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Styrelsens Årsberättelse 2019
Vid årsskiftet 2019/2020 hade föreningen 497 st medlemmar, av dessa var 463
flickor/kvinnor och 34 pojkar/män.
Ca 53,3 % av medlemmarna är mellan 7 och 20 år och 45,7 % är mellan 21 och upp.
Antalet medlemmar med egen häst uppskattas till ca 80 stycken. Ridskolan hade
under hösten ca 47 st ridgrupper på en vecka. Varav 32 ridgrupper på ponny och ca
15 st ridgrupper på ridhäst.
Sundsvalls Fältrittklubb är ansluten till Svenska Ridsportförbundet (riksorganisation)
och Mittsvenska Ridsportförbundet (regionalt).
Anläggningen och Ridskolan är kvalitetssäkrade och certifierade av Svenska
Ridsportförbundet.
Ridskolan är godkänd av HYN (Hästyrkesnämnden) som praktikplats för Hippologer.
Föreningen arbetar kontinuerligt vidare med kretsloppstänkandet.
Styrelsen 2018/2019 har bestått av:
 Ordförande: Linda Strandfjäll
 Vice Ordförande/ sekreterare: Kristina Malmborg
 Kassör: Mikael Fridlund
 Ledamot: Madelene Jonsson
 Ledamot: Carita Nordström
 Ledamot: Stefan Längeby
 Ledamot: Marie Backlund resp. T-sek
 Suppleant: Lisbet Sander
 Suppleant: Tove Högman
Styrelsen har haft 14 protokollförda styrelsemöten inklusive konstituerandemöte och
årsmöte.
Utöver detta har styrelsen tillsammans med personal samt representanter från T-sek
och U-sek arbetat i olika utskott för olika aktiviteter och ansvar. Styrelsen har arbetat
med att ta ett större grepp om ekonomin och få en kunskap och förståelse för den
ekonomiska styrningen. Vi har också arbetat vidare tillsammans med sektionerna och
valberedningen med att stötta och hitta funktionärer och ideella krafter till aktiviteter
och lediga poster.
Vi har tagit initiativ till att bilda olika arbetsgrupper och under året följt upp dess
arbete på våra möten.
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På varje styrelsemöte har ridskolechefen samt ansvariga för U-sek, T-sek och
deltagit.
Den återkommande frågan under 2019 har varit ny-/ombyggnation av ridhus och
stall.
När vi fick vetskapen om att kommunen initierade utredning av vår anläggning ang.
ombyggnad eller flytt av vår anläggning, startade de en arbetsgrupp för att jobba
tillsammans och ta fram den bästa anläggningen för oss.
Och sist, men absolut inte minst- Ett stort tack från oss i styrelsen till vår fantastiska
personal och alla stora och små som är på Färsta och bidrar till att göra SFRK till den
härliga förening som vi är.

Ridskolän
Hagprojekt
Styrelsen har som mål att anläggningen/verksamheten ska bli kvalitetsmärkt av
Svenska Ridsportförbundet. Ett steg i den riktningen är att vi påbörjat ett flerårigt
arbete med att restaurera hagarna – både mark och staket.
Planen är att vi på lång sikt ska byta ut alla järnstaket till trästaket med el. Hagarna
ska beredas med bärlager och grus så att det finns ytor i hagarna där det inte är
lerigt. Foderplatser ska också upprättas på torr mark. Detta påbörjades under 2017
och har fortsatt under 2018.
Tyvärr har arbetet inte fortskridit i den takt vi hoppats på då personalresurserna inte
riktigt räcker till.
Ridskolan
Ridskolan rullar på men vi skulle vilja ha fler elever. Omsättningen på elever är
relativt låg. Vi har behov av att ta in fler elever men tyvärr är det svårt att kunna få
elever att rida före kl: 16.00 varför utrymmet i ridhuset styr elevantalet då kvällen blir
kort.
