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Värmdö Ridklubb 2010

Värmdö Ridklubb är en ideell förening som driver en kvalitetsmärkt ridskola och även har privatuppstallning på
Södra Evlinge gård, Värmdö. Ridklubbens verksamhetsidé är att ha en ridklubb och ridskola med verksamhet för
alla. På ridskolan ges utbildning i klassisk ridning, från knatteridning till tävlingsridning och hästumgänge för
funktionshindrade. Vi erbjuder ridning i säker miljö med kompetent och välutbildad personal, och vi sätter god
hästhållning i centrum genom att ge alla hästar box i stallet och daglig utevistelse i hagar.
För det gångna verksamhetsåret presenteras:

Verksamhetsberättelse 2010
Organisation och verksamhet
Värmdö ridklubb är ansluten till Svenska Ridsportförbundet samt till Ridskolornas riksorganisation.
Vid utgången av 2010 var medlemsantalet 465 (463).
Styrelsen har under året haft 12 protokollförda sammanträden och ett ordinarie årsmöte.
För att effektivisera styrelsearbetet författar varje styrelsemedlem och verksamhetschefen en statusrapport för sitt
ansvarsområde inför styrelsemötena. Denna rapport skickas per mejl till alla i styrelsen innan mötet, så att alla är
uppdaterade.

Styrelse

Revisorer:
Björn Carlsson och Gun Hagberg
Revisorssuppleanter:
Ola Nordström och Kent Thorn

Styrelsen har verksamhetsåret 2010 bestått av:
Annika Krumm Delin, ordförande
Susanne Hänel, vice ordförande
Lotta Perman, sekreterare
Helene Lindahl, kassör
Kerstin Kristiansson
Jeanette Husman
Joakim Karlsson
Madeleine Rutberg
Katarina Rolén
Anders Casserlöv
Christina Olofsson-Thorn, representant från
handikappsektionen
Lovisa Hassler, ungdomssektionens representant

Valberedning:
Madeleine Rosendahl (sammankallande), Åsa
Lindblom, Johanna Sommar och Ella Hallberg.
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Ridskoleverksamhet
Medlemmarna i Värmdö Ridklubb äger och driver
ridskoleverksamheten.
Klubbens målsättning är att erbjuda
ridskoleeleverna praktisk och teoretisk ridutbildning
av högsta möjliga kvalitet.
I verksamheten ingår också att ge medlemmarna
möjlighet till kurser, märkestagning,
tävlingsverksamhet och ungdomsverksamhet.
Klubben äger lektionshästarna och personalen är
anställd av Värmdö Ridklubb.

Lektionsverksamhet
Antalet abonnemangselever under året har varit ca
330 och ca 50 i handikapp- ridningen.
Ridschemat omfattar 41 lektioner fördelade på
veckans alla dagar. Det betyder att det är 6
lektioner per dag, förutom fredag som har 5
lektioner. På schemat står allt från knatteridning till
specialgrupper för barn, ungdomar och vuxna.
Dressyrkurs för ungdomar/vuxna har genomförts
hela året på söndagsmorgnar. Uppslutningen var
större på vårterminen än på höstterminen.
Under året har det löpande startat nybörjargrupper
för barn. En del justeringar i grupper har som vanligt
förekommit. Vi startade en grupp i den nya grenen
Working Equitation på torsdagar from vårterminen.
Intresset var dock inte så stort. Dagridläger för barn
och vuxna har ordnats både på sommaren och
mellan jul och nyår. Intresset är vikande för denna
typ av läger, varför vi detta år endast har haft en
veckas läger på sommaren och tre kortare läger i
mellandagarna.

Personal
Vid utgången av 2010 hade klubben 7
årsarbetstidskrafter. Samtliga kvinnor.
Av de anställda var 2 heltidsanställda och övriga
anställda på deltid, med varierande
sysselsättningsgrad.
Personal under året
Yvonne Anrin, verksamhetschef
Mona Holgersson, HK-instruktör
(slutat september 2010)
Marianne Jillheden, instruktör, stall
Matilda ”Millan” Trädgårdh, instruktör, stall
(föräldraledig)
Maria ”Mia” Fredriksson, instruktör, stall
Andrea Wilkert, instruktör, stall
Anna Maria Andersson, instruktör, stall, vikarie för
Millan.
Jeanette Norman-Schulz, stall
Anita Dunell, HK-instruktör
Ewa Johannisson-Lundberg, stall och HK
Emma Fredriksson, stall
Marie Thuresson, fritidsledare, VT 2010.
Dessutom finns det ungdomar och vuxna som mot
lön arbetar med stallgöromålen på helger och röda
dagar. Vi har även extrapersonal som rycker in som
vikarier vid sjukdom och ledighet.

