
  

SRK Verksamhetsberättelse 2022 
Styrelsen för Suderbys Ridklubb avger härmed verksamhetsberättelse för år 2022. 

 

 

Styrelsen 

Följande har ingått i SRK:s styrelse under 2022: 

Lotta Löwhagen Lundberg  Ordförande   
Marie Hansson Vice ordförande (grenledare WE, ledamot i GRF) 
Anneli Viberg   Sekreterare 
Jonas Sandelin Ledamot (webbmaster, ansvarig medlemsregistret) 
Eva Karlsson   Ledamot (grenledare Körning, anläggningsansvarig) 
Henrietta Talts  Ledamot (kontakt för ridskolan och ungdomssektionen) 
Linda Bergendahl Ledamot 

Elvira Adegren-Eckerberg Representant för Ungdomssektionen 
Sofia Adegren-Darwall Representant för Ungdomssektionen 
  
 
Adjungerad 
 
Marie-Louise Pettersson Kassör 
 
   
Styrelsen har haft 10 möten under året av lite olika karaktär. Ibland har vi träffats digitalt, ibland 

fysiskt och vi har om möjligt setts utomhus. Vi försöker ofta ha något tema/någon lärgruppsaktivitet i 

samband med våra styrelsemöten. I år har mycket kretsat kring framtagning av ny hemsida. Tack till 

Jonas som varit drivande här och såg till att vi kom i mål innan den gamla hemsidan i Idrott-on-line 

släcktes ner! Utvecklingsarbetet fortsätter 2023. Finns någon, gärna utanför styrelsen, som har 

möjlighet att bidra till hemsidans fortsatta utveckling är ni varmt välkomna att höra av er!  

Styrelsemedlemmar har deltagit i flera möten som SvRF, GRF och SISU anordnat, bl a årsmöten, 

informationsträffar och utbildningar. Flertalet av dessa möten har varit digitala. 

 

Revisorer 

Örjan Dahlström (revisor) och Pernilla Thunholm (revisorssuppleant) 



Representanter till Gotlands Ridsportförbund mm 

Marie Hansson har representerat SRK i styrelsen för Gotlands Ridsportförbund samt deltagit vid 

Ridsportförbundets och distriktets möten och i andra sammanhang där föreningen har rätt att vara 

representerade. 

 

Valberedning 

Valberedningen har utgjorts av Gerd Jansson (sammankallande), Nathalie Johnsson och Ingrid Ellner. 

 

Medlemmar 

Under 2022 har SRK haft 168 medlemmar. Det är en minskning med 5 personer jämfört med 
föregående år, men i nivå med 2020 då vi var 167 medlemmar i klubben. Medelåldern är 31 år. 
Andelen män har ökat från 4% till 5%. 

Medlemsavgifterna för 2022 uppgick till 230 kr för junior (t.o.m. 18 år), 350 kr för senior och 230 kr 
för 65+.  Medlemskategorin ”65+” är ny för 2022. Årsmötet 2021 fattade beslut om att införa den 
kategorin för att attrahera äldre ryttare samt stödjande mor- och farföräldrar. Gruppen 65+ har inte 
särredovisats här. 

Jonas Sandelin och Wanja Pettersson har ansvarat för vårt medlemsregister på IdrottOnline. 

Fördelning av medlemmar 2022 

Fördelning 
ålder/kön 

0 - 6 år 7 - 12 år 13 - 20 år 21 - 40 år 41 år - TOTALT 

Män 0 0 2 0 7 9 

Kvinnor 1 30 54 18 56 159 

TOTALT 1 30 56 18 63 168 

Jämfört med föregående år är förändringarna i respektive åldersgrupp 0-6 år (+/-0), 7-12 år (-5), 13-
20 år (+3), 21-40 år (-1), 41- år (-2). 

 

Verksamhet 

Suderbys Ridklubb (SRK) är en rid- och körklubb för ryttare, kuskar och hästälskare i alla åldrar. 

Klubben har sitt säte i Sjonhem och har där en anläggning med ridhus och uteridbana. Vi har även 

tillgång till många fina rid- och körvägar i närområdet. 

