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Vision 
Det naturliga valet för framtidens ridsport  
En plats att utvecklas på  
 

Värdegrund 
Partille Ridklubb är en verksamhet där alla känner sig välkomna.  

Hos oss har vi en go’ stämning för allas trivsel och säkerhet. 

Det betyder att:   

• Vi visar respekt och bryr oss om varandra 

• Vi håller ordning och reda på vår gemensamma anläggning  

• Vi är goda förebilder och hjälper varandra 

• Vi visar hänsyn till människor, djur, miljö och natur    

Ledstjärnorna i vår verksamhet är Positivitet – Respekt - Kunskap  

Verksamhetsidé 
Partille Ridklubb är en förening för lokalt socialt ansvarstagande som verkar för att 

ge vuxna, barn och ungdomar en innehållsrik och meningsfull fritid.     

Vi värnar om våra medlemmar, och vi vill genom hög kvalitet, omsorg och 

långsiktighet bygga en modern och attraktiv ridklubb. Föreningen verkar också aktivt 

för samarbeten med företag och organisationer i närområdet. 

Medlemsstatistik 2022 
0-6 år 14 st 
7-12 år 126 st 
13-20 år 165 st 
21-40 år 71 st 
41+ 156 st 
Total 532 st(varav 32 st män) (siffra 2022:459) 

Föreningens styrelse 
Har sammanträtt vid 20 tillfällen. 

Namn Funktion Position 
Håkan Graf Ordförande (tom 17 okt) Ledamot (tom 17 okt) 
Clara Jälmbrant Vice ordförande (till 23 

okt) 
Ledamot (tom 9 nov) 



Malin Theorin Wallander Kommunikation (vice 
ordförande från och med 
8 nov) 

Ledamot (vice ordförande 
från och med 8 nov) 

Jonas Aspman IT Ledamot 
Marion Jernråda  Ledamot 
Lars Johansson Anläggning (tom 13 juli) Ledamot (tom 13 juli) 
Kajsa Gomez Anläggning (från 23 aug- 

8 nov) 
Suppleant tom 23 aug, 
Ledamot (from 23 aug till 
8 nov) 

Emmy Hedell Sekreterare (tom 8 nov)  Ledamot (tom 8 nov) 
Susanne Björkman Firmateckare och 

ekonomi 
Suppleant 

Heike Lundgren  Suppleant (tom 7 nov) 
Ledamot (from 8 nov) 

Cecilia Ahlström  Suppleant (tom 7 nov) 
Ledamot (from 8 nov) 

Åsa Parker  Suppleant (tom 7 nov) 
Ledamot (from 8 nov) 

Klara Herner Ungdomssektionen Suppleant för US 
Hanna Avanzi Ungdomssektionen Ledamot  

 

Utskott och arbetsgrupper 
Under större delen av året har följande personer deltagit: 

 

Ombud Ridsportförbundet 

Håkan Graf  

 

Tävlingsgruppen 

Rebecka Lokind 

Malin Wallander 

Sofia Levander 

Anna Grönwall 

 

Fastighet och anläggning 

Lars Johansson 

Kajsa Gomez 

 

 



Sponsring 

Amanda Parkström 

Helen Groeger Bernt 

Emmy Hedell 

Anders Averdal 

Jonas Groeger Bernt 

Carola Sandström 

 

Igenridning 

Johanna Stenholm 

Gerd Karlstrand 

Amanda Parkström  

Jonas Aspman 

Clara Jälmbrant 

Annika Olsson 

 

Medlemsstallets kontaktperson 

Vakant till 12 dec då Nina Agelii utsågs. 

 

Webmaster 

Malin Theorin Wallander/Pernilla Jonsson nya webben 

 

Bidrag, verksamhetsstöd 

Clara Jälmbrant (tom 9 nov) 

 

IT ansvarig 

Jonas Aspman 

 

 



Ungdomssektionens styrelse 
Namn Position 
Hanna Avanzi Ordförande 
Klara Herner Vice ordförande 
Jennie Svensson Ledamot 
Filippa Stenlund Ledamot 
Klara Wallinder Ledamot 
Edit Agelii Ledamot 
Joline Jägard Ledamot 
Sara Oscarsson Ledamot 
Sofia Oscarsson Ledamot 
Ellen Hamsten Ledamot 
Lovisa Granath Ledamot 
Amanda Jonasson Ledamot 
Lovisa Sprengel Ledamot 
Alwa Sahlqvist Ledamot 
Sonja Johansson Ledamot 

 

Vice ordförandes reflektioner kring året 
2022 kunde vi äntligen öppna upp anläggningen ordentligt igen efter pandemin. Det 

satsades mycket på aktiviteter utöver de ordinarie ridlektionerna. Något som 

medlemmar längtat efter och önskat mer av. Tack vare personal och ideella insatser 

har många roliga aktiviteter genomförts! 

