
 

 

 

 

Verksamhetsberättelse 2022 
 
 

 
Fakta om föreningen 
 
Medlemsantal 
Antal medlemmar i klubben är 144 inklusive hedersmedlemmar.  
 

År Medlemmar Licensierade ryttare 
2022 144 31  

2021 134  21 (+3 meeting licenser) 
2020 140 22 (+4 meeting licenser) 
2019 126 22 (+3 endagslicenser) 

2018 130 26 
2017 113 16 (+4 endagslicenser) 

2016 115 16 
 
 
Styrelsen 
Styrelsen har under verksamhetsåret 2022 haft följande sammansättning:  
Ordförande:   Johanna Hagström  
Vice ordförande:  Sofia Malmström  
Sekreterare:   Sofie Berg Cormier   
Kassör:   Linda Fägerhall 
Ledamot:    Petter Jigrud 
Ledamot:   Charlotta Viktorin 
Suppleant:   Annika Bergström 
 



Ordförande och Kassör är firmatecknare – var och en för sig.  
 
Under 2022 har styrelsen haft 9 protokollförda möten.  
 
Revisorer och valberedning 
Revisorer: Ann-Sophie Forsmark  
Revisorssuppleant: Carin Lundh 
 
Valberedning: Frida Hesslin i samarbete med Maud Hedman 
 
Ungdomssektionens (USEK) styrelse 
Ordförande: Nova Malmström t.o.m. 29 november 2022, därefter har vice ordförande Isabella 
Hedman varit ordförande i avvaktan på årsmöte 
Ledamöter: Isabella Hedman, Emma Cormier, Annie Johansson, Alva Viktorin och Thea 
Lundh. 
 
USEK håller eget årsmöte. 
 
Försäkringar 
LRRK har under året varit försäkrad genom ”RF Föreningsförsäkring Bas” hos Folksam. 
Försäkringen är kostnadsfri för föreningar och förbund genom Riksidrottsförbundet. 
Försäkringen innehåller även en olycksfallsförsäkring för ideella ledare, funktionärer och 
domare.  
Aktiva medlemmar i LRRK omfattas av en olycksfallsförsäkring genom sitt medlemskap i 
LRRK.  
 
Förbundsanslutningar 
LRRK har under året varit ansluten till Riksidrottsförbundet (RF), Svenska Ridsportförbundet 
(SvRF) och Stockholms läns Ridsportsförbund (StRF).  

 
Ekonomi 
 
Rörelseresultatet för 2022 är 24 192,91 kr. Det är främst några specifika intäkter som bidragit 

till det goda resultatet.  

- För några år sedan tog styrelsen beslut att hantera och bokföra USEKs intäkter och 
kostnader i klubben bokföring. Grunden till beslutet var främst en vilja att minska 
administration för USEK, men även klubbens möjlighet att på ett enkelt sätt följa upp 
USEKs verksamhet och säkerställa en stabil ekonomi. Tidigare har USEKs aktiviteter 
hanterats på ett balanskonto, där intäkter och kostnader räknats av utan att bokföras i 
resultaträkningen. År 2022 tog styrelsen beslut att överföra balansen till klubbens 
resultaträkning vilket gav ökade intäkter på 9 940 kr. Intäkterna avser USEKs aktiviteter 
genomförda före 2019.  

- Klubben mottog under 2022 ett kompensationsstöd från Sveriges Riksidrottsförbund 
på 11 144 kr. Stödet ska kompensera för förlorade intäkter under pandemin och 
betalades ut automatiskt från RF. 

- Sist vill vi nämna de intäkter som klubben inbringade under Nationaldagsgaloppen på 
Gärdet. Klubben anordnade ponnyridning och käpphästhoppning vilket gav ett tillskott 
på ca 15 000 kr. Klubben har genom dessa intäkter bland annat investerat i nytt 
hindermaterial under 2022.      

LRRK söker bidrag i form av hyres- och aktivitetsbidrag från Vallentuna kommun samt LOK-

stöd från Riksidrottsförbundet. Bidragen/stödet söks terminsvis. Bidraget/stödet har varit något 

lägre än föregående år. Anledningen är något färre aktiviteter, f ler ryttare under 7 år samt något 



mindre grupper. Vi förutspår något lägre bidrag/stöd avseende HT-2022 (utbetalas i februari 

2023) av samma anledning.  

USEK har haft intäkter på 4 025 kronor och kostnader på ca 2 401,60 kronor, vilket ger ett 
överskott på 1 623,40 kr.  