Övrigt
Klubben har även under detta år haft teorilektioner i
ridgrupperna två gånger per termin och ridgrupp.
För vuxna ridande bestod ett teoritillfälle av en
clinic. På vårterminen hade vi en dressyrclinic, där
hästens förutsättning för arbete stod i focus och
genomfördes av vår instruktör Marianne. På
höstterminen kom E-G Haking och visade på
lämpliga hoppövningar för ridskoleryttare. Dessutom
hade AMA och Mia en teoriclinic i december.
Intresse för clinicarna har varit relativt stort med
undantag för teoriclinicen. Grönt kortkurser har
också varit en del av verksamheten. Som vanligt
har vi haft luciashow där personal,
ungdomskommittén och våra ridskolehästar visat
upp sig. Onsdagsgruppen kl 21,00 red kadrilj och
Working Equitations gruppen gjorde en uppvisning
om vad som ingår i denna gren. Under hösten
genomfördes en hästmarknad i ridhuset. Där såldes
begagnade häst och ryttarartiklar. Ponny ridning
och åka häst och vagn erbjöds också. Under året
har vi fått in flera sponsorer som bidragit med priser
till tävlingar, material till verksamheten och flera
sponsorer har skyltar i ridhuset.

Hästar
Vid utgången av 2010 hade Värmdö Ridklubb 15
stora hästar, 1 stor häst med fodervärdsavtal, 10
ponnyer och 4 hästar som jobbar med HKridningen.

3

Värmdö Ridklubb 2010
I slutet av november drabbades en av
ridskolehästarna av den smittsamma sjukdomen
kvarka. Under december har ytterligare 8 hästar
insjuknat. Ingen i privatstallet har under den tiden
smittats.

grundbidrag, två typer av stöd som utgår till alla
idrottsföreningar som anslutna till Svenska
Riksidrottsförbundet via sina respektive
specialförbund.
Under juli månad så har hela underlaget i ridhuset
bytts ut. Vi har införskaffat en ny liten traktor och
lyckades sälja vår Holder-traktor av äldre modell.
Dessutom har vi investerat i ett hästsläp. Tanken är
att det ska kunna hyras ut till privatuppstallade på
anläggningen när det inte används av till ridskolans
hästar.

Information
På hemsidan, www.varmdoridklubb.nu, har man
kunnat läsa om aktuella tävlingar, kurser,
ridskoleverksamhet m.m. Dessutom sätts
information upp på anslagstavlorna i både ridskoleoch privatstallet.

Privatuppstallning
Privatstallet har 25 boxplatser som alla var uthyrda
vid utgången av 2010, dessutom står det 3
privathästar i ridskolestallet. Privatryttare har
anordnat träningar och kurser i både hoppning och
dressyr.
På våren disponerades en lördag till att städa, laga
och göra i ordning sommar hagarna. Arbetsdagen
på hösten blev till tre arbetskvällar mellan 18-21. Ett
uppskattat upplägg som kommer att upprepas.
Under hösten så gjordes det stora duschutrymmet i
skåphallen om till sadelkammare. Det finns
fortfarande en dusch kvar som kan användas.
Under sommaren kunde anläggningens alla hästar
vistas i gräshage. Som vanligt behövdes dock i
första hand ridskolehästarna stödutfodras med
hösilage i respektive hagar.

Mark och anläggning
Värmdö Ridklubbs anläggning och markområden
ägs av Värmdö Kommun. De är trots ägandet av
anläggningen inte involverade i driften av
verksamheten och utan den står klubben för helt
och hållet. Det innebär att Värmdö Ridklubb inte får
några andra bidrag än kommunalt aktivitetsstöd och

Tävlingsverksamhet

Klubbmästare år 2010 blev:
Dressyr
Ridskoleponny (LC:2):
Sara Björntorp/Wonco

Tävlingskommitté
Ulla Lohrdén, ordförande
Amanda Treutiger, repr U-sek
Katarina Lindgren
Kerstin Ydregård
Lena Forsberg
Nina Rolén, äv repr VmRK:s styrelse
Madeleine Rutberg, äv repr VmRK:s styr
Marianne Jillheden
Matilda Trädgårdh
Yvonne Anrin
Åsa Blomqvist-Jonsson
Åsa Lindblom