Tidigare har vi kunnat börja mellan 15.00–15.30 vilket nästan är omöjligt idag. Vi
arbetar efter målsättningen att ridningen ska bli ett livslångt intresse istället för en
aktivitet. Utifrån det har vi skapat Ryttarsatsningen (häst o ponny) och Lilla
Ryttarsatsningen (endast ponny) där eleven rider två gånger i veckan i samma grupp
och där maxantalet är 6-8 elever per grupp. Utveckling på detta är MiniRS (endast
ponny) där eleverna rider två lektioner i veckan, i mindre grupp med dressyr och
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bomarbete/hoppning.
Förutom lektionsridning kan nämnas barnridning, en handikappgrupp och
ridlägerveckor under sommaren. Medlemmar som inte kan rida kvällstid har erbjudits
”Drop-In” ridning dagtid på onsdagar och fredagar. Skolelever har regelbundet PRAO
hos föreningen. Vårterminen avslutades med en Familjedag på ridskolan.
Clinics och föreläsningar genomförs regelbundet, bl.a. som teorilektioner för
ridskolans ryttare. Årets tema har teori för Ryttarmärkena. Barnen har haft
Lekdagar med liknande tema.
Luciashow
Ridskolan i samarbete med U-sek och RS arrangerade vår årliga Luciashow.
Arrangemanget var välbesökt och det var stor bredd på uppträdandet.
Ridskoletävlingar
Under året har ridskolan arrangerat flera klubbtävlingar och träningstävlingar
i både dressyr och hoppning. Väldigt populärt har varit Färsta Cup i dressyr
och hoppning. Tävlingen vänder sig till ekipage i LD, LC hoppning och LC,
LB dressyr. Prisutdelning förrättas på Årsmötet.
Externa kurser på anläggningen
Telia SM Telia arrangerar SM i alla möjliga grenar för sin personal. I år hade vi
förmånen att vara värd för Telia SM i dressyr och hoppning. Jättekul och vi fick
mycket beröm både för arrangemanget och vår kvalité på hästarna. Tack för det
Telia! skulle under året förlägga en ULK hos oss men den blev tyvärr inställt på
grund av för få deltagare.
Mittsvenska Ridsportförbundet
Vi fick istället möjlighet att arrangera Ridledarkurs, den grundläggande
Ridinstruktörsutbildningen, under 14 dagar på försommaren.
Åtta elever, från Luleå i norr till Stockholm i söder, utbildades av Birgitta Lindstrand
och Åse-Li Sterner. Det är ett tacksamt tillskott för klubben att få arrangera kurs där
deltagarna både bor, äter och stallar upp sin häst.
Kursen fick väldigt bra kritik av deltagarna.
WINN
Westernryttarna i nedre Norrland hyrde anläggningen en helg i juli månad för deras
årliga tävling. Arrangemanget var väldigt uppskattat.
Ridskolan Strömsholm on Road
Vi hade förmånen att vara värd för arrangemanget när Strömsholm ville komma för
Sundsvalls Fältrittklubb
Org. nr. 88 92 00-6639
www.sfrk.net

Fillanv 25, 863 36 Sundsvall
PG nr 49 70 98-4
kansli@sfrk.net

Kontor : 060-536640

att hålla clinic i dressyr och hoppning för att samtidigt saluföra sin utbildning.
Arrangemanget var välbesökt och väldigt uppskattat.
Aktiviteter Ryttarsatsning
Anders Grane, fd ridskoleelev, ryttarsatsningselev, arbetar numera som
verksamhetschef på Flyinge. För att inspirera våra RS-elever kom han upp och höll
en föreläsning samt hade hoppträning med dem.
Jättekul! Stort Tack Anders.
Vi har också tagit tillfället i akt att ta med RS på clinic för Pether Markne i
Örnsköldsvik samt för Eamon Hickey i Njurunda. Lärorikt och trevligt!
Tyvärr blev årets Ridskolemästerskap i Mittsvenska inställt på grund av för få
deltagare.
Hästbestånd
Föreningen äger 13 ridhästar och 15 ponnyer, som används i ridskolan.