Klubben har en fortsatt stabil ekonomi med ett starkt eget kapital. Ytterligare information finns 

i resultat- och balansräkning. Styrelsen föreslår att rörelseresultatet övergår i ny räkning. Detta 

innebär att det egna kapitalet uppgår till 383 977,31 kronor. Styrelsen föreslår vidare att 10 000 

kr av 2022 års resultat förs över till ett investeringskonto. Hur pengarna ska investeras, för att 

gynna klubbens verksamhet och medlemmar på bästa sätt, kommer styrelsen utreda under 

2023.  

 
Verksamhet 
 
Styrelsen har under året drivit klubbens verksamhet i nära samarbete med Stall Lilla Rörby 
(SLR). SLR och LRRK har ett samarbetsavtal sedan 2008 för att kunna erbjuda klubbens 
medlemmar tillgång till ridbana, ridskola, skötsel och andra aktiviteter i anslutning till 
ridsporten. Då de flesta av klubbens medlemmar inte äger en egen ponny har för vissa 
aktiviteter SLR även anlitats för hyra av ponnys för klubbens medlemmar. Ridverksamheten, 
som drivs av SLR, omfattar såväl ridlekis som ridlektioner på olika nivåer, galoppträningar samt 
uppskattade ridläger under skollov.  
 
Under 2022 har nya såväl som gamla aktiviteter kunnat arrangeras utan restriktioner. Klubbens 
aktiviteter har alltid som ambition att ytterligare stärka den fina sammanhållning som finns i 
klubben samt att skapa bästa förutsättningarna för en inkluderande miljö. Vi önskar att vara 
goda förebilder i såväl klubbens aktiviteter som i vardagen på ridskolan. 
 
Mulle Caprilli var en ny uppskattad aktivitet under våren. Aktiviteten riktade sig till alla 
medlemmar, med fokus på de yngre medlemmarna och med syftet att alla skulle kunna vara 
med. Precis som tidigare år anordnades under hösten klubbmästerskap i hoppning samt 
hopptävling med ledklass för våra yngsta ekipage. Klubben har även bjudit in till vårstädning 
på Lilla Rörby, samt till julpyntning av stallet. Året avslutades med en uppskattad julshow för 
alla medlemmar. Två träningstillfällen hölls inför showen och klubben vill tacka Sofia Jigrud för 
det fina engagemanget kring skapandet och genomförande av julshowen. 
 
LRRK har arrangerat en uppskattad ponnyridnning och käpphästhoppning i samband med 
Nationaldagsgaloppen på Gärdet. Klubben vill tacka alla funktionärer som hjälpt till att 
genomföra dessa aktiviteter. Det gav oss en bra intäkt som kan återinvesteras i aktiviteter för 
våra medlemmar. Det var även en fin möjlighet att visa upp klubben för en större publik. 
 
Under 2022 har USEK arrangerat fyra uppskattade aktiviteter för barn och ungdomar; 
påskäggsjakt, myskväll, spökkväll och ytterligare en spök/myskväll. En viktig del av USEK:s 
verksamhet är att skapa en inkluderande miljö där alla medlemmar känner sig välkomna och 
där det finns ett uttalat intresse att ”äldre tar hand om yngre” och på så sätt bibehåller den fina 
kultur som finns i klubben. USEK har på ett positivt sätt varit behjälpliga vid klubbens aktiviteter 
samt vid aktiviteterna på Gärdet. Nova Malmström har lämnat sin roll som ordförande för USEK 
då hon bytt stall under året. Därefter har vice ordförande Isabella Hedman tagit över 
ordföranderollen fram till årsmöte. Klubben vill tacka Nova för hennes tid som ordförande för 
USEK.   
 
Liksom föregående år genomfördes en gemensam insamling från klubbens medlemmar till 
förmån för Barncancerfonden. Detta gjordes genom initiativet ”Rid för livet” i samabrbete med 
Svensk Ponnygalopp. Vi är stolta att tillsammans samlade in över 6 400 kr.   



I samband med aktiviteter har klubben haft caféverksamhet och försäljning av 
klubbkäder/artiklar. Syftet med klubbshopen är att ytterligare bygga på ”vi-känslan” i klubben. 

En ny hemsida för LRRK har tagits fram då alla hemsidor via Idrottonline, däribland LRRK:s 
tidigare hemsida, släcks ner i januari 2023.   

