bidra till att bygga upp ekonomin för att möta de 

kostnader som erfordras för att vi skall kunna erbjuda medlemmar och 

hästar en bra och attraktiv miljö. 

 



 

Under 2017 bidrog försäljningen av Sportlotter och hamburgare/korv ett 

tillskott på 23140 kr.  

Vilket under 2018 kommer att användas till att utöka hinderparken 

Et stort tack till alla som varit med och bidragit med såväl stora som små 

ekonomiska insatser eller eget arbete. Utan er har vi inga möjligheter att 

utveckla vårt arbete.  

En mer detaljerad ekonomisk redovisning finns i årsrapporten 2017 

 

 

ANLÄGGNING OCH UTRUSTNING  

Målet för anläggningen vid Stora Ekeby, Västerås är att den ska 

vara attraktiv, säker, modern och ändamålsenlig samtidigt som den 

utvecklas i takt med STERKs och ridskolans verksamhetsmål. Den 

ska alltid kännas trygg för våra barn och ungdomar. 

Mycket av STERKS verksamhet bedrivs på anläggningen vid Stora 

Ekeby. Där finns två ridhus, ett mindre och ett stort med 

internationella mått samt en stor utomhusridbana. Stallarna rymmer 

ca 55 hästar.  

 

Anläggningen har under årets förbättrats med bland annat:  

 

• Ridhusbottnarna har även i år fått ett större underhåll av 

bearbetning och förstärkts med nytt material.  

• 2 nya skötselplatser har byggts vid privatstallarna. 

• Fågelnät har monterats i taket i stora stallet för att få bort alla 

fåglar som kommer in.  

• En helt ny hinderpark har köpts in. 

Under året har det varit bekymmer med bevattning av underlaget, en 

översvämning inträffade i stora ridhuset, som tog en vecka att torka. 

 

  



 

SEKTIONER i klubben  

Stora Ekeby ridklubbs ungdomsstyrelse  

Verksamhetsberättelse år 2017 

 

STERKUS är ungdomssektionens styrelse. Alla STERKs 

medlemmar under 26 år är medlem i ungdomssektionen. STERKUS 

arrangerar olika aktiviteter för klubbens barn och ungdomar.  

Under 2017 har STERKUS bestått av 12 ungdomar som valdes på 

ungdomssektionens årsmöte i mitten av mars. STERKUS har under 

året haft regelbundna möten med bra närvaro. Mellan mötena har 

kontakt hållits via olika chattforum. STERKUS har ett eget 

Facebook- samt Instagramkonto (sterk_us). STERKUS finns 

representerade i stora styrelsen och närvarar när möjlighet finns.  

 

STERKUS har en egen kassa som vid årsskiftet var 32 148 kr. 

STERKUS har även en egen handkassa, för att underlätta 

genomförande av aktiviteter. 

Ungdomar som varit med i STERKUS under 2017: 

Thilde Sedenborg, Sofia Gustafsson, Klara Wahlström, Alice 

Danielsson Sjuls, Louise Käck, Maja Broman, Nora Broman, Stina 

Söderström, Klara Ryckertz, Sarah Fisher, Engla Greijer och Filippa 

Magnusson.  

 

 



       

 STERKUS aktiviteter under 2017: 

• 12/3 Årsmöte 

• 11/4 Påsk-kampen, 5-kamp 

• 29/4 Deltog i tävlingen ”Vi i stallet” 

• 20/5 Ponnyridning på Fullerö golfklubb 

• 20/5 Pyjamasparty med övernattning 

• 6/6 Ponnyridning på Stora Ekebys 

nationaldagsfirande 

• 14-16/6 Hjälpledare på ”Barn från stan”                       

• 10/9 Ponnyridning i Västerås ”Ge bort till sport” 

• 23/9 Deltog i Folksam hästkunskap cup, både i lag samt som 

funktionärer 

• 9/10 Träff med SISU 

• 27-29/10 Fyra styrelsemedlemmar var med på en 

ungdomshelg på Skästa 

• 28/10 Halloweenövernattning 

• 19/11 Hejaklack på RM, där STERKUS tog hem 

hejaklackspriset 

• 22/11 Träff med ”Ung i Mälardalen, Leader Mälardalen”  