Ridskolehäst (LB:1):
Vivvi Hasselrot/Gerhard
Privathäst/privatponny (valfritt program med
resultatjämförelse i %):
Matilda Trädgårdh/Magi af Bolex (LA:1)
Hoppning
Ridskoleponny (LD):
Sara Björntorp/Casper
Ridskolehäst (0,90m):
Amanda Treutiger/Jasmina

Interna tävlingar
Klubbmästerskap i dressyr för privatekipage reds
inomhus 13 maj och för lektionsekipage inomhus 3
oktober. Hoppningen avgjordes 27 augusti på
utebanan.

Privatponny/Privathäst (LC/1,00m):
Emelie Forsberg/Roxaan
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Under både våren och hösten ordnades
träningstävlingar för såväl lektions- som
privatekipage, i hoppning och två i dressyr, med
många deltagare. Höstens tävling hette
Höstlovscupen och vände sig till lektionsryttarna.
Den omfattade både dressyr och hoppning.
Ridskolan ordnade också en mycket uppskattad
blåbärshoppning under jullovet.
Externa tävlingar
På
På söndagen återkom Madeleine och Guldin i LA:4
och placerade sig 5a. I MsvC:2 tog Andrea
Eriksson/Qjellito Quatro en fin 2:aplats och Matilda
Trädgårdh/Magi af Bolex kom precis utanför
placering. I MsvB:3 kom Andrea och Quatro strax
utanför placering. I de bägge medelsvåra klasserna
deltog också Marianne Jillheden med Ezkhil.
Den 4 och 5 september genomfördes de
traditionella hopptävlingarna på vår fina
utomhusbana, även detta år endast för hästar.

Sö
ndagen 11 april var det lokal hästdressyr med
allsvenskan div 3, omgång 2. VmRKs lag placerade
sig som 3:a av 10 deltagande lag. Individuellt tog
Madeleine Rosendahl med Guldin en fin 4:e plats
bland de 37 startande ekipagen och Kit von
Sydow/Weltman hamnade precis utanför placering.
Ytterligare tre hemmaekipage red i klassen. I laget
red Madeleine och Kit samt Ulla Lohrdén/Vivas
Parodie.
I förklassen hade vi 4 hemmaekipage till start där
Madeleine och Guldin knep en fin förstaplats och Kit
med Weltman en 7:eplacering.

På lördagen var det regionaltävling 1,15-1,25hoppning med tyvärr endast 90 starter.
Hemmaekipage som deltog var Sara
Kristiansson/Ebbe, Johanna Sommar/Mantovani
och Totta Ogander/Carthagi Z.
I söndagens lokaltävling startade totalt ca 150
ekipage i klasserna 0,95, 1,05 och 1,10m med en
hel del hemmaekipage..

5
6 juni inbjöd vi till dressyrtävlingar på utebanan med
klasser från lokal LB:3 tom regional MsvB:3 med ca
60 startande per dag, varav en hel del
hemmaekipage. På lördagen i LB:3 tog Mia
Fredriksson en fin 3:eplats med Holiday, Ulla
Lohrdén en 5:eplacering med Vivas Parodie och
Sara Kristiansson/Ebbe kom åtta. I LA:3 kom
Madeleine Rosendahl strax utanför placering med
Guldin.

I 1,05-klassen tog Johanna Sommar/Mantovani en
fin 2:aplats av de 44 startande och i 1,10-klassen
kom Sara Kristiansson 3:a av de 25 startande.
Övriga klubbekipage som deltog var Julia
Michailoff/Andreas, Emelie Forsberg/Roxaan,
Nathalie Nordmark och Ulla Lohrdén med Vivas
Parodie, Åsa Lindblom/Matella och Jessica
Johannisson/April.
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Efter förra årets lyckade försök med
eftermiddagsdressyr en söndag gjorde vi om detta.
Den 10 oktober erbjöd vi i år två klasser – LA:1 och
LA:2. I LA:2 segrade Matilda Trädgårdh/Magi af
Bolex. Tyvärr lockade LA:2 väldigt få startande – att
fundera över!. Detta är en lätt arrangerad tävling
och kommer igen.