Klubbens tävlingsgrupp har gjort ett enormt jobb under året. För varje tävling har 

intresset och deltagarna ökat. Klubben har fått positiv respons för sina evenemang 

och de ger ett bra tillskott till klubbens ekonomi. Framåt behövs ännu fler som 

engagerar sig ideellt kring tävlingarna för att vi ska kunna anordna fler tävlingar och 

attrahera fler tävlingsryttare till klubben.  

Klubbens ideella engagemang och dragningskraft visade sig också på nationaldagen 

den 6 juni då klubben anordnade öppet stall. Det var köer till ponnyridning redan 

innan vi öppnat och blev en positiv dag med många barnfamiljer som kunde upptäcka 

klubben. 

Vår nya medlemsportal Hippocrates infördes inför höstterminen. Det är alltid 

omställningstid när ett nytt system ska börja användas, men det kommer att 
underlätta administration, ekonomi och uppföljning när vi lärt oss systemet fullt ut.  

Under hösten genomförde personal och styrelse en teambuildingaktivitet 

tillsammans med beachvolleyboll. Det var svettigt, roligt och ett bra sätt att lära 

känna varandra bättre!  

I slutet av året rekryterades Amy Lundh som verksamhetschef/ridlärare. Hennes 

uppdrag är att hitta nya sätt att fylla vår moderna anläggning med verksamhet även 

dagtid, vara en attraktiv arbetsplats och utveckla vår verksamhet. Fokus kommer vara 



att skapa stabilitet och struktur i vår verksamhet och samtidigt fortsätta med 

utvecklingsarbetet i nära samarbete med personal, styrelse och ridsportförbundet. 

Tack vare fina insatser från personal och ideella, besökare, sponsorer mfl har klubben  

lyckats göra ett fint resultat för året, trots en skakig omvärld och en del utmaningar i 

organisationen, där vi har ett fortsatt arbete att göra bland annat kopplat till vår 

värdegrund.  

Nu siktar vi tillsammans på att bli en ännu mer attraktiv plats, dit medlemmar, 

hästar och personal vill söka sig, trivs och vill stanna.  

2023 fyller klubben 60 år och det ska vi givetvis uppmärksamma! 

Ridskolan 
Ridskolan hade under hösten 2022 ca 320 ridande/uppsittningar per vecka.  

Det finns stor efterfrågan på knattegrupper, nybörjare ponny samt vuxna 

återvändare. Vi har arbetat aktivt med att använda Ridsportförbundets gruppnivåer, 
utbildningsplan och märkestagning.  

Hästar 

Under 2022 skedde följande förändringar kring vårt hästmaterial: 

Häst / ponny Händelse 
Classe Köptes 
Ture Köptes 
Bella Köptes in och såldes 
Sunshine Såldes 
Toppen Avlivad 
Belle Avlivad 
Betsy Köptes in/Återlämnades 
Fluffy Hyrdes och återlämnad 
Sven Köptes 
Lego Såld 
Kernita Hyrd och återlämnad 

 

Personal 

Personal   Funktion   

Ulrika Hallberg   Ridskolechef   

Rebecka 
Andersson  

Ridlärare, tom juli 

Pernilla Blomqvist Ridlärare/Tf ridskolechef 

Amanda Parkström Administration/ekonomi/ ridlärare 

David Johansson Gårdskarl /vaktmästare  

Amanda Hessfelt   Ridlärare  

Emma Proder  Stall- och hästskötsel  



Felicia Ardbring 

Erlandsson  

Ridlärare 

Jennie Svensson Knatteledare 

Cassandra Staberg-
Sand 

Ridlärare 

Sofie Olsson  Ridlärare och knatteledare 

Ella Segell Knatteledare  

Madicken 
Parkström 

Ridlärare 

Annina Borgström Ridlärare 

 

Utbildning personal/funktionärer 

Ridlärar- och tränarkonvent för två anställda. 

Personalutbildning CR-utbildning för tre anställda. 

Equipekurs. 

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö  
Underhållsgruppen har under året bland annat planerat städdagar eller speciella 

insatser,  skötta felanmälningar till Partillebo (ägaren), ansvarat för SBA 

(Systematiskt Brandskydds Arbete). 

En genomgång av anläggningen har gjort och avvikelser av olika prioriteringsgrad 

finns listade.  Flera avvikelser har åtgärdats av klubben och Partillebo. 