• 2/12 Bussresa till SIHS på Friends 

• 16/12 Maskeradhoppning, där intäkterna gick till Röda Korset 

• Två styrelserepresentanter har deltagit i ungdomsledarkursen 

ULK 
 

                      

 



                       Ponnyridning i Västerås                                         Träff med SISU 

 

                                 
    Maskeradhoppning       Sweden International Horse Show 

 

 

KLARA - sektionen  

 Stora Ekebys handikappsektion KLARA riktar sig till personer med 

speciella behov, personer med funktionsnedsättningar i åldern 5-60 

år. Totalt finns ett 30- tal medlemmar. KLARA sektionens 

målsättning är - Jag klarar allt - inga "hinder" finns - Alla kan!  

 

KLARA har under året haft både fasta grupper, torsdagar och 

fredagar och flera enskilt ridande med olika funktionsnedsättningar. 

Elever med lättare funktionshinder integreras i de övriga ridgrupper. 

 

Rita Brundin är klubbens handikappansvarige samt 

ridsportdistriktets Västmanlands representant för ryttare med 

funktionsnedsättning.  

Rebecka Landenberg har under året gått utbildningen FU II och har 

nu egna lektioner.  

 

Klubben fortsätter att arbete med att förbättra tillgängligheten. 

Under året har två bärbara större pallar med breda steg samt tyglar 

med färgade fält köpts för att underlätta för en del ryttare. Medel till 

det fick föreningen via Odd Fellow. 

 

I april var Draothea på Stora Ekeby och gjorde en filminspelning, 

som sändes på en lokala tv kanalen. En av Draothea medlemmar 

intervjuade Rita. Under hösten var Asbergersföreningen från 

Västerås på Sterk i tre omgångar för att prova på ridning. 



 

        

  Rita Brundin 

 

Västmanlands ridsportförbunds FU I utbildnings praktiska delar 

genomfördes på STERK med Rita som ledare. Rita har också 

föreläst på Ridsportförbundets FU II utbildning. Del av förbundets 

utbildning för 15 ridlärare och ridledare med spetskompetens har 

genomförts på STERK. Rita har deltagit på konferens med 

diskussioner om bl.a. tillgänglighet på våra anläggningar i landet, 

konstaterades att arbetet går sakta framåt.  

 

Tävlingsverksamhet 

STERKs mål är att alla som tävlar för klubben ska känna 

engagemang, trygghet och samhörighet och bemötas på ett positivt 

och engagerat sätt av lagledare, grenledare, kanslipersonal osv. 

Ambitionen är att arrangera tävlingar på klubb-, lokal- samt 

regionalnivå inom hoppning och dressyr.  

 

I klubben fanns under året tävlingsryttare från nybörjare till regional 

nivå. År 2017 hade klubben 43 licenserade tävlingsryttare (som 

aktiverat sin tävlingslicens under året). Tävlingsryttare är i åldern 10-

61 år. Disciplinerna de tävlar i är hoppning, dressyr och fälttävlan.  

 

STERK har synts ute på tävlingsbanorna 2017 vid såväl individuella 

prestationer som vid lagtävlingar. Totalt har tävlingsryttarna startat i 

ca 400 tävlingar.  

 

 



 

Klubben har både ett aktivt hästdressyrlag och ponnyhopplag. I 

ponnyhopplaget är alla tävlande ponnyryttare, med aktiv 

tävlingslicens, varmt välkomna, oavsett nivå. Laget har under 2017 

haft 17 gemensamma träffar, både avsuttet och till häst.  

 

Flera dressyr- och hoppträningar har under året erbjudits våra 

privatryttare, vare sig de är aktiva tävlingsryttare eller ej. Klubbens 

privat- och tävlingsryttare har även haft möjlighet att delta på 

ridskolans alla uppskattade clinics, samt även medverka på ridskolans 

uppsuttna kurser tillsammans med privathäst.  