 

Tävlingsverksamhet  
 
Under 2022 har klubben haft 31 licensierade ryttare vilket är en god tillväxt jämfört med tidigare 
år. Vi har under året fått ta del av utvecklingen av klubbens ekipage och är stolta över  f ina 
resultat, både på tävlingar och träningar. 14 medlemmar har under året gått kurs för Grönt kort. 
 
För att fortsätta att stödja utvecklingen av våra tävlingsryttare, nu och i framtiden, har vi 
återupptagit vår satsning ”Att stärka tävlingsryttaren” med bidrag från Idrottslyftet. Fokuset har 
varit hoppning och under hösten subventionerade klubben en Pay & Jump där en extern 
tränare deltog som ett led att utveckla våra ekipage. 
 
LRRK har under 2022 anordnat en lokal hopptävling Rörbyhoppet för A- och B-ponnyer. 
Klubben vill tacka alla funktionärer som hjälpt till att möjliggöra tävlingen, vilket är en 
förutsättning för att klubben ska kunna utfärda tävlingslicenser.  
 
Klubben har haft f ina samarbeten med sponsorer såsom Täby Stall och Foder, Brunmåla 
Hästklinik och Hööks vid våra aktivieter och tävlingar. 
  
Hoppning 

• Under våren deltog klubben i Ponnyallsvenskan div III med fina prestationer och 
hamnade på en åttondeplats.  

• Under hösten deltog klubben med ett lag i Ponnyallsvenskan div II, vilket ledde till en 
femteplats i f inalen av hela 18 lag. Klubben tog hem en vinst i en av de två 
grundomgångarna.  

• Inför Ponnyallsvenskorna har hoppträning anordnats med Ulrika Hedman. 

• Flera ekipage har representerat klubben på tävlingsbanorna, såväl lokalt, regionalt, och 
nationellt med goda resultat.  

• För första gången på flera år fanns LRRK loggan synlig på SM i hoppning då ett av 
klubbens duktiga ekipage kvalat in till SM som reds på Sundbyholm i juli.  

• I tillägg till vårens Rörbyhoppet (se ovan), har klubben även arrangerat en klubbtävling 
för alla medlemmar inkl. ledklass samt Klubbmästerskap under oktober månad.  

 
Dressyr 

• För första gången på många år deltog LRRK med ett dressyrlag i Ponnyallsvenskan 
div III. Klubben tog sig vidare till f inal och hamnade på en fin sjundeplats.  

• Inför Ponnyallsvenskan har dressyrträningar anordnats med Frida Hesslin.  
• Klubben har även utanför Ponnyallsvenskan varit representerade på tävlingsbanorna i 

dressyr med fina resultat.  
 

Galopp 
• Det har varit 10 galopptävlingar med mycket fina resultat på Bro Park under året.  

• Vid SM på Strömsholm tog ekipage från klubben fina medaljer, så som guld i kategori 
C, silver och brons i kategori A, samt brons i kategori B. 

• Flera ekipage deltog framgångsrikt i Lag-SM, där lag från Stall Lilla Röby tog silver och 
brons. 

• Klubbens ryttare finns välrepresenterade bland de ekipage som tagit placeringar i årets  
Triton Cup och Jockeyklubben Cup 



• Ekipage har tävlat på Jägersro i Malmö och i Göteborg med fina placeringar.  

• Stall Lilla Rörby har enligt tradition medverkat i Shetland Steeplechase och shower på 
den uppskattade Sweden International Horseshow på Friends Arena.  

• Flera A-ponnyekipage har också deltagit på Nationaldagsgaloppen på Gärdet med fina 
resultat. 

 
Fälttävlan 

• LRRK ekipage har utvecklats inom Fälttävlan och har varit representerade med fina 
resultat upp till P90. 

 

 
Informationskanaler 
 
Klubben har fortsatt att använda hemsidan (lrrk.se), Facebook, Instagram samt anslagstavlan 
i stallet som huvudsakliga kanaler för information från LRRK. Från årsskiftet 2022/2023 har 
klubben en ny hemsida. Information från SLR sker huvudsakligen via Facebook.  
  
 
Klubben vill tacka Stall Lilla Rörby för stort engagemang och för ett härligt samarbete 
under året. Vi vill även tacka alla medlemmar för gott deltagande och fin 
sammanhållning det gångna året och ser fram emot att fortsätta utveckla verksamheten 
tillsammans med under 2023.  
 
 
/Styrelsen  
 
genom 
 
 
 
 
Johanna Hagström     Sofie Cormier  
Ordförande      Sekreterare   


