
 
 

Verksamhetsberättelse 2019  
Stora Ekeby ridklubb  
  

Stora Ekeby Ridklubb (STERK) är en ideell förening ansluten till 
Riksidrottsförbundet genom Svenska Ridsportförbundet.  
Föreningen har sitt säte i Västerås kommun,  

Under året har klubben i samarbete med ridskolan fortsatt sitt arbete med att ta 
fram en kostnadskalkyl för att  hitta finansiering till isolering av ridhusen. Vi har 
ett flertal företag och enskilda medlemmar som lagt ner ett stort engagemang. 

Det är lite av en utmaning att vi som klubb enskilt ska kunna hitta en 
finansiering i summor närmare 5 miljoner kronor. Klubben hade som 
målsättning att under 2019 kunna presentera ett färdigt byggkoncept. 

Arbetet under året har också 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.  

Under 2019 har bygg-gruppen i Stora Ekeby Ridklubb arbetat vidare för att få 
bidrag till att bygga ungdomslokaler och omklädningsrum på övervåningen till 
stallet. 

Vi väntar nu på offerter från 3 entreprenörer och räknar med att arbetet med 
ombyggnaden skall påbörjas under våren. 

När vi fått klart med bidragsgivare behöver vi även hjälp med ideellt arbete för 
att vi skall kunna genomföra arbetet. Styrelsen kommer sammanställa vilka 
uppgifter medlemmarna behöver hjälpa till med och sätta upp anmälningslistor. 



I ridhusen pågår montage av nya ledlysrör. Detta för att dra mindre el, få bättre 
ljus och lägre driftkostnader. Montage av ljuddämpning på fläktarna i stora 
ridhuset pågår så att vi kan ha fläktar igång och vädra ut värmen även under 
pågående lektioner. 

Värmeisolering i ridhusen är nu utvärderad och en lösning är framtagen. Pågår 
lite planering och sökande av bidrag innan vi kan påbörja det arbetet men vår 
förhoppning är att även detta påbörjas under 2020. 

Värt att nämna är att Stora Ekeby Ridklubb har nominerats till Årets ridklubb.  

Vår ambition var att:  
• Ha ett färdigt byggkoncept för att isolera ridhusen 
• 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 att 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 2019 totalt 776 medlemmar i åldersspannet 3 till 87 år. Nära 
hälften var barn och ungdomar i åldern 7-20 år och 59 barn under 7 år.  
Merparten är tjejer, precis som i övriga ridsporten.  

Statistik 
 Medlemmar 
2019 

Tjejer Killar TOTALT Andel 

0-6 år 49 10 59 8 % 

7–20 år  314 32 375 48 % 

Över 21 år  310 61 336 44 % 

Totalt 673 103 776 100 % 
 
Medlemsutveckling 2013–2019  

Ålder 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 
Upp till 
20 å2 

434 417 400 401 424 439 439 

Över 21 
år 

336 336 354 364 350 338 376 

Totalt 776 753 754 765 774 777 800 
 

STYRELSEN sammansättning 2019 
Ordförande: Maria Dellham 
Kassör:   Britt-Marie Nordström   
Sekreterare: Maria Britte  
Ledamöter:  Karin Ryckertz, Daniel Eriksson, Annika Rowe, Sofia Lindberg, 
Ersättare:  Elias Bouvin, Caroline Lönnborg, Eva Engström, 
Representanter för ungdomssektionen STERKUS 
Adjungerade: Göran Esseen och Cecilia Esseen  

 

Styrelsen har under året haft 9 stycken protokollförda sammanträden  



STERK har en aktiv styrelse där ledamöterna har engagemang med hästar i alla 
former vilket har gjort att närvaron på våra styrelsemöten varierat 

 
EKONOMI 

För verksamhetsåret 2019 gjorde föreningen ett positivt resultat på 239 557 kr. 

Våra viktiga tillskott i föreningens ekonomi har varit medlemsavgifter, 
sponsorer, gåvor, föreningsbidrag från Västerås Stad, Statligt aktivitetsstöd s.k. 
LOK-stöd, Idrottslyftet, SISU samt tävlingar. 

Vi vill rikta ett stort tack till Odd Fellow för deras generösa gåva på 60 000 kr. 

Till samtliga våra bidragsgivare, oavsett om det har varit ekonomisk eller fysisk 
insats, stort eller smått, så vill vi tacka er för att ni bidragit till att ge föreningen 
möjligheter att driva verksamheten med god standard och bra miljö. 