 

Division Gren Placering 

Div 3 häst, vt 

-17 

Dressyr 2:a av totalt 6 

lag 

Div 2 häst, ht 

-17  

Dressyr 3:a av totalt 5 

lag 

Div 3 ponny, 

vt -17 

Hoppning 5:a av totalt 8 

lag 

Div 2 ponny, 

ht -17 

Hoppning 6:a av totalt 11 

lag 

   

 

I början av året anordnade STERK ett Privatryttarkonvent på 

Brukshotellet i Hallstahammar. Klubbens alla privat- och 

tävlingsryttare var välkomna. Dagen innefattade information från 

klubben, föreläsare, workshops och gott fika.  

 

 



 

Tävlingssektionen ansvarar för att planera och genomföra klubbens 

hopp- och dressyrtävlingar. Klubben har under 2017 haft ett 

tävlingsfritt år. Tävlingssektionen har genomgått en omorganisation 

och har fått flera nya representanter. Tävlingssektionen ser fram emot 

ett aktivt tävlingsår 2018! 

 

Under 2017 deltog STERK med fyra lag i Allsvenskan och i 

Ponnyallsvenskan, division 3 och 2.  

 

 

Ponnyhopplaget div 3 Wirsbo 

 

Ponnyhopplaget div 3 

 

 

Dressyrlaget häst 

 

Vinnare Majpokalen 



 

 

 

RIDSKOLAN 

Samarbetet med ridskolechefen Cecilia Essen fungerar utmärkt och 

styrelsen är nöjda med hennes och instruktörernas sätt att arbeta.  

Standarden är hög på ridskolans verksamhet, såväl personal som 

hästar.  

Stora Ekeby ridskola erbjuder ridlektioner alla veckans dagar utifrån 

ålder, ridvana, erfarenhet och behov. Verksamheten är omfattande och 

ett sextiotal lektionstimmar/grupper genomförs varje vecka. Det finns 

grupper och aktiviteter för de allra yngsta barnen till pantertanter, på 

alla nivåer från nybörjare till avancerad. Det är sällsynt att 

barngrupperna enbart innehåller en åldersgrupp. I många av 

vuxengrupperna rider ungdomar.  

Ridskolan har förutom vanliga lektionsridningen en omfattande ”övrig 

verksamhet” med kurser och träningstävlingar. Många helgkurser och 

lovaktiviteter genomförs samt drop-in ridningar flera gånger i veckan. 

Under sommarlovet genomfördes ponnyläger och storhästkurser. 

Ridskolan genomförde under året många träningstävlingar, där alla 

klubbens medlemmar erbjudits tillfälle att vara med i de olika 

tävlings-grenarna. Exempel är Blåbärsdressyr, Vår- och höstdressyr, 

Knatte-, Påsk- och Hösthoppet samt Majpokalen, med flera.  

Hästvärdarna Under 2017 har ett drygt trettiotal entusiastiska barn och 

ungdomar i åldern 6-12 år varit hästvärdar och hjälpt till med att sköta 

”sin” häst. Hästvärdsaktiviteter har genomförts på helger och lov.  

Ridutveckling för 8-13 åringar som vill utveckla sin ridning och rida 

en gång till i vecka. Ridutveckling är ett resultat av projekt via 

Idrottslyftet och Svenska Ridsportförbundet. 

 



 

Även träningsgruppen ”Truppen”, en satsning på att höja 

utbildningsnivån änne ett steg för ungdomar 12 -25 år. ligger inom 

ramen för resultat via Idrottslyftets projektet Våra ungdomar får 

genom olika aktivister utvecklas till bättre ryttare och unga ledare.   

Några händelser från året som gått: 

Arrangerat ett uppskattat Hoppmeeting under 2 dagar med både 

ridskoleekipage och privatryttarekipage som medverkade 

Startat upp ett nytt projekt för klubbens ungdomar, via Idrottslyftet - 

Projekt Inkludering! 

Medverkat på SISU arrangemang på Bäckby med ponnyridning.  

Arrangerat STERK bussresa till Friends Stockholm Horse Show. 

Nyanlända ungdomar har varit på STERK vid flera tillfällen under 

2017, för att prova på ridning och uppleva miljön. 

 

STERK har under 2017 deltagit med ett lag i distriktstävlingen Vi i 

Stallet.    