I laget red:
Emelie Forsberg/Roxaan
Julia Michailoff/Andreas
Johanna Sommar/Mantovani
Ulla Lohrdén/Vivas Parodie
Sara Kristiansson/Ebbe

Den 7 november ordnades en lokal dressyrtävling
med bara LC:1 för häst. P.g.a. problem hos den
ursprungliga arrangören kom denna tävling till
snabbt och sent men med lyckat resultat och full
klass. För hemmaklubben tog Frida Hallquist en
9:eplacering med Mexican Dust.

Under 2010 löste 29 ryttare tävlingslicens för
klubben.
Utbildning
Ulla Lohrdén har deltagit i uppföljningsträffar för
hoppdomare och överdomare.

Allsvenskan m.m.

Ekonomi/Investeringar
Tack vare alla ideella insatser slutade årets
ekonomiska resultat för tävlingsverksamheten med
vinst på nästan 50 000 kr. Det överskott som
tävlingarna ger går tillbaka till klubbens verksamhet
på olika sätt. P.g.a. av stora investeringar – ca
20000 kr – under 2009 (underlag på utebanan, el till
sekretariatsboden samt inköp av prisrosetter och
plaketter), vilket tärde hårt på kassan, har vi inte
kunnat investera under 2010. Däremot ser läget nu
ljust ut för 2011, där vi planerar ytterligare
förbättringar av utebanan. Framöver måste även
hinderparken kompletteras delvis p.g.a. av nya
bestämmelser.

Under våren hade vi ett lag med i dressyr hästar
division 3. I första omgången hos Österåkers
Sportryttare kom laget på sista plats med en
individuell 5:eplacering för Ulla och Parodie. Andra
omgången på hemmaplan gick desto bättre – en
tredjeplats. Tyvärr räckte det inte till finalplats. För
individuella resultat se Externa tävligar.
I laget red:
Kit von Sydow/Weltman
Madeleine Rosendahl/Guldin
Lena Forsberg/Roxaan
Ulla Lohrdén/Vivas Parodie.
Under hösten var vi med i div 3 hoppning hästar. I
omgång ett hos Färingsö Rididrott slutade vi 10:a av
12 lag. I omgång två hos Bromma Ridklubb kom
laget på en hedrande andraplats. Tyvärr räckte det
ändå inte till finalplats. Individuellt hos Bromma
placerade sig Julia och Ulla i förklassen.
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TACK
Tävlingskommittén vill tacka för det gångna året –
duktiga ryttare och villiga funktionärer – och hälsar
alla välkomna till ett nytt tävlingsår 2011. Vi planerar
för fortsatta träningstävlingar, KM, lokaltävling i
dressyr inomhus i april med allsvenskan och lokaloch regionaldressyr utomhus i juni. Som vanligt blir
det hopptävlingar utomhus i september – vi provar
en regionaltävling igen – samt en
eftermiddagsdressyr inomhus under hösten.
Dessutom ska vi kanske försöka med Pay & Jump
igen.

Till alla dessa arrangemang behövs många
funktionärer av olika slag och som vanligt
välkomnar vi alla medlemmar att vara med. Det är
både väldigt roligt och lärorikt att vara med i
tävlingsverksamheten och alla kan göra någon
insats – stor som liten – utan att vara
tävlingskunnig.

Ungdomssektionen
Ungdomssektionens styrelse år 2010:
Angelica Bärlund, ordförande
Amanda Treutiger, vice ordförande
Isabelle Gothenby, sekreterare
Lovisa Hassler, vice sekreterare
Sandra Eriksson, kassör
Nathalie Nordmark, ordinarie
Jessica Johannisson, ordinarie
Melina Wallén, ordinarie
Thea Bisander, ordinarie
Elsa Kärrlander, ordinarie
Emelie Forsberg, ordinarie
Sofia Nordin, suppleant
Hanna Lindahl, suppleant
Nora Bilancioni, suppleant

Under 2010 har Värmdö ridklubbs ungdomssektions
styrelse haft 13 st protokollförda möten och
anordnat massa aktiviteter. Vi har bland annat
anordnat: fångarna i stallet, tårtbakartävling,
påskäggsjakt, spöknatt, föräldrateori och skötarkurs.