En mer detaljerad ekonomisk redovisning finns i Årsrapport 2019. 

 
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. 

• Nya grindar och förstärkta staket för alla rasthagar samt fyllning av 
sand/grus vid ut och insläpp. 

• Vi har påbörjt arbetet med att byta ut all belysning/Lysrör med bättre 
belysning i båda ridhusen. 

• Styrelsen och ridskolans personal var på Ridsportgalan där vi var 
nominerade till Årets Ridskola. 

  



STERKUS  
Stora Ekeby ridklubbs ungdomssektion  
Verksamhetsberättelse år 2019 

 

STERKUS är Stora Ekeby Ridklubbs ungdomssektion. Alla STERKs 
medlemmar under 26 år är medlem i ungdomssektionen. STERKUS arrangerar 
olika aktiviteter för klubbens barn och ungdomar.  

Under 2019 har STERKUS styrelse bestått av 9 ungdomar som valdes på 
ungdoms-sektionens årsmöte i början av februari. STERKUS har under året 
haft regelbundna möten med bra närvaro. Mellan mötena har kontakt hållits via 
en sluten grupp på Facebook. STERKUS har ett eget Facebook- samt 
Instagramkonto (sterk_us). STERKUS finns representerad i stora styrelsen och 
närvaron har under året varit hög. STERKUS har även en egen mailadress, 
sterkus@storaekeby.nu. 

STERKUS har en egen kassa som vid årsskiftet var 31 777 kr.  

Ungdomar som varit med i STERKUS under 2019: 
Klara Ryckertz, Sarah Fisher, Ebba Norberg, Thea Rooth, Disa Rooth, Ebba 
Wadsten, Frida Dellham, Tuva Egelstad och Malva Samuelsson.  
 

       STERKUS aktiviteter under 2019: 

• 3/2 Årsmöte 
• 9/3 Prison Island – teambuilding 
• 7/4 Vi i stallet – träff och genomgång 
• 28/4 Vi i stallet – 2:a placering 
• 25-26/5 Övernattning med käpphästhoppning, taco etc 
• 6/6 Ponnyridning och käpphästhoppning på Stora Ekebys 

nationaldagsfirande 
• 9/10 Ungdomskväll på Strömsholm, ”Säker häst” 
• 26-27/10 Halloweenövernattning 
• 5/11 Clinic ”Ryttare – en idrottare” 
• 9/12 Luciafirande 
• 29/12 Ridskolemästerskap RM på Strömsholm  
• Flera styrelseledamöter har under året deltagit i ungdomsledarkursen ULK 
• Funktionärer på ridskolans och klubbens tävlingar 
• Åtta protokollförda styrelsemöten, samt flera planeringsmöten 

 

 



        

 Styrelsemöte                                     ”Vi i stallet”-tävling       Ponnyridning 6 juni         

            
Halloween                        Clinic ”Ryttare – en idrottare”            RM, den vinnande hejaklacke 

Ungdomssektionen STERKUS VÄRDEGRUND  

Mål och syfte 
 

• Att alla barn och ungdomar ska känna sig välkomna och tycka att det är  
    roligt att komma till vår ridklubb, alla ska respekteras som de är och vi  
    ser att alla människor har något gott att tillföra som utvecklar vår  
    ungdomssektion. 
• Att alla ska känna att de kan vara med och påverka, såväl privatryttare som  
     ridskoleryttare.  
• Att tillsammans skapa en trygg och gemensam miljö för klubbens  
    ungdomar. 
• Att vara goda förebilder för de yngre barnen i stallet och fortsätta bevara  
    den goda STERKandan som har funnits på klubben sen den startades. 
• Att få fler att vara aktiva i stallet och vara med och anordna aktiviteter i  
    samarbete med ridskolan.  
• Att vi ungdomar får bra utbildningar så som FULK och ULK för att bli  
    bättre ungdomsledare och kunna ta hand om barngrupper på bästa sätt. 
• Att vara ett föredöme när det gäller säkerhet, vi tycker att det är viktigt att  
    alla vet vad en god säkerhet innebär. En säker miljö för både hästar och  
    människor gör att vi blir trygga och det gör även att vi kan förebygga  
    olyckor på bästa sätt. 

      



STERKUS vill framföra ett stort TACK till alla som stöttat och hjälpt oss under 
verksamhetsåret 2019! 