I slutet av december anordnade distriktet Ridskolemästerskap, 

innehållande dressyr, hoppning samt en kunskapstävling. De tävlande 

från STERK i år var uttagna efter sina prestationer i vår och höst 

hoppet/dressyren samt kunskapstävling för ungdom. Lag bestod av 

Ebba Norberg Thea Rooth och Mia Britte. Lagledare var Carolina 

Skjödt. STERK kom på en hedrande 2:a plats.  

Vi har sålt över 1000 st. sportlotter under året där vinsten kommer att 

gå till anläggningsförbättringar. 

 

        Yoga efter ridning i Mangelbod 



 

Ensamkommande nyanlända ungdomar kom till STERK under 2017, 

för att prova på ridning och uppleva miljön.  

   

RIDDSKOLANS PERSONAL har under 2017 varit 

Ridlärare - ridledare har under året varit: Catarina (Cicki) Sibbern, 

Kati Ojala, Evelina Gustavsson, Paris Sujanani, Rebecka 

Landenberg, Carolina Skjödt, Hanna Svärd, Christoffer Myr, 

Camilla Björklund och Rita Brundin. 

Hästskötare samt stallpersonal har varit Elina Stenberg, Evelina 

Gustavsson, Paris Sujanani, Allis Lilja, Rebecka Landenberg, 

Johanna Eriksson, Camilla Björklund, Emma Ljungqvist, Sandra 

Samulesson och Cissi Norrström. På helgerna hjälper flera 

ungdomar till. 

På kansliet Rita Brundin, Vaktmästare Kent Tallkärr.  

Stallbacksridningen på söndagar, är ett uppskattat inslag i för de 

allra minsta.  

Stallvärdar finnas alltid tillhands och hjälper och guidar alla 

ridelever och besökare. 2017 års stallvärdar var; Anna Nyrén, Sara 

Nyrén,  

Maria Lundqvist, Eva Liljeholm, Allis Lilja, Emma Ljungqvist, 

Marie Hjalmarsson, Kirsi Tallenmo, Karin Ryckertz och Stina 

Söderqvist Lindgren. 

Café Cavallerian, är öppet varje dag under lektionstid, där finns 

kaffe, hembakt, smörgås, godis och glass. Caféansvariga under 

2017 har varit; Elina Stenberg, Annika Widén, Per Gustavsson, 

Louise Käck, Tuva Ottosson  

 

 



 

Klubbgemensamt  

STERK verkar för att genomföra gemensamma aktiviteter för 

klubbens medlemmar. Till årets nationaldagsfirande kom runt 400 

besökare. Dagen bjöd förutom på tårtkalas för alla avtrillningar under 

året på ponny, hästloppis, med uppvisningar tävlingar med mera. 

 

Vid årets luciafirande den 16 december, var upplägg lite annorlunda 

mot tidigare år. Många kom för att titta på det ridande luciatåget och 

se den härliga tomteparanden, fynda på hästloppisen, köpa lotter, fika 

och umgås.  

Traditionsenligt korades Årets ridskolehäst som blev Lilly. 

 

STERK har under året tagit emot elever på arbetsplatsförlagd 

utbildning från gymnasiet samt prao från högstadieskolor. Ett 

samarbete finns med Strömsholms ridskola genom gymnasieelevernas 

praktik och att hipploger har praktik förlagd till STERK liksom 

lärlingar från Realgymnasiet.  

 

UTBILDNING  

Målet är att erbjuda alla medlemmar ridutbildning och annan häst-

utbildning av god kvalitet. STERK erbjuder ridutbildning i samarbete 

med Stora Ekebys Ridskola. Att bedriva bra kvalitativ verksamhet 

med häst kräver utbildade ledare på alla fronter.  

Ridskolans personal, funktionärer, ungdoms- och tävlingssektion 

deltar i kurser ridsportförbundet anordnar.  

 

 

 

 

 



 

Under 2017 ridskolans personal och klubbens medlemmar deltagit på: 

• Instruktörsfortbildning med Johan Spetz: Hanna Danevid, 

Carolina Skjödt, Rebecka Landenberg, Paris Sujanani 

• Fyra medarbetare på ridkolan har tagit hästskötarexamen.  