Ungdomssektionen har varit aktiva under året och genomfört en rad uppskattade aktiviteter. Härligt 

med ungdomar som bidrar med bra ideér och uppslag för aktiviteter i klubben. Radio P4 kom ut och 

uppmärksammade ungdomssektionens påskaktivitet, då nyanlända ukrainska barn bjöds in att delta.  

SRK satsar på bredd och har idag verksamhet inom fem grenar:  dressyr, hoppning, körning, WE och 

fälttävlan. WE fick egen grenledare 2021 och under 2022 fick även fälttävlan egen grenledare. 

Aktiviteten är hög inom samtliga grenar och vi har äntligen, efter pandemi-åren, kommit i gång på 

riktigt med både träning och tävling. 



Verksamheten inom Ungdomsektionen respektive inom Tävlingssektionens fem grenar (dressyr, 

hoppning, körning, WE och fälttävlan) redovisas separat på följande sidor. 

Grenledare under 2022 har varit: 

- Dressyr: Anna Jansson Bergqvist 

- Hoppning: Gerd Jansson 

- Körning: Eva Karlsson 

- WE: Marie Hansson 

- Fälttävlan: Stefan Sandelin 

Klubben har haft två öppna medlemsaktiviteter. I maj och i september genomfördes 

anläggningsdagar då vi röjde runt banan och gjorde fint på anläggningen. Föreningen bjöd på korv 

och fika till alla som kom. I början av 2023 (vi hann inte med riktigt före jul) hade vi ett öppet 

medlemsmöte där vi presenterade vår verksamhet för nya och gamla medlemmar och hade 

diskussioner och samtal kring hur vi kan vidareutveckla vår klubb.   

Klubben har sedan den bildades 1977 ett nära och förtroendefullt samarbete med Suderbys Gård & 
Ridskola. Genom Suderbys Gård och Ridskola kan SRK erbjuda ridlektioner och många andra 
aktiviteter för klubbens medlemmar. Under året har ett samarbete inletts med hästverksamheten vid 
Tors gård i Bro. 

Suderbys Gård & Ridskola och Tors gård har för SRK:s räkning genomfört totalt 548 LOK-
stödsaktiviteter under året (VT: 337, HT 211) med totalt 2 438 deltagare. 

 

Ekonomi  

Resultatet för 2023 uppgick till 46 329 kr. Det är ett positivt resultat, men något sämre än 2022 då vi 

redovisade ett resultat på 57 433 kr.  

Vi har under året sökt och fått beviljat dels projektstöd för återstart av breddverksamheten efter 

pandemin (20 000 kr), dels driftsstöd för ökade elkostnader (21 736 kr). Vi har även ansökt och fått 

beviljat energieffektiviseringsstöd till vår anläggning (67 950 kr). Åtgärderna – installation av 

luftvärmepump på Lilla anläggningen samt byte till LED-lampor i belysningen på utomhusbanan – 

kommer att genomföras under 2023. 

Summa eget kapital uppgick vid årets slut till 598 350 kr. Detta kan jämföras med 2021 då summa 

eget kapital vid årets utgång var 402 021 kr. Förklaringen till ökningen av det eget kapitalet är att ett 

långsiktigt lån från Region Gotland har skrivits av under året. 

Styrelsen vill framföra ett stort tack till kassören för ett fint arbete i tuffa ekonomiska tider.  

Resultat- och balansräkning redovisas i separat bilaga. 

 

 

 

 



Ungdomssektionen 2022 

Under påsklovet 2022 anordnade vi i US en påskritt där alla deltagare fick rida runt en runda och 

räkna gömda påskägg som gömts runt stigen. Vi hade även tagit kontakt med några ukrainska barn 

som nyligen hade kommit till Sverige och frågat om de var intresserade av att delta, cirka 15 stycken 

var med och deltog. Deltagarna fick även med sig ett godisfyllt ägg hem. Aktiviteten var mycket 

uppskattad och vi fick med många deltagare. Vi hade även P4 Radio Gotland som kom ut och gjorde 

en intervju om aktiviteten.  