                                                                

Stora Ekeby Ridklubb 2020-01-28 
 

Klara Ryckertz, ordförande           
Sarah Fisher, sekreterare   
Ebba Wadsten, kassör   
Disa Rooth, ledamot 
Ebba Norberg, ledamot  Frida Dellham, ledamot 
hea Rooth, ledamot   Tuva Egelstad, ledamot            
Malva Samuelsson, ledamot   

 

 
 

KLARA” sektionen för ryttare med funktionsnedsättning  
Stora Ekebys handikappsektion KLARA riktar sig till personer med speciella 
behov, personer med funktionshinder i åldern 5–60 år. KLARA sektionens 
målsättning är - Jag klarar allt - inga "hinder" finns - Alla kan! 

Klubben fortsätter att arbete med att förbättra tillgängligheten ytterligare. Vi har 
höjt vår befintliga ramp med ca 10cm. Vi har även i år köpt in ytterligare 
hjälpmedel som tyglar med öglor samt två stycken bärbara små rullstolsramper 
som ska underlätta vid tex trösklar och dörrhål. 

KLARA har under året haft både fasta grupper, onsdagar, torsdagar och fredagar 
samt flera enskilt ridande med olika funktionsnedsättningar. Utöver det finns 
också elever med funktionshinder integrerade i de vanliga rid grupperna. 

  

Vad har hänt under året: 
Vår sektion ordnade en Öppet Hus dag den 26 maj. 

Även i år var Pia Tillberg var här med 20 stycken fysioterapefter   som under en 
förmiddag tillsammans med Rita tränade upp och avsittning från vår ramp. Pia 
Tillberg har en utbildning som kallas HUT (Tillläggsutbildning i 
hästunderstödda insatser – inriktning terapispecialpedagogik) Den här 
utbildningen är via hästsportförbundet och dom har valt att lägga den praktiska 
del hos oss på STERK. Vi haft ett läger för ryttare med funktionsnedsättning i 
augusti. 

 



Rita har föreläst på ridsportförbundets FU 2 utbildning samt att 
ridsportförbundet la en del av sitt andra steg i sin utbildning FU här på Stora 
Ekeby där ridlärare och ledare fick spetskompetens på STERK. 

Extra roligt är att vår rehabiliteringridning har kommit igång. 

Rita har även haft FU 1 utbildning för personalen. 

Klbben har fått beviljat ett bifrag från Odd Fellow på 60.000kr för att installera 
en lyft i lilla ridhuset!! Fantastiskt. 

 

Vår sektion består i dag av: 
Rita Brundin – samordnare   Kerstin Svensson 
Jenny Sundin    Ulrika Hellsing 
Madeleine Lillkull    Eva Eriksson 
Laila Borgström    Camilla Björklund 
Maria Andersson Bahri 
 
 
 

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 m fl. Ambitionen är att arrangera tävlingar på klubb-, 
lokal- samt regionalnivå inom hoppning och dressyr.  

I klubben fanns under året tävlingsryttare från nybörjare till nationell nivå. År 
2019 hade klubben 53 licenserade tävlingsryttare. Våra tävlingsryttare är i 
åldern 9–63 år. Disciplinerna de tävlar i är hoppning, dressyr och fälttävlan.  

STERK har under 2019 synts ute på tävlingsbanorna vid såväl individuella 
prestationer som vid lagtävlingar. Totalt har tävlingsryttarna gjort ca 500 starter.  

Klubben har aktivt tävlat lag i Allsvenskan under året, både i ponnyhopp och 
ponnydressyr med fina resultat. Extra roligt att ponnydressyrlaget vann div 2! 

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 uppskattade clinics, tävlingar, pay and 
jump, pay and ride, samt medverka på ridskolans uppsuttna kurser tillsammans 
med privathäst.  

 



Under 2019 deltog STERK med fyra lag i Allsvenskan, division 3 och 2.  
Division Gren Placering 

Div 3 ponny, vt -19 Hoppning 2:a av totalt 6 lag 

Div 2 ponny, ht -19 Hoppning 2:a av totalt 10 lag 

Div 3 ponny, vt -19 Dressyr 2:a av totalt 4 lag 

Div 2 ponny, ht -19 Dressyr  1:a av totalt 6 lag 

 
DM Distriktsmästerskapet i dressyr tävlades på Strömsholm och vanns av Ida 
Näsling med sin C-ponny Skogalunds Cookie Jump. 