Det skedde en stor förändring i ungdomssektionens
styrelse efter årsmötet 2010, mer än hälften av
ledamöterna var nya. Det innebar många nya idéer
och nytt engagemang. Vi har haft några aktiviteter
bara för oss i styrelsen för att lära känna varandra
bättre och bli en bra grupp, vilket vi tycker att vi
lyckats med då vi genomfört många saker under
året och samtidigt haft väldigt roligt tillsammans.
På skåploftet tog vi tag i saker det talats om länge,
vi gjorde oss bland annat av med den lite för gamla
och lite väl använda soffan samt bytte ut vårt
fallfärdiga USEK-skåp.

Ungdomssektionens mål är att främja en bättre
kontakt mellan barn/ungdomar och USEK, skapa en
starkare ”vi”-känsla bland medlemmarna, aktivt
främja säkerhet i stallet och gott hästkunnande samt
att få fram barnens/ungdomarnas åsikter i stallet.
Dessa mål har ungdomssektionens styrelse aktivt
arbetat med under år 2010.

I slutet av september åkte ett gäng till DUS årliga
US-gala där vi träffade barn och ungdomar från hela
Stockholms distrikt. Årets tema var superhjältar och
superskurkar.
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Året avslutades med den traditionella luciashowen
som började med ett luciatåg till fots bakom årets
lucia Jessica Johannisson som åkte vagn dragen av
vår fjording Benjamin. Som vanligt hade även en
stallbästis röstats fram och i år stod Wonco som
segrare. Till året skötare utsågs Ellen Aggefors som
är skötare på Waldo. Showens höjdpunkt var nog
ändå vårat eget nummer då vi först lurade publiken
genom att påbörja en värdelös parodi på
kungafamiljen för att sedan byta om till färgstarka
kläder i 80-talsanda för att tillsammans med
publiken ha friskis&svettis-gympa. Det var oerhört
roligt och vi fick väldigt mycket positiv respons!
Avslutningsvis sprang våra duktiga skötare en fin
ljusshow.

Vi var i år med i ridsportförbundets tävling
”Hästkunskap cup” för första gången. Det var väldigt
roligt och förhoppningsvis blir det fler gånger. Själva
tävlingen hölls på Strömsholm och Värmdö
ridklubbs två lag tävlade mot över 30 stycken andra
lag från klubbar från hela Sverige. Båda våra lag
presterade jättebra och det ena slutade på en
2:aplats med biljetter till Globen som vinst.
Vi hade en superrolig heldag och åkte hem trötta,
glada och stolta! Lagen bestod av Elsa Kärrlander,
Maria Nilsson, Sara Björntorp, Lovisa Hassler,
Johanna Eriksson och Johanna Jillheden.
Lagledare var Julia Kärrlander och Angelica
Bärlund.

Till sist vill vi passa på att tacka Värmdö Ridklubbs
styrelse, Yvonne Anrin, alla ridlärare och övrig
personal, alla fina hästar och självklart alla
medlemmar för ett roligt och givande år
tillsammans!

Handikappsektion

I september hade klubben en allaktivitetsdag med
”loppis” prova-på-ridning, körning m.m.
Handikappsektionen sålde lotter och böcker som
skänkts till oss.
Tack vare gåvor har vi kunnat ha en del lotterier
under tävlingar, vilket har gett ett gott tillskott på
12 271 kr till kassan
Lärarförbundet har också sponsrat oss med 1000
kr.

Styrelsen har under året styrelsen bestått av:
Birgitta Värnqvist, ordförande
Christina Olofsson Thorn, vice ordförande
Ingela Borg, kassör
Kajsa Wahlberg, sekreterare
Anita Olsson, ledamot
Yvonne Elmefors, ledamot
Monica Folkesson, suppleant
Eva Johannisson, suppleant

Under året har körningen legat nere, men vi hoppas
kunna ta upp den igen.
Handikappsektionen har sålt de två ”kinavagnar” vi
inköpte för några år sedan eftersom de inte
används.

Personal under året har varit Mona som slutade 31
augusti, Ann har arbetat under veckan, Lisa,
sjukgymnast har haft rehabgrupperna. Ewa har
hjälpt till 2 timmar på onsdagarna, Anita, Sandra
och Elsa har arbetat under lördagarna och
Marianne på söndagarna.