Under sommarlovet var Ungdomssektionen med på den sista dagen av Suderbys Ridskolas ridläger. 

Där vi lekte lekar, övernattade och spelade bumperball fotboll i ridhuset.  

Under höstterminen anordnade vi tillsammans med Suderbys Ridskola en Mulle Championat. Det 

gick ut på att man skulle lära sig en liten bana med olika ridvägar, slalom och ett litet hinder. Efter 

ritten fick varje deltagare ett pris bestående av en rosett, Mulle tidnings kod, pysselbok och ett 

protokoll av ritten. Det bjöds även på fika till alla deltagare. Även denna aktivitet var uppskattad med 

ett 20-tal deltagare. 

 

/Elvira Adegren-Eckerberg och Sofia Adegren-Darwall, Ungdomssektionen 

 

 

         

 

     

 

 



Dressyr 2022  

Under första delen av 2022 arrangerade vi programträningar, så att vi kunde känna oss redo när 

tävlingarna skulle få börja. Vår 1* och 2* dressyrtävling på vårkanten 29-30/4-1/5 lockade 

unghästekipage, ponnyryttare och ridhästryttare i dagarna tre.   

Vi genomförde DM i dressyr 17/9 för ponny och ridhäst. 

Klubbmästare 2022 blev Nellie Lange – Litchi bland B-ponnyer, Tyra Klang – Millars Draught bland C-

ponnyer, Tilde Gustafsson – Benji bland D-ponnyer och segrande ridhästekipage blev Nathalie 

Johnsson med Moshino. 

SRK har även i år deltagit i DPAS I och II som genomfördes under året. Laget i div I bestod av två 

ryttare, med olika lagsammansättningar de olika omgångarna: Lovisa Jakobsson – Cherry Flavour, 

Vera HoffstedtSandelin – Sareiko Fox, Alma Hoffstedt-Sandelin – Bizzie, Yoline Lundgren – Cherry 

Berry och Sigrid Schwan – Mempis. Laget som deltog i div II bestod av tre ryttare, ponnylaget 

representerades av Sigrid Schwan – Igohr Z, Tyra Klang – Millars Draught, Lovisa Jakobsson – Cherry 

Flavour.  

Tyvärr fick vi inte ihop något ridhästlag under vare sig våren eller höstens lagtävlingar. 

Vid årets Distriktsmästerskap representerades SRK av Sigrid Schwan – Mempis bland ponnyerna som 

också tog hem segern i kategori B - stort grattis!! 

Vi har haft ryttare från SRK på fastlandstävlingar, som tagit hem en hel del vinster och placeringar.  

Vi vill framföra ett stort tack till alla ideella krafter som deltagit och hjälpt till med allehanda 

uppgifter som gör att vi i SRK kan genomföra våra dressyrarrangemang. TACK till alla för att Ni ställer 

upp!  

/ Anna Jansson Bergqvist, grenledare Dressyr 

 

    Sigrid Schwan, DM vinnare i kat B. 



Hoppning 2022 

Ett stort antal föräldrar har engagerat sig i klubbens verksamhet för hoppning under året.  Vi har 

kunnat genomfört två 2-dagars tävlingar. Tävlingsdagarna har varit en helg i maj och en i september, 

både för ponny respektive stor häst. Även detta år fick vi arrangera den roliga tävlingen Bunge Cup 

där ryttarna tävlar i två-mannalag, en rider dressyr och en hoppar banhoppning/terräng. Nytt för året 

var att vi även hade mix-lag så att barn på ponny kunde tävla i lag tillsamman med en vuxen på stor 

häst. Mycket uppskattat och många startande i olika konstellationer.  

Några Pay and Jump, cm-hoppning, har genomförts - vilket är mycket uppskattat. 

Vid Alla hjärtans dag bakade några föräldrar semlor när vi genomförde Semlehoppet , en hopptävling 

för alla nivåer på ryttare och hästar. 