Under året har Bill, Kråkan, Balou, Novirak och Nova sålts. Wenus och
Aloxxi har vandrat vidare till Trapalanda.
Nyinköpta är Leo, Oregon, Stjärna, Vera och Ankan.
Personal
Under året har följande personal varit anställd i
föreningen.
• Birgitta Lindstrand, ridskolechef
• Lotta Bylund, ridinstruktör och stallskötare
• Eva Hägglund, ridinstruktör 75%
• Leif Hjerpe, stallskötare tom feb 2019
• Susanne Wrang, ridinstruktör och stallskötare
• Gun Söderberg, kanslist 50% from aug
• Göran Bergman, fastighetsskötare 50% from aug
• Lisette Österlund, stallskötare
• Amanda Landell, vik stallskötare vid sjukdom
• Elin Nilsson, Amanda Ahlström och Tilde Kronman har arbetat som
timanställda ridinstruktörer
• Maria Bergman C-tränare (konsult)
Vi tackar alla de ungdomar som verkar som ledare i klubben.
Ett stort tack också till personal och medlemmar för ert engagemang och goda
insatser som gjorts under året.
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Projekt Idrottslyftet
Vi har under året haft möjlighet att utbilda Ungdomsledare, Ridledare samt att fyra
stycken gått Basutbildningen med bidrag från Idrottslyftet. Vidare har vi inom
Idrottslyftet fortsatt med satsningen på att öka hästkunskapen hos eleverna genom
att rikta ridutbildningen mot Ryttarmärkena. I teorisatsningen har vi även haft
föreläsning om Hästens tänder samt Hästens hovar/Hovvård med Martin Ondrasek.
Vi hade också Fysträning för ryttare i ridhuset. Det tredje projektet syftade till att nå
ut till nya elever vilket resulterade i Öppet Hus på ridskolan, deltagande i Gärdeskoj
där vi hade populäraste aktiviteten nämligen Käpphästhoppning. Vi har även tagit
emot skolor som fått prova på.
Färstas Förebilder
Färsta förebilder startade upp på nytt med ett gäng på 18 tjejer i åldern mellan 11-15
år som till vardags hjälper till i stallet som teoriledare och stallvärdinnor. Dessa tjejer
finns på plats i stallet före och under lektionstid för att skapa en trygg, välkomnande
och lärande miljö för våra elever och besökare.
Vi har under året haft träffar/utbildningar med fokus på säkerhet, ”att leda barn”,
hästkunskap och stallvett. I det här projektet får vi möjlighet att själva utbilda och
forma våra unga ledare i tidig ålder och får en säkrare stallmiljö.
I övrigt så har dom hjälpt till med barnridning, barnkalas, lekdagar, filmning till
energichansen och familjedagar. Detta projekt har i år möjliggjorts via projektpengar
från Sundsvalls Kommun.
Utbildning – Ungdomsledarkurs, Ridledarkurs och Basutbildning
Tyvärr blev Ungdomsledarkursen inställd på grund av för få deltagare varför vi
inte kunde skicka några deltagare.
Basutbildningen, utformad av SvRF, har Elin Nilsson, Lotta Bylund, Amanda
Ahlström och Sussi Wrang deltagit i. Tilde Kronman deltog i Mittsvenskas
Ridledarkurs under sommaren, så hon är godkänd ridledare.

Tävlingssektionen 2019
Tävlingssektionen vill börja med att TACKA för det gånga året!





Till alla våra tävlingsekipage för att de representerat SFRK på ett bra sätt.
Till alla tävlingsryttare som hjälper till att genomföra sådana bra
hemmatävlingar.
Till alla övriga medlemmar som hjälper till med stort och smått vid våra
tävlingar.
Till all personal vid SFRK för all hjälp vi fått före, under och efter tävling.
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Till Supportersektionen för all den goda maten till både tävlande och
funktionärer.

Det är tack vare er alla som våra tävlingar har ett så gott anseende både inom och
utanför distriktets gränser.