Under våren har Poker lämnat oss och betar nu på
de evigt gröna ängarna.
Dockan som inköptes hösten 2009, visade sig vara
alldeles för pigg för vår verksamhet och såldes.
Erik hyrs från Taffsnäs och åker tillbaka dit i början
på juni.
Goliat är en pärla och knogar på som vanligt.
Yasmine har köpts från ridskolan och passar
mycket bra in i verksamheten.
Benjamin har körtränats av Emma F. för att hålla
konditionen.

Under 2010 har elevantalet gått ner, vilket har gjort
att intäkterna minskat betydligt.
Rehab-ridningen som vår sjukgymnast Lisa har haft
på onsdagarna upphörde vid årsskiftet, eftersom
Lisa flyttar till Skåne.
I maj genomförde Handikappsektionen en ”prova på
dag” tillsammans med FUB Nacka Värmdö då
besökarna fick åka häst och vagn samt rida.
I cafeterian fanns möjlighet att handla ”fika”.

6 st protokollförda styrelsemöten har hållits under
året.
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Cafeterian

Cafeterian hjälper dessutom ungdomskommittén
med att hyra ut och ta betalt för skåpen som finns
på skåploftet. Dessutom hjälper de till med
försäljning av lotter och andra artiklar som klubbens
och dess sektioner vill ha sålt.

Till allas stora glädje har Ewa Johannisson med
familj drivit cafeterian hela året. Det fantastiskt roligt
att vi har en mycket väl fungerande cafeteria som
helt naturligt blir samlingsplats för hela klubben.

Värmdö Ridklubbs ekonomiska
resultat i korthet:

Slutord
Vi ser med allt större tydlighet att de grupper som
ligger kl 16.00 och 21.00 på vardagar blir svårare att
få beläggning på. Den första gruppen, kl 16, är
besvärlig för föräldrarna till ridande barn att hinna
till, och den sista ridgruppen, kl 21, är mindre
populär eftersom det blir väldigt sent innan man är
hemma igen. Även morgontiderna på helgerna är
mindre populära, då många elever får börja dagen
mycket tidigt för att hinna hit.
Svårigheten är att veta vad som kommer att vara
attraktivt under innevarande år. Om vi ser tillbaka
under en tioårsperiod konstaterar vi att intresset för
olika dagar, tider och inriktning på ridlektionerna har
varierat kraftigt. Men det som märks tydligt är alltså
att intresset för de tidiga och sena tiderna blir allt
svagare.
När vi har gjort kostnadsjämförelser ser vi att vi
ligger något högre än genomsnittet av ridskolor.
Men med tanke på att vi inte har lika många elever i
grupperna anser vi att det är motiverat.
Vi har under året försökt marknadsföra oss i
lokalpressen ett flertal gånger. Även i den
nystartade tidning HÄST valde vi att vara med i med
annons. Alla nyinflyttade i Värmdö kommun får en
välkomsttidning, och där exponerar vi oss med en
annons. Det gjordes även ett reportage från vår
hopptävling under hösten i NVP.

Bifogat verksamhetsberättelsen finns
årsredovisningen. Året som gick har visat ett
negativt resultat, vilket är mycket frustrerande. Den
största anledningen till minusresultatet är att vi
under året fått minskat elevunderlag. På
kostnadssidan ser vi att hästförsäkringarna, torven,
veterinär och el har ökat mer än beräknat. I övrigt
har kostnaderna i stort sett stannat på budgeterad
nivå. Byte av ridhusunderlaget har kostat ca
100 000 kr. Investeringarna i släp och traktor har
krävt en kontantinsats och resterande är upplagt
som avbetalning.
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RESULTATRÄKNING)

2010 12 31

2009 12 31

2 933 682
1 039 705

2 945 317
1 005 433

99 730
127 650

148 348
115 650

461 397
539 047

570 011
636 414

-127 085
-14 985

56 458
-452

5 059 141

5 477 179

RÖRELSENS KOSTNADER
Foder/Strö

893 007

809 090

Hästvård/försäkringar
Kurser/Läger m.m

603 781
7 456

490 062
5 963

2 827 296
754 348

2 784 957
568 941

172 828
34 038

188 546
38 256

Medlemsavgifter
Övriga Klubbkostnader

42 183
76 415

47 529
111 344

Vinst försäljning hästar
Summa kostnader

-53 993
5 357 359

-86 669
4 958 019

-298 218

519 160

90 000
21 051

78 000
48 773

Summa avskrivningar

111 051

126 773

Rörelseresultat efter avskrivningar

-409 269

392 387

ÖVRIGA RÖRESLEKOSTNADER
Vinst/förlust inventarier

80 000

0

Summa övriga rörelsekostnader

80 000

0

RÖRELSENS INTÄKTER
Ridavgifter
Stallhyror
Kurser/läger/tävlingar m.m
Medlemsavgifter
Sidointäkter och bidrag
Övriga rörelseintäkter