Under sommaren 2022 genomfördes tre större arbeten på anläggningen: målning av 

staket vid paddocken samt parkeringsplatsen, renovering av ramp till klubbstugan 

och uppsättning av elstängsel i lösdriften. Dessa tre åtgärder finansierades delvis av 

det så kallade ”Särskilda föreningsstöd”. 

Ett brandskyddsarbete påbörjades och skyltar har satts upp av PRK och Partillebo. 

Nödutgång har skapats i omklädningsrummet i klubbstugan. En 

brandskyddsgenomgång genomfördes som medfört byten av ett stort antal 
nöd/hänvisningsbelysningar. 

Vi har haft ett anmält tillbud kring vår traktor (ingen kom till skada). Ett nytt 
leasingavtal behöver slutas för traktor och det arbetet är påbörjat. 

En dialog med Partillebo om att skriva ett 10-årsavtal på hyran av anläggningen 

fördes under hösten. Ett förslag på avtal finns framme och ska gås igenom. 

Vi fortsätter vårt arbete med att sänka kostnader för föreningen. Vi har ändrad 

gödselhantering på anläggningen. Nu får man bara slänga hö/halm i containern vid 

skolstallet och hästskit, halmpellets och torv i medlemscontainern. Det betyder att vi 

tömmer på plattan vid skolstallet och då blir det en hög av varje. På denna hantering 

har vi sparat 80.000 kr för gödselhantering. 



Medlemsstallet 
I föreningen vill vi erbjuda våra medlemmar en möjlighet att utvecklas vidare och 

även pröva på hästägande. Medlemsstallet har 17 boxar. Under året har två av 
ridskolehästarna varit uppstallade i medlemsstallet. 

Medlemsstallet har haft en arbetsdag under våren samt har ett löpande ansvar för att 

titta till ridskolehästarna i lösdriften när ridskolan är stängd. Varje helg är två av 

medlemsstallets boxar ansvariga för in- och utsläpp av de uppstallade hästarna men 

då finns också ett ansvar för att fodra och släppa in och ut de hästar som inte kan stå i 
lösdriften. På så sätt bidrar medlemsstallet också till föreningen.  

Många av medlemsstallet ungdomar är mycket engagerade i klubbens 

ungdomssektion. 

Ungdomssektionen 
Året startade med ett årsmöte där det valdes in många nya ledamöter, vi har i och 

med det jobbat mycket med att lära känna varandra och har fått mycket nya idéer och 

ny energi. Under året har USS haft möten ca varannan vecka. Under våren målade vi 

om bommar, höll en påskhoppning, rykttävling och käpphästhoppning. Tyvärr fick vi 

avsluta skötare eftersom att det inte längre passar in i verksamheten. 6 juni hjälpte 

USS till att ordna aktiviteter för dom mindre barnen. Till hösten hade vi en 

halloweenhoppning, halloweendisco och spökvandring, och året avslutades med 

julkalender och julshow. Under året har vi även haft några barnkalas och några 

träffar för USS att lära känna varandra bättre. 

Ekonomi 
Resultatet för året ligger över budget vilket är mycket positivt. Förklaringar till det är 

bland annat att vi kunnat ordna flera extra aktiviteter, att vi ökat 

kostnadsmedvetenheten bland personal och medlemmar, att vi ändrat 

gödselhanteringen, att deltagandet på tävlingar ökat och att medlemmar bidrog med 

60.000 kr för att täcka extra foderkostnader. 

Vi har samtidigt haft höga personalkostnader, omkring 400.000 kr mer än 2021. Det 

beror bland annat på felaktigt utbetalda löner. Utredning kring detta pågår. Mer finns 

att läsa i revisionsrapporten.  

Bidrag 
Arbetsförmedlingen 231 867 kr 

LOK-stöd (Lokalt aktivitetsstöd) 80 577 kr: Löpande ridskoleverksamhet 

Aktivitetsstöd Partille kommun 54000 kr: Löpande ridskoleverksamhet 

VSIF/totalalliansen 6760 kr 



Verksamhetsbidrag Partille kommun 200 000 kr: Anläggning förbättrat underlag. 

Använt ca 30.000 kr resten kvar till 2023 öronmärkt. 