Ni ska alla känna er delaktiga i allt beröm som vi får från överdomare, tävlande och
från andra klubbar.
Under året har följande ingått i tävlingssektionen:
 Ordförande Marie Backlund
 Ledamot Vera Bylund
 Ledamot Annika Hedlund
 Ledamot Matilda Lindstrand
 Ledamot Amanda Ahlström
 Ledamot Saga Tjernberg
 Ledamot Tina Tjärnberg-Forslund
 Suppleant Emma Ahlström
 Suppleant Tilde Kronman
Representant till SFRK:s styrelse har varit Marie Backlund. Tävlingssektionen har
under året haft 11 protokollförda sammanträden. Därutöver har det förekommit ett
antal träffar där mer praktiskt arbete utförts inför olika arrangemang.
Tävlingssektionen har även under året anordnat två tävlingsmöten för klubbens
medlemmar.
Arrangerade träningar under året:
Vi har arrangerat träningar för externa tränare i hoppning och dressyr.
Dressyrträningar har arrangerats varannan vecka med Marita Lund, månadsvis med
Maria Eriksson och under hösten 2019 för Åsa Gamvik. Hoppträningar har
arrangerats med Johanna Hammarstrand varannan vecka under våren 2019, Maria
Bergman på veckobasis under hösten 2019 och månadsvis med Monia Häggkvist.
Arrangerade tävlingar under året:
V 19 Lokal/Regional dressyrtävling, kväll, för både ponny och häst
V 20 Lokal/Regional hopptävling häst
V 23 KM hoppning och dressyr
V 26 Regional/Nationell dressyrtävling häst
V 33 Lokal/Regional hopptävling häst
V 40 Lokal/Regional dressyrtävling häst
V 41 Lokal/Regional kombinationstävling i hoppning och dressyr för ponny.
KM i dressyr häst vann Erika Flodin seniorklassen och Linnea Backlund vann
juniorklassen.
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KM i ponny dressyr vann Tilda Eriksson.
KM i hoppning ponny vann Bille Boson. Kombinerad klubbmästare ponny blev Agnes
Gradling.
Under det gångna året har SFRK har under året haft ett lag i dressyr för häst div 2
och ett lag i ponny hoppning div 2.
I Mittsvenskas championat hade vi placering i ponnydressyr.
I Distriktsmästerskapet hade vi placering i dressyr junior/Young rider genom Linnea
Backlund på Wintage of C.G.
I Norrlandsmästerkapet hade vi placering i ponny dressyr genom Ronja von Post på
Atlantic TJ, Louise Drougge på Lakrits och även fina resultat av Ida Kjeller på Pride`s
Super Grace.
Tävlingssektionen vill tacka för det här året och önskar ett bra tävlingsår 2020.

USEK ärsberättelse 2019
Detta år för USEK har varit ett intressant år då majoriteten av oss var helt nya och
väldigt få var kvar från gamla styrelsen.
Vi har haft bra med aktiviteter för medlemmarna och det är vi väldigt nöjda med.
Övernattningarna har varit våra personliga favoriter.
Sommarövernattningen var lite extra bra för att det inte blev ett lika stort uppehåll för
oss under sommaren och den var riktigt rolig. Vi har även blivit mycket bättre på att
planera saker och ting i tid men måste bli lite bättre på att se tills så att varje medlem
i USEK får informationen i tid om de inte var närvarande på mötet.
Det vi kunde ha gjort bättre var att hålla styr på mötena och vara mer effektiva då det
ofta blev att vi kom in på andra spår när vi diskuterade om en sak.
Det är enkelt för oss att hitta människor som är villiga att hjälpa till på kalas eller
andra aktiviteter om det behövs. Vi har även fått bra med svar från styrelsen
angående frågor som vi haft under detta år.
Vi har haft en bra gemenskap i USEK då nästan allihop kände varandra från tidigare
så det var väldigt enkelt att prata med varandra.
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Ekonomi
2020 har ekonomiskt för klubben inneburit både positiva saker, men även några
delar som påverkat ekonomin mindre positivt.