• Ridledarkurs. Rebecka Landenberg och Paris Sujanani 

• FU II Funktionsnedsättning och delaktighet ledarutbildning steg 

II: Rebecka Landenberg 

• Ridlärardagar på Strömsholm med fokus på ekipaget: Elin 

Arntsen, Hanna Vinell, Susanna Harjaluoma, Cicki Sibbern 

• Tränarnas Vipdag på Sweden International Horse Show: Hanna 

Danevid, Cicki Sibbern, Carolina Skjödt, Rebecka Landenberg, 

Paris Sujanani, Hanna Svärd, Evelina Gustavsson, Cecilia 

Esseen 

• Fortbildning med Maria Therese Engell: Susanna Harjaluoma 

• Säkerhet på ridskolan/klubben: Johanna Eriksson, Marie 

Hjalmarsson, Maria Lundqvist, Eva Liljeholm, Stina Lindgren, 

Anna Nyrén, Kirsi Tallenmo, Karin Ryckertz 

• Utbildningsdag med Svenska varmblods och hästavelsförbundet: 

Rebecka Landenberg, Alice Lilja, Thilde Sedenborg, Tua 

Ottosson, Wilma Brofelt, Hanna Fall, Maja Broman. 

• Sjukvårdskurs LABCD: All personal på ridskolan 

• Ridskolepersonal var på personalkonferens med Birka Cruise 

20-21 maj.  

• Distriktkonferens Funktionsnedsättning: Rita Brundin 

• Ungdomsledarkurs ULK Klara Whalström, Alice Danielsson 

Sjuls 

• Ungdomsdag med DUS: Anna Sonnby Pilz, Thilde Sedenborg, 

Sara Stina Fredlund 

• Riksungdomsträff på Friends Arena: Alexandra Janheim 

 

 



 

 

• STERK har under året genomfört en Grönt kort kurs.  

• Klubben har deltagit i olika distriktsträffar under året. 

• Maria Dellham deltog på distriktets ordförandekonferens  

• Tävlingsträffar, har lagledarare och tävlingsarrangörer deltagit i.  

 

I Västmanlands ridsportförbunds på ryttarutveckling nivå 2 

tävlingsryttare är flera STERKare med i projektet, Karin Björnson, 

Elin Andersson, Sara Stina Fredlund och Daniella Schöner. Projektet 

håller på 2016-2017. 

Ridskolan erbjuder olika former teorilektioner för sina elever, vilka 

alltid är öppna för alla medlemmar. Höstens teoriclincs erbjöd externa 

föreläsare med ryttarens sits med Birthe Vogelius, exteriörclinic med 

Helena Ström och veterinärclinic med Tove Forslund. 

                

 

Ett gott samarbete finns med SISU där vi bland annat har ett 

utbildningskonto. Ett gått samarbete finns också med 

Västmanlandsläns Ridsportförbund samt med lärare och tränare från 

Ridskolan Strömsholm.  

 

SÄKERHET  

STERK har under verksamhetsåret 2017 fortsatt arbete för hög 

säkerhet. All tävlingsverksamhet som klubben anordnat har haft 

godkända tävlingsledare enligt ridsportsförbundets reglemente liksom 

domare, banbyggare och veterinär. 

 



 

 

Alla tävlingsryttare från lokalnivå har tävlingslicens och grönt kort, 

dvs. en utbildning att få tävla innehållande reglementen och säkerhet. 

För medlemmen under 13 år har målsman en sådan utbildning. 

STERK har genomfört grönt kort kurser under året.  

 

MILJÖARBETE  

STERK tog fram en miljöpolicy under 2014 med miljöarbete i både 

stort och smått. Under 2017 har vi försökt att fortsätta arbeta utifrån 

den. 

Vi försöker bli mer medvetna om vårt ansvar att värna om miljön i 

samband med hästhållning och verksamheten ska sträva för en bättre 

miljö genom att värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan.  

STERK använder så långt det går lokalproducerat foder och mat, 

källsortering anpassad till verksamheten samt för tillbaka den gödsel 

ridskolans hästar ger till kretsloppet.  

Återvinningskärl för pantburkar är naturligt på anläggningen liksom 

att sprida information elektroniskt istället för med papper. 

Föräldrasektionen anordnade hästloppis vid nationaldags- och 

luciafirandet. 