Klubbmästare, sammanslagna kategorier blev för ponny kat B+C Vinnare Tyra Klang -  Millars 

Draught. Kat D: Alma Hoffstedt-Sandelin - Sareiko Fox , ridhäst:  Sofia Adegren-Darvall - Epsilon Gårda                                                                                                                         

SRK har deltagit både med ponny- och ridhästlag i lagtävling, med mycket goda resultat. Tillsammans 

med ridskolan har det också hållits både i Öppen bana , riddarträning, löshoppning mm.                                                                                                                                               

Satsningen mot Fälttävlan under året har nu fått en egen verksamhet, om än ibland tillsammans med 

hoppningen och dressyren som i Bunge Cup-tävlingen                                                                                                                               

Vi ser nu fram emot 2023 som förhoppningsvis ska ge oss fler tävlande ryttare, en satsning på nya 

och mera snygg hinderpark och andra finesser på hoppbanan.   

/Gerd Jansson, grenledare Hoppning 

 

KM-mästarna i hoppning Tyra Klang,  Alma Hoffstedt-Sandelin och Sofia Adegren-Darwall 

 



Körning 2022 

Ännu ett bra år inom körningen i Suderbys ridklubb! Vi tränar regelbundet på vår anläggning i 

Sjonhem, det är löshoppning (ja, körhästar kan hoppa och tycker det är kul), vi har tömkört och kört 

med klubbens nya vagn.Tränare är Charlotta Ågård Orsmark. Inför tävlingsterminen samarbetade vi 

med dressyrgänget och hade en programkörning, mycket uppskattat av våra kuskar.  

Årets första tävling anordnade vi i dressyr och precision. Tävlingen gick i mars och då det var snö så 

fick vi köra inomhus i stora ridhuset. Gotlandsmästerskapet i lag körning fullständig klass tog 

Suderbys ridklubb hem 1:a platsen. Laget bestod av Cecilia Farinder Vilja, Charlotta Ågård Orsmark 

Vallmo, Cristina Salonen Andersson Timotejs Elli och Eva Karlsson Frida, så kul! 

På Lövsta/Gotland Grönt Centrum, i samband med Skördefestivalen, arrangerade vi 

Distriktsmästerskap i precision, där placerade sig våra tävlingskuskar Charlotta Ågård Orsmark med 

Wallmo på en andra plats och Cecilia Farinder kom på tredje plats med Vilja. Distriktsmästerskap 

dressyr körning kom Cecilia Farinder Vilja på andra plats och Charlotta Ågård Orsmark Lilla C kom på 

tredje plats.Distriktsmästerskap i fullständig klass kom Charlotta Ågård Orsmark på andra plats med 

Wallmo och tredje plats med Lilla C 

Charlotta har även varit på fastlandet och tävlat sina ponnys, bland annat representerade hon vår 
klubb vid Svenska Mästerskapet i Götene, ingen topplacering men väldigt bra kört.  
Vår parakusk Christina Salonen Andersson som kör Timotejs Elli har varit på Strömsholm och tränat 
ihop med andra parakuskar ifrån norr till söder. 
 
I slutet av året arrangerade vi ett klubbmästerskap med arenakörning på vår anläggning, det blev en 

lyckad dag med många nya ekipage till start. Klubbmästare blev Cecilia Farinder med Vilja, tvåa 

Hanna Almgren med Mynta och trea Eva Karlsson med Frida. 

 Vi tackar våra funktionärer för all hjälp under tävlingsåret och ser fram emot ett nytt händelserikt år 

med våra hästar. 

/Eva Karlsson, grenledare Körning 

             

    



WE - Working Equitation 2022 

 
Under året 2022 har det hänt massor på WE-sidan. 
Vi har i klubben för första gången genomfört två WE-tävlingar, varav i den ena ingick DM. 
Den 15 maj och den 24 september anordnade vi tävling vid klubbens lilla anläggning. Klasserna var 
från Lätt D till svår klass med alla de tre momenten i dressyr-teknik och speed. Vi ska vara stolta över 
våra genomförda tävlingar, då vi fick mycket uppskattning av både tävlande, funktionärer och publik. 
 