KM Klubbmästerskapet i hoppning och dressyr ingick i år som en deltävling i 
ridskolans Hösthoppet och Höstdressyren. 

I början av året anordnade STERK en Privatryttarträff. Klubbens alla privat- och 
tävlingsryttare var välkomna. Dagen innefattade information från klubben och 
tävlingssektionen samt clinic med veterinär Tove Forslund som föreläste om 
”Hästen – en grovfoderomvandlare”.  

Klubbens tävlingsryttare har under begränsad period fått 25% rabatt vid köp av 
jacka ur klubbkollektionen.  

Tävlingssektionen ansvarar för att planera och genomföra klubbens tävlingar. 
Tävlingssektionen har under 2019 bestått av 15 engagerade ledamöter som haft 
ett flertal möten. Ett fantastiskt gäng! 

Under 2019 har tre tävlingsdagar på lokal och regional nivå genomförts, 
samtliga dressyrtävlingar. Totalt var det 134 starter med ekipage från drygt 40-
tal olika klubbar. En deltävling i allsvenskan div 3 har arrangerats. 

För att genomföra tävlingar behövs funktionärer. Många har ställt upp och 
bidragit till en härligt välkomnande tävlingsatmosfär. TACK, ni är så värdefulla!   

        
Ponnydressyrlaget div 2, segrare 2019.           DM-vinnare 2019 Ida Näsling 
 



            
 
 

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 Centimeterhoppning, Vår- och höstdressyr, Knatte-, Påsk- och Hösthoppet 
samt Majpokalen, med flera. 

Hästvärdarna. Under 2019 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 10–15 åringar som vill utveckla sin ridning och rider en gång 
till i veckan i specialgrupp. Ridutveckling är ett resultat av projekt via 
Idrottslyftet och Svenska Ridsportförbundet. 

Även träningsgrupperna ”Truppen”, är en satsning på att höja utbildningsnivån 
änne ett steg för ungdomar 12–25 år. Satsningen ligger inom ramen för resultat 
via Idrottslyftets projekt. 



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! 
• Nyanlända ungdomar samt skolungdomar via projekt de launa, har varit 

på STERK vid flera tillfällen under 2019, för att prova på ridning och 
uppleva miljön. 

• STERK har under 2019 deltagit med ett lag bestående av Lilly E 
Martinez, Celinne Britte, Tyra Mill och Felicia Sonnby Krauss 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. Laget bestod av 
Celinne Britte, Isabelle Ling, Klara Ryckertz samt lagledare Camilla 
Björklund. Laget tog hem segern!! 

• Vi har under året haft lotteri 
•   

RIDSKOLANS PERSONAL har under 2019 varit 
Ridlärare - ridledare har under året varit: Catarina (Cicki) Sibbern, Evelina 
Gustavsson, Paris Sujanani, Fanny Flykt, Camilla Björklund, Alice Erson, 
Martine Ivesby, Moa Häggmar, Sandra Samuelsson och Rita Brundin. 

Hästskötare samt stallpersonal har varit Lena Vester, Cecilia Mörk, Fanny Flykt, 
Mia Britte, Mohamed Shakir, Emelie Klemming, Cissi Norrström, Niklas Flink, 
Frida Rudén. På helgerna hjälper flera medlemmar 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. 2019 års stallvärdar var; Annelie Egelstad, Maria Britte, Jessica 
Erkers, Eva Liljeholm, Maria Dellham, Cecilia Rooth, Kirsi Tallenmo, Karin 
Ryckertz, Ann Hellberg, Ellinor Persson 

Café Cavallerian, är öppet varje dag under lektionstid, där finns kaffe, hembakt, 
smörgås, godis och glass. Caféansvariga under 2019 har varit; Huvudansvarig 



Annika Widén samt övriga cafevärdar, Anna Nyren, Sara Nyren, Cecilia Mörk, 
Kerstin Svensson, Sophia Alm, Annika Sahlgren, Maria Bahri, Malin Westholm 
Anki Björklund, och Stefan Nordin, Damien och Paola Gonzales 

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. 

 

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 
ponnyridning, hästloppis, uppvisningar, tävlingar med mera. 

Årets luciafirande den 8 december var mycket uppskattat. Efter att vår vackra 
lucia skridit in ridhuset avslutades dagen med luciahoppning. Det var många 
startade. Många kom för att se det ridande luciatåget och den härliga 
tomteparanden. Traditionsenligt korades Årets ridskolehäst som blev Impuls. 