not 1

Resultat Handikappsektionen
Resultat Ungdomssektionen
Summa intäkter

Personal
Anläggning
Administration
Försäkring

Rörelseresultat före avskrivningar
AVSKRIVNINGAR
Hästar
Inventarier

not 2
not 3

FINANSIELLA INTÄKER OCH KOSTNADER
Ränteintäkter

2 037

6 724

Räntekostnader
Summa finasiella intäkter o kostnader

-804
1 233

-3 585
3 139

Resultat efter finansnetto

-328 036

395 526

ÅRETS RESULTAT

-328 036

395 526
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BALANSRÄKNING

2010 12 31

2009 12 31

487 248
1377925

886 872
1 411 123

30805
1 895 978

41 090
2 339 085

not 2

673 000

501 007

not 3

251862
924 862

32 138
533 145

2 820 840

2 872 230

327 867

220 556

1 632 183
47 673

1 652 627
52 162

38 659
0

47 557
0

2 046 382

1 972 902

Checkkredit (Limit 200 000)
Lån Traktor

150 000

0
0

Lån Nordbanken
Summa långfristiga skulder

53 164
203 164

0
0

Fonder
Ridhusfond

218 084

218 084

Eget kapital Ridskola och T-komm
Eget kapital U-sek

663 605
7 969

182 466
22 954

Eget Kapital HK
Summa Eget kapital

9 671
681 245

80 299
285 719

Årets resultat klubben
Årets resultat TK

-235 870
49 905

363 951
-24 432

Årets resultat U-sek
Årets resultat HK

-14 985
-127 085

-452
56 458

Summa Årets Resultat

-328 035

395 525

2 820 840

2 872 230

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kassa, bank (limit 200.000 ej utnyttjad), tillgångar
Diverse fordringar
Lager
Summa omsättningstillgångar
Anläggningstillgångar
Hästar
Inventarier o traktor
Summa anläggningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
SKULDER OCH EGET KAPITAL
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Uppl.kostnader, förutbet intäkter not 4
Arbetsgivaravgifter
Personalens källskatt
Övriga skulder
Summa kortfristiga skulder
Långfristiga skulder

Eget kapital

Årets resultat

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL
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Redovisningsprinciper och notförklaringar
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde där ej annat anges. Fordringar har tagits
upp till belopp varmed de beräknas inflyta.
Not 1 Bidrag
Värmdö Ridklubb får i likhet med andra föreningar kommunala bidrag, dels aktivitetsbidrag baserat
på antal juniorer som deltar i av klubben anordnade aktiviteter dels administrationsbidrag.
Aktivitetsbidragen under 2010 var 220 249:- och administrationsbidrag samt ledarutvecklingsbidrag
på 41 160:-. Klubben har erhållit 40 000:- från Värmdö kommun för fritidsledaren under vt 2010.
Under året har klubben inte haft någon satsning på Idrottslyft eller samarbete med skolan.
Under denna post återfinns tävlingskommitténs tävlingsnetto, redovisas även på balansräkningen.
Bidrag till HK sektionen är direkt hänfört till deras resultat.
Not 2 Anläggningstillgångar, hästar
Hästbeståndet har under året förändrats vilket har inneburit en vinst vid försäljning av hästar
på 53 993 :Hästar
Ackumulerat anskaffningsvärde
Ackumulerad avskrivning
Bokfört värde

2010 12 31
1 364 138

2009 12 31
1 179 145 Hästarna har skivits av med

-691 138
673 000

-678 138 4000:- per häst och år
501 007

Not 3 Inventarier, traktor, släp

2010 12 31

2009 12 31

Ackumulerat anskaffningsvärde
Ackumulerad avskrivning

613 233
-361 371

372 458
-340 320

Bokfört värde

251 862

32 138

Not 4 kortfristiga skulder
Förutbetalda intäkter är ridavgifter fakturerade under 2010 tillhörande resultat
2011,
fakturerat belopp ingår i summan
kundfordringar.
Värmdö i mars 2011
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Vice ordförande
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