I augusti var det SM och Riksmästerskap i Linköping. Där vi hade två medlemmar från SRK som 
deltog.mI SM hade vi Charlotta Ågårdh-Orsmark som kom på en fantastik 4-plats. 
I riksmästerskapet var det Vera Wiman som deltog och även hon kom på en fantastik 3-plats. Så 
stort! Grattis till er båda. 
 
KM genomfördes den 15 oktober och klubbmästare 2022 blev Hanna Almgren. Ett stort grattis! 
 
Vi har under året haft öppen träningsbana och vecko-träningar för Charlotta. 
Vi har även haft förmånen att få David Olivera från Portugal, flerfaldig VM- och EM-vinnare att träna 
oss och ha en uppvisning i samband men vår tävling den 24 september. 
 
I oktober var det WE-konvent i Göteborg som jag och Gotlands grenledare i WE Monica Andersson 
åkte på. Det var spännande att träffa klubbar från hela landet. Vi på Gotland fick mycket beröm då vi 
hade dubblat våra tävlingar under 2022. 
 
Ser framemot 2023 då vi har många nya ekipage som är nyfikna på vår gren. 
 
 
 
/Marie Hansson, grenledare WE 
 

 
 

  
 

 
 



Fälttävlan 2022 

Under det gångna året har vi sakta men säkert startat upp sektionen med fokus på att skapa en 

grund för intresserade ekipage. Vi har med gemsamma krafter färdigställt 7 flyttbara typhinder delvis 

med fin sponsring av Snicken. 

 I april hade vi en ”Crossjump”, hoppning med fälttävlans karaktär, med 18 deltagande från olika 

klubbar. Ett uppskattat arrangemang som vi tänker ska återkomma. 

Under sommaren arrangerade vi en terränghoppning led av Jonna Britse, C-tränare i fälttävlan. Det 

blev 5 grupper med 3 - 5 ekipage per grupp 

Klubben har varit representerad med totalt 14 ekipage vid tävlingar på fastlandet fördelat på 5 

ponny- och 9 hästekipage.  

Ett ponnyekipage kvalade och startade inverkans-SM som arrangerades i Flyinge under sommaren. 

Vi har deltagit i förbundets Steg2 hinderbyggarkurs så nu har klubben en hinderbyggaraspirant. 

/Stefan Sandelin, grenledare Fälttävlan 

 

 

 

 
 
 



SRK -  Ridskoleverksamhet 2022                                     
 
Suderbys Ridklubb bedriver ridskoleverksamhet för barn-ungdomar och vuxna i samarbete med 
Suderbys Gård & Ridskola. Ridskolan kan erbjuda en familjär miljö och en ridsportsanläggning med 
ett 60-talet uppstallade hästar. Här finns ridhus 60x 20 m, stor utebana, 5 stalldelar med 
ridskolehästar, unghästar, tävlingshästar, privat hästar samt hästhotell, undervisningslokaler samt 
boende och konferens.  
 
Ridskolan har under året trots ännu pågående pandemin kunnat bedriva lektioner både i grupper och 
individuellt.  I utbudet har det varit hoppning, dressyr, longering, arbete i töm, löshoppning, 
bodywork, ridläger, träningshelger samt lär- och aktivitetsgrupper och andra teorikurser inom 
område häst. En grupp har under året påbörjat sin utbildning för att under 2023 gå upp i examen för 
Diplomering Hästskötare. Även en grupp Grönt Kort elever har under året blivit klara. 
Många härliga sommaraktiviteter genomfördes med läger och kurser för alla. Man har varit 
välkommen med egen eller på ridskolehäst för att delta. 
 
I det sedvanliga träningslägret för ungdomar deltog 18 st under fyra dagar. Sista natten bodde alla 
gemensamt i ett stort militärtält i trädgården på Suderbys. Gänget från Tors Gård kom med sina 
Bumperball och ungdomarna fick en minnesvärd kväll i ridhuset med andra krafter. 
 