 

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 hippologer har 
praktik förlagd till STERK liksom lärlingar från Realgymnasiet.  

 

 

    
 

 



Utbildningar STERK 2019 
 

Under 2019 har klubbens medlemmar och ridskolans personal deltagit på: 
 

• Ridskolans personal och Klubbens Styrelse har haft en gemensam 
utbildningsdag tillsammans med Sisu 

• FULK Förberedande ungdomsledarkurs våren – Celinne Britte, Ester 
Magnergård, Semilla Bahri, Nicolina Paulsson, Tyra Mill, Ida Odensten, 
Andrea Ulming, Ella Gärling. 

• FULK Hösten - Alexandra Jansson, Hanna Stefansson, Tyra Käll, Klara 
Pettersson 

• Basutbildningen för ridsportens ledare – Paris Sujanani samt Sandra 
Samuelsson 

• Ungdomsledarkurs ULK våren – Klara Ryckertz, Tuva Egelstad 
• ULK hösten – Disa Rooth, Ida Erkers, Amanda Paulsson, Linnea 

Nehrman. 
• Fortbildning för ridledare – Camilla Björklund, Paris Sujanani, Fanny 

Flykt, Sandra Samuelsson, Lena Vester 
• Föreläsning med Lotta Wanning, ridsporten och bättre psykisk hälsa – 

Camilla Björklund, Fanny Flykt, Lena Vester, Paris Sujanani, Rita 
Brundin, Evelina Gustavsson, Cicki Sibbern. 

• Repetions kurs för Grönt kort utbildare – Rita Brundin, Carolina Skjöld 
• Vi i stallet – Nicolina Paulsson, Tyra Mill, Celinne Britte, Felicia Sonnby 

Krauss, Lilly Martinez 
• Inspirationsföreläsning, Att skapa arrangemang – Cecilia Esseen, Maria 

Dellham, Annika Rowe, Karin Ryckertz. 
 

Svenska ridsportförbundet hade även i år lagt en del av sin ledarutbildning FU2 
för funktionsnedsättning och delaktighet här på Stora Ekeby under ledning av 
Pia Tillberg. 

Pia Tillberg med sin utbildning HUI - tilläggsutbildning I hästunderstödda 
insatser – inriktning terapi & specialpedagogik var här på Stora Ekeby med sin 
praktiska del. 

Även i år har Västerås TCM utbildning (Akupunktur) lagt sin praktik här på 
Stora Ekeby och på våra fina hästar. 

 



Sociala medier 
Klubben har tillsammans med ridskolan redan 2018 medvetet ökat närvaron på 
sociala medier på Facebook och Instagram. Förra året ökade vi med över 100 % 
i vissa inlägg. 2019 ser vi att antalet följare, ökat konstant, vid årsskiftet hade vi 
nästan 700 stycken följare. Ökningen ser man genom att antal gilla och att det 
skrivs under kommentarerna och det kan vara från 100 upp till 400 stycken på 
de uppdateringar vi gör. Facebook har vi närmare 1200 följare. Sociala medier 
är ett bra komplement till hemsidan. Vi har en bra balans på inläggen. Viktigt 
med säkerhet och att vi är uppmärksamma på och noga följer så att det inte finns 
personliga påhopp och att det inte dyker upp några s.k. ”nättroll”. 

Säkerhet  
STERK har under verksamhetsåret 2019 fortsatt arbeta för hög säkerhet. All 
tävlingsverksamhet som klubben anordnat har haft godkända tävlingsledare 
enligt ridsportförbundets 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 2019 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.  

 

Övrigt 
Information  

Information sprids genom anslagstavlorna på anläggningen, hemsidan, samt 
direkt e-postutskick. 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 
§Tinans minnesfond, till minne av ”Tinan”, Christina Esseen, grundare av Stora 
Ekeby Ridklubb, gick i år till ”Pantertanterna” som vid nationaldagen fick motta 
ett stipendium.  

   
Styrelsen vill framföra ett VARMT TACK till alla som stöttat STERK under 
verksamhetsåret 2019 

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 2020 02-09 
 

Maria Dellham, ordförande Britt-Marie Nordström, kassör 
 

Maria Britte, sekreterare  Daniel Eriksson, ledamot  
 

Sofia Lindberg ledamot  Annika Rowe, ledamot   

 

Karin Ryckertz, ledamot Eva Engström, suppleant 

 

Elias Bouvin, suppleant  Caroline Lönnborg Gaunt , suppleant  

 