Som helhet har vår fantastiska personal jobbat hårt med att hålla kontroll över våra
kostnader. Visa saker är dock svårare att påverka, där bland annat kostnader för
veterinär, tandvård, hovslagare och likanande ökat lite för mycket.
På intäktssidan är det glädjande att konstatera att vår ridskolechef med övriga
personal, trots stor konkurrens från andra aktörer i distriktet, lyckats fylla
ridgrupperna på ett bra sätt, men även genomfört andra arrangemang, som ex.
Ridledarkurs, som genererat positiva resultat till ekonomin.
Även vår sponsorgrupp har gjort ett fantastiskt arbete, som resulterat i en rejäl ökning
av sponsorintäkter till verksamheten. Året slutade med ett litet underskott på drygt 30
tkr. Jämför vi med det budgeterade överskottet på drygt 100 tkr, så beror det främst
på de ökade kostnader som nyss nämnts, men även på felaktigt budgeterade
lönekostnader.
För 2020 kommer styrelsen tillsammans med personalen att fortsätta att fokusera på
att hålla kontroll över kostnaderna samt säkerställa att våra budgeterade intäkter
genomförs.
Vi kommer jobba vidare med att vi ser till att ha hästar som fungerar optimalt för
verksamheten, vilket bland annat innebär att varje häst har en hållbar ekonomi. Detta
tror vi att vi når om vi säkerställer en bra hästhållning som gör att vi får friska och
fungerande hästar i verksamheten.
Vidare för att säkerställa en långsiktig hållbarhet i vår ekonomi, kommer vi under
2020 att ta ett nytag med att försöka stärka bland annat vår likviditet samt se till att vi
får ett fortsatt hållbart överskott i vårt resultat.
Att säkerställa en långsiktig hållbarhet i vår ekonomi innebär bland annat att ännu
bättre inkludera alla i vårt arbete. Det kommer krävas ömsesidiga kommunikation och
gemensamma arbetsinsatser, för att vi säkerställer en sund ekonomi för att
långsiktigt klara våra åtaganden framöver. Detta gäller inte bara styrelsen, våra
anställda, utan alla medlemmar inkluderade, för att vi gemensamt ska klara detta.
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Forstudie Sundsvälls fältrittklubb for
ny ridänläggning
Under 2019 har Sundsvalls Kommun tillsammans med en arbetsgrupp genomfört en
förstudie för om- nybyggnad eller alternativ placering på SFRK:s ridanläggning.
Projektgruppen har bestått av Henrik Johansson, Matilda Lindstrand, Eva Hägglund,
Birgitta Lindstrand, Marie Backlund, Gunnel Modin och Kristina Malmborg från SFRK
samt inhyrd konsult av kommun från WSP Renate Grünebaum.
Förstudien syftade till
- Genomföra en behovsanalys tillsammans med Sundsvalls Fältrittklubb och
Kultur- och fritidsförvaltningen.
- Utifrån behovsanalys arbeta fram ett lokalprogram för anläggningen.
- Presentera principskisser utifrån lokalprogram och fastighetsstatus.
- Presentera bedömda kostnader för de investeringar som behöver göras för att
uppnå projektets huvudmål.
Efter flertalet träffar i arbetsgruppen har ett Lokalprogram tagits fram med fokus på
att bli en modern, attraktiv och trevlig anläggning. Med fokus på arbetsmiljö,
ridskolemiljö och tävling. WSP har efter lokalprogrammet färdigställts av
arbetsgruppen tagit fram kostnadsberäkningar för detta.
Denna förstudie är presenterad för politikerna i Kultur och Fritidsnämnden november
2019 och på årets sista Kultur- och fritidsnämnden 18 december 2019 togs beslut om
att investeringen ska skjutas upp till Kommunens totala investeringsbudget samt att
inte fortsätta med utredning av alternativ placering.
Styrelsen tillsammans med arbetsgruppen har stora förhoppningar på Kommunen att
ett positivt besked kommer att ges.
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