Tot 573 204 kr 

Tävlingar och aktiviteter 
6 feb Öppen bana 

27 feb Öppen bana 

13 mars Pay & ride 

13 mars  Hästkunskapskurs 

27 mars Pay & Jump 

11 apr PRK cup i hästkunskap 

11 april Föreläsning med veterinär  

12 april Rykttävling med påskäggsjakt 

12 april Grönt kort kurs 

12 april Föreläsning foder  

13 april Påskhoppning 

13 april Hoppclinic 

14 april Löshoppning 

23 april Mulles caprilli 

1 maj Fixardag för medlemmar 

8 maj Pay & jump 

8 maj 1* tävling hoppning häst 

6 juni Öppet stall på nationaldagen 

6 juni Miniclinic med Lisa Nyhus 

14 juni Dagläger 

16 juni Dagläger 

27 juni Sommarläger 

27 juni Grönt kort kurs 

29 juni Sommarläger 

1 juli Betessläpp 

3 juli Stallstädning 



17 sep Pay & photo 

18 sep Pay & ride 

2 okt Hoppträning 

3 okt Dagläger 

8 okt Banbygge inför hoppfinal 

9 okt Final division 2 hoppning 

15 okt Banbygge inför Pay & jump 

16 okt Pay & jump 

23 okt Halloweenhoppning 

30 okt Dressyrtävling 

5 nov Halloweendisco & spökvandring 

6 nov Hoppträning 

12 nov Bygge dressyrbana inför klubbmästerskap 

13 nov Klubbmästerskap dressyr 

27 nov Clinic Mounted games 

27 nov Prova på Mounted games 

4 dec Dagläger 

10 dec Banbygge inför klubbmästerskap hoppning 

11 dec Klubbmästerskap hoppning 

18 dec  Julshow 

Resultat klubbmästerskap dressyr för 

ridskoleekipage 
Resultat ponny: 

1. Josefine Wallander, Peppe, 2. Astrid Wasling , Peppe,  3. Alwa Sahlqvist, Rose 

Resultat häst: 

1. Lena Axelsson, Surprise, 2. Annika Olsson, Lucky, 3. Ida Jacobsson Mellander,  

Lucky 

Resultat klubbmästerskap hoppning 
Resultat ponny ridskola: 1. Clara Dahlgren, Rose, 2:a Alwa Sahlqvist, TK, 3:a Lily 
Oresten, Mary,  4:a Molly Salomonsson, Peppe 



Resultat häst ridskola: 1. Ida Jacobsson, Bruno, 2:a Lana Taha, Tango, 3:or Malin 

Westlund, Lady & Lina Pontusson, Bruno 

Resultat ponny privat: 1:a Edith Schreiber, Roy 

Resultat häst privat: 1:a Johanna Dejevik, Cupido, 2:or: Rebecka Lokind, Fetch’s 

Astra & Emma Ohldin, Hannibal 

IT och webb 
I början av året fattades beslutet att byta ut Horsemanager till Hippocrates. 
Övergången genomfördes under slutet av sommaren och krävde insatser från såväl 
personal som medlemmar. Även om det har uppstått vissa problem så var 
övergången relativt smärtfri.  
 
Vi har även bytt ut vår webbplats, eftersom IdrottOnline lagts ner. Styrelse 
tillsammans med personal, medlemmar och företaget Kombo kommunikation har 
genomfört arbetet. Kombo kommunikation sponsrade klubben med sin arbetsinsats, 
stort tack för det! 

Försäljning 
Under året genomfördes följande försäljningar: 

Kakor (20.000 kr i vinst) 

Kläder från Sockgrossisten (7000 kr i vinst) 

Godis från Hemmakväll (3345 kr i vinst) 

Ljus (Resultat har inte redovisats ännu) 

Stort tack till alla medlemmar som bidragit! Vi fortsätter arbetet med att genomföra 

två försäljningar per termin för att få ett extra tillskott i kassan för att kunna köpa 

hästar, material mm. 

Vad tycker våra medlemmar – svar på 3 

frågor 
Under 2022 återupptog klubben sina medlemsundersökningar på ett nytt sätt. För att 

förbättra vår gemensamma bild av vad våra medlemmar tycker om Partille Ridklubb 

och få återkommande input kring vad som är bra och vad som behöver utvecklas, 

ställdes 3 frågor till alla medlemmar:  

1. Skulle du rekommendera andra att bli medlem hos Partille Ridklubb?  

Vi började med ett resultat på 90% ja och avslutade året på 70% ja. 