 

                                     

 

 



 

ÖVRIGT  

Information  

Information sprids genom anslagstavlorna på anläggningen, 

hemsidan, samt direkt e-post utskick. Klubben har Facebooksida 

och det finns även ett Instagram konto och olika Facebook grupper 

för sektionerna.  

Föräldrar  

En viktig samarbetspart för klubben är föräldrarna till alla barn och 

ungdomar, som är en förutsättning för att många ska komma till och 

från anläggningen, träningar och tävlingar samt att de ställer upp 

som hjälpande händer där det behövs.  

 

Tinans minnesfond, till minne av ”Tinan”, Christina Esseen, 

grundare av Stora Ekeby Ridklubb, gick i år till Thilde Sedenborg 

och Thea Roth som vid nationaldagen fick motta ett stipendium.  

 

 

TACK                   

Styrelsen vill framföra ett VARMT TACK till alla som stöttat 

STERK under verksamhetsåret 2017.  

 

Tack till alla medlemmar, föräldrar, syskon, mor- och farföräldrar 

och alla andra som ställer upp för oss. 

Ni är ovärderliga. STERK behöver er!   

Vi vill även tacka alla som har som skänkt priser, stöttat och 

sponsrat våra lag eller bidragit på andra sätt. 

 

 



 

Styrelsen  

Stora Ekeby Ridklubb 2018-02-11 

 

Maria Dellham, ordförande            Britt-Marie Nordström, kassör 

 

Maria Britte, sekreterare             Daniel Eriksson, ledamot  

 

 

Erica Nilsson, ledamot             Annika Rowe, ledamot   

 

Karin Ryckertz, ledamot            Towe Forslund, suppleant 

 

Elias Bouvin, suppleant             Mona Swanström, suppleant   

 

 



 

 

 

POLICY VÄRDEGRUND STORA EKEBY RIDKLUBB 

STERKs målgrupp är alla hästintresserade barn, ungdomar och 

vuxna.  

 

Föreningens syfte och mål  

Huvudmålet är att verka för social gemenskap och rekreation med 

hästsporten som gemensam nämnare. Vara ett socialt nätverk.  

• Verka för att ge alla medlemmar en god utbildning med ett gott 
"horsemanship"  

• Erbjuda en aktiv meningsfull fritid i en trygg och vänlig miljö.  
• Bedriva utbildning i ridning och hästhållning på den klassiska 

ridningens grund.  
• Stödja medlemmar som vill tävla individuellt och i lag. 
• Vara en klubb med hög kvalité på utbildning.  
 

Så att alla medlemmar 

• känner samhörighet och gemenskap med varandra och klubben 
• känner trivsel i klubben 
• utvecklas som människor och ökar sitt kunnande om hästar och 
ridning 
 

Det som kännetecknar STERK är STERK-andan, som innebär att 

alla ser alla och alla tar hand om alla. Våra ledord: Samhörighet – 

Gemenskap – Trivsel.  

 

KLARA Handikappsektionens värdegrund är:  

Jag klarar allt – Inga ”hinder” finns – Alla kan!  

 

 

 



 

 

 

 

STERKUS ungdomssektionen har en egen värdegrund med mål och 

syfte 

 

Drogfri och rökfrimiljö All verksamhet som sker i regi av Stora 

Ekeby ridklubb med barn och ungdomar sker i drogfri och 

rökfrimiljö samt präglas av en demokratisk anda. 

 

Kränkande behandling Klubben har en nolltolerans mot kränkande 

behandling eller tendenser till det för såväl människor som hästar. 

Vi verkar även för att använda ett vårdat språk och är vänliga och 

artiga mot varandra.  

 

Säkerhet Klubben ska bedriva en säker verksamhet där alla ska 

kunna känna trygghet. Olyckor beror oftast på slarv och okunskap. 

Alla ska känna till säkerhetsreglerna. Det ska finnas aktuell och 

markerade första förbands-utrustning på anläggningen. Hjälm och 

säkerhetsväst är bra hjälpmedel men  

kan inte ersätta kunskap och sunt förnuft. Alla hjälps åt att 

förebygga olyckor.  

Vi respekterar att stallet är hästarnas hem. 

 

Miljö Vi försöker bli mer medvetna och värna om miljön i 

verksamheten  

 