Ridskolans elever har välutbildad personal och hästar i all undervisning. 
SVRF C-tränare i dressyr o hoppning, diplomerad unghästutbildare samt ULK-utbildad personal för att 
leda barn, ungdomar och vuxna. Suderbys Gård & Ridskola har verksamheten SMAK-Certifierad och 
uppfyller samtliga krav på Kvalitetsmärkt Hästverksamhet inom följande områden:  Ridskola, 
Utbildningsverksamhet, Inackordering, Tävling, Avel.  
 
Suderbys Gård & Ridskola och Tors gård har för SRK:s räkning genomfört totalt 548 LOK-
stödsaktiviteter under året (VT: 337, HT 211 ) med totalt 2 438 deltagare. 
 
Inbjudna gäst-tränare har kommit till ridskolan för att hålla träning, föreläsning och 
utbildningskontroller för olika elevgrupper. Samarbetspartners med ridskolan är Försäkringsbolaget 
Agria, SWB Gotland, Svenska Russavelsföreningen, Svenska Hästavelsförbundet. Aktiviteter som 
löshoppning, avel och unghästbedömningar samt hingst och sommarpremieringar mm har 
genomförts 
 
Samarbete med Tors Gård - Hästverksamhet  
Ny hästverksamhet inom SRKs ridverksamhet med ett 20-tal utövare har startat upp i Bro.  Vi 
välkomnar dessa i SRK och ser med spänning fram emot att utveckla detta samarbete. 
 
Nu satsar vi alla vidare mot 2023! 
 
Suderbys Gård & Ridskola / Gerd Jansson             
 

 
 



 
 

Verksamhetsplan SRK 2023 

Inför verksamhetsåret 2023 vill styrelsen bygga vidare på den grund som är lagd för klubbens 

verksamhet.  

Vi vill fortsätta utveckla den breddverksamhet Suderbys Ridklubb driver idag – med tävlingar, 

träningar, ridskoleverksamhet och avsuttna sammankomster – så att medlemmarna kan ges 

möjlighet att utvecklas inom hästsportens olika grenar.  Idag har vi aktiva tränings- och 

tävlingsgrupper inom fem grenar: dressyr, hoppning, körning, WE och fälttävlan.  

Vi vill fortsätta att jobba för att vara en klubb där alla kan trivas och känna sig hemma – oavsett man 

är tävlingsryttare eller lektionsryttare. Under 2023 vill fokusera på aktiviteter som kan fortsatta att 

engagera våra ungdomar som kommit igång så bra med Ungdomssektionen under 2022. Samarbetet 

med Tors gård ska vidareutvecklas. 

Vi bill fortsätta att vidareutveckla vår anläggning och anpassa den ytterligare för både tävling och 

tråning. Energieffektivisering ligger i plan för 2023. Vi skulle också vilja öka tillgängligheten på 

anläggningen. Det ska vara trevligt att vara på vår anläggning – både till häst och för avsutten 

verksamhet. 

Vi vill inkludera och ha fler engagerade i vår klubb! Under 2023 behöver utveckla vår 

medlemskommunikation. Det handlar både om att vidareutveckla vår nya hemsida (bl a med ett 

kalendarium, bättre bokningsfunktion mm) och att ordna fysiska medlemsträffar. Vi prövar också om 

medlemsbrev via mejl är ett bra sätt att komplettera vår kommunikation via sociala medier.  

Vi har tagit på oss att arrangera och vara värdar för många tävlingar under 2023.  För att kunna 

erbjuda riktigt bra tävlingar behöver vi hjälpas åt - både med planering och som funktionärer för att 

genomföra. Vi hoppas på stor uppslutning från klubbens fantastiska medlemmar. Att göra saker 

tillsammans är kul och stärker klubbgemenskapen!       

TACK alla medlemmar för fina insatser 2022 – nu ser vi fram emot 2023!  

Stort tack också till våra sponsorer som stöttar oss och hjälper oss på olika sätt! 

 

SRK styrelse  

genom Lotta Löwhagen Lundberg (ordförande 2022)  