2. Vad tycker du är bra med Partille Ridklubb? 

Alla roliga aktiviteter som Pay & jump, tävlingar 

Gemenskapen, hjälpsamheten och kompisar i olika åldrar 



Våra ridlärare och personalen 

Våra hästare, ponnysar och hästhållning 

Stallvärdarna är tillgängliga och hjälpsamma 

Fin och bra anläggning 

Läget, miljön 

3. Vad tycker du att Partille Ridklubb ska utveckla? 

Fler aktiviteter än ordinarie lektioner för alla nivåer 

Fler utbildade ridlärare 

Möjlighet till igenridning 

Möjlighet att tävla med ridskolehästar 

Utveckla och utbilda hästarna för högre nivåer 

Enklare att få svar från klubben på frågor 

Att fler ska hjälpa till och engagera sig ideellt 

Nytt hindermaterial 
Under året har vi kunnat förbättra vår hinderpark samt nummerskyltar. Detta tack 

vare bra intäkter kring våra tävlingar samt ideellt arbete med att producera och 
renovera hinder. Så för kommande tävlingar har vi nu en bra hinderpark. 

Projekt ridväg Stålebo 
Partille kommun tog under året över frågan och driver projektet vidare i egen regi. 

Igenridning på försök efter motion till 

årsmötet 2021 
Under vårterminen 23 erbjuder vi på försök möjlighet till igenridning 1 gång per 

termin. Igenridningen bokas via Hippocrates. För att de ska bli möjliga 

igenridningstillfällen behöver alla gå in och avboka de lektioner de inte kan delta på 

så snart man kan. Du kan rida igen på din egen nivå eller lägre. Teorilektioner ingår 

ej i igenridningen och man kan inte rida igen på hopplektioner. De möjliga 

igenridningstillfällena kommer synas i Hippocrates under igenridning. Upplägget 

innebär att det ibland kan finnas flera tillfällen att välja mellan och ibland inget, 

beroende på hur det ser ut med avbokningar och hästläge. Vi hoppas att det ska 

fungera bra! Vi testar vårterminen och utvärderar sedan om vi ska fortsätta hösten 

2023. 



Underlag i lilla ridhuset 
Underlaget i lilla ridhuset behöver åtgärdas. Tillsvidare anpassas verksamheten i 

ridhuset efter de förutsättningarna. En expert på underlag har tagit fram en kortsiktig 

och långsiktig (åtgärd prel till sommaren 23) plan på hur vi ska genomföra åtgärder. 

Vi kan få hjälp av kommunen och bidrag till delar av kostnaderna. Offertintagning för 

arbetet pågår. Vi behöver även åtgärda underlag i stora ridhuset. 

Självservicecafé 
Ett självservicecafé startades igång i klubbhuset. Det var mycket uppskattat, men pga 

svårigheter i att följa upp kostnader och intäkter har caféet pausats. Vi hoppas kunna 

starta igång det igen. 

Panta mera 
Insamling av returburkar och flaskor har startats i klubben. Detta har genererat 7000 
kr till föreningen vilket gjorde att vi kunde köpa en sadel. 

Sponsorgrupp 
Sponsorgruppen har under året ordnat med sponsring av nya schabrak från Kvibergs 

måleri, det tackar vi för! Det har också påbörjats ett förslag på upplägg för att sälja 
skyltplatser i stora ridhuset. 

Öppet stall 6 juni 
På nationaldagen den 6 juni öppnade vi upp anläggningen för allmänheten och 

genomförde Öppet stall. På programmet för dagen fanns provridning, att träffa Pippi 

& Prussiluskan, klappa kaniner, träffa Öjersjös brandmän och titta på brandbilar och 

fyrhjuling, spela bajsbingo och gå tipspromenad, käpphästhoppning, 

riduppvisningar, ansiktsmålning, lotterier & chokladhjul, fiskedamm och mycket 

mer. Vi hade också en miniclinic för våra medlemmar med hoppryttaren Lisa Nyhus. 

Dagen blev mycket lyckad och fick stor uppmärksamhet: 

Lokalpressen 

Partille tidning 

 

 

  

https://lokalpressen.eu/partille/a-ppet-stall-lockade-storpublik?fbclid=IwAR21M_4CM3d0pQUBkb1_59Tp78yLTIpVEenJjdAuVRt3dfDM0pstwBmJVgs
https://www.partilletidning.se/nyheter/bajsbingo-brandm%C3%A4n-och-betsel-succ%C3%A9-f%C3%B6r-partille-ridklubbs-%C3%B6ppna-stall-1.74338533?fbclid=IwAR0W-boQRJAFcvNfye0oSIGxwco8L_1uEyWhpFoTaJK9Nwd5tHH4O1bs-oU


Sponsorer 
Följande sponsrar klubben på olika sätt under året: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsberättelse av Partille Ridklubbs styrelse   

Malin Theorin Wallander, Jonas Aspman , Marion Jernråda, Heike Lundgren, Åsa 

Parker och Cecilia Ahlström 


