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Vid årsskiftet 2020/2021 hade föreningen 491 st medlemmar, av dessa var 463 flickor/kvinnor och 28
pojkar/män. Ca 53,2 % av medlemmarna är mellan 7 och 20 år. Antalet medlemmar med egen häst
uppskattas till ca 75 stycken. Ridskolan hade under hösten ca 46 st ridgrupper på en vecka. Varav 31
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.
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STYRELSEN
Styrelsen 2019/2020:
Ordförande:

Linda Strandfjäll tom aug 2020
Kristina Malmborg from okt 2020

Vice Ordförande / Sekreterare

Kristina Malmborg tom okt 2020

Kassör:

Mikael Fridlund

Ledamot:

Linda Björner (vice ordförande f rom okt 2020)

Ledamot:

Madelene Lundgren

Ledamot:

Stefan Längeby (sekreterare från okt 2020)

Ledamot:

Patrik Klang

Ledamot:

Madelene Jonsson

Suppleant:

Linda Nordin

Suppleant:
Suppleant:

Kristoffer Johansson
Kari Lethonen

Styrelsen har genomfört 10 st styrelsemöten under 2020. Det har även genomförts ett extra allmänt
möte den 10 oktober och därefter konstituerande möte med val av vice ordförande.
2020 har varit det år som begränsats av den pandemi Covid-19 som tyvärr råder i samhället.
Verksamheten har kämpat med att minska risken för smittspridning samtidigt som det har funnits ett
stort behov av att hålla verksamheten igång för hästar, personals och medlemmarnas skull. SFRK har
tillsammans med Svenska ridsportförbundet, smittskyddsenheten på Region Västernorrland och
Sundsvalls kommun försökt att gemensamt hitta trygga lösningar för fortsatt verksamhet.
Början av året fokuserades mycket av arbetet på personalläget och under året har vi avtackat två
personal som gått i pension, Gun på kansliet och Göra som anläggningsansvarig. Vi är glada att istället
välkomna Rose-Marie Norberg och Ingela Nordström på kansliet samt Ulf Johansson på anläggning.
Styrelsen har också 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.

Ridhusbotten
Efter Årsmötet i fjol, dressade vi ridhusbotten med flis, enligt medlemmarnas önskemål. Eftersom
botten är relativt ny dressades den också i höstas med 4 cm sand och klenflis, så upplevelsen är att vi
nu har ett bra underlag.
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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 eftersom. I
år styckade vi av en bit av ”Storängen” och byggde 3 stora hagar (22x30 meter) med trästaket och el.
Vi har dikat och markberett i och runt hagarna.
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.

RIDSKOLAN
Covid 19 har stått i centrum under det gångna året. Ridskolan har rullat på, med omfattande
Coronarestriktioner, så hitintills har vi ingen känd smittspridning på ridskolan. Största påverkan har
varit att flera tävlingar ställts in pga Coronarestriktioner samt att Café Loftet hållits stängt större delen
av året. Detta har påverkat ekonomin då det innebär förlorade intäkter.
Vi är i ett skriande behov av ett till ridhus för att kunna utöka verksamheten. Vårt hopp står till
Sundsvalls Kommun, att de kommer till beslut om att bygga om vår anläggning.
Vi arbetar efter målsättningen att ridningen ska bli ett livslångt intresse istället för en aktivitet.
Omsättningen på antalet elever är relativt låg. 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 Mini-RS (endast ponny) där eleverna rider
två lektioner i veckan, i mindre grupp med dressyr och 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.
Under året har vi fått tänka om gällande teori i ridskolan. Vi har haft teori ute, miniclinics och teori via
Teams. För att minska antalet personer i stallet samtidigt tog vi bort teorin för Lek o Lär from mitten
av november. Detta gäller fram till dess att restriktionerna ändras.

Hästskötarsystem
Under hösten startade ridskolan upp ett Hästskötarsystem för ridskoleponnyer och hästar. Ungdomarna
var otroligt ambitiösa i sin omvårdnad om både häst och utrustning. Tyvärr har vi satt detta på paus
pga Corona.
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Luciashow
Luciashowen ställdes i år in pga Corona.

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. Populäraste
banträningshoppningen under året var Spökhoppningen som innebar drygt 100 starter!
Mittsvenska Ridsportförbundet planerade att lägga ULK (ungdomsledarkurs) hos oss, men den ställdes
in både i våras och i höst pga Corona.

Hästbestånd
Föreningen äger 13 ridhästar och 15 ponnyer, som används i ridskolan. Under året har Willie och
Noble Diamond sålts till privata ryttare. Jessie har vandrat vidare till Trapalanda pga trauma i hagen..
Nyinköpta är Millie, Beric och Cloud 2 (ponnyer).
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Personal
Under året har följande personal varit anställd i föreningen.
●

Birgitta Lindstrand, ridskolechef

●

Lotta Bylund, ridinstruktör och stallskötare

●

Eva Hägglund, ridinstruktör 75%

●

Susanne Wrang, stallskötare (sjukskriven pga skador)

●

Lisette Österlund, stallskötare

●

Amanda Landell, stallskötare (vik Sussi W)

●

Gun Söderberg, kanslist (pension from 31 maj)

●

Rose-Marie Norberg, kanslist (50% from 20 april)

●

Ingela Nordström (50 % kansli from 1 juni)

●

Göran Bergman, fastighetsskötare (50% from aug)

●

Ulf Johansson, fastighetsskötare (100% from okt)

●

Elin Nilsson, Amanda Ahlström, Tilde Kronman, Nathalie Jonsson har arbetat som
timanställda ridinstruktörer

Övriga är:
●

Maria Bergman, C-tränare hoppning (konsult) VT-2020

Vi tackar alla de ungdomar som verkar som ledare i klubben. Ett stort tack också till personal och
övriga medlemmar för ert engagemang och goda insatser som gjorts under året.

PROJEKT IDROTTSLYFTET
FULK
Vi fick projektpengar för att genomföra FULK (Förberedande Ungdomsledarkurs) för ett tjugotal
ungdomar. I den utbildningen ingår bl a en helgkurs med övernattning. Den skulle ha genomförts
oktober till december men fick skjutas på framtiden pga Corona. Vi kommer genomföra FULK under
våren.

RYTTARUTVECKLING
Vi ansökte om ett projekt med Ryttarutveckling på ca 40 000 kr men fick avslag.

OMSTÄLLNING pga CORONA
Vi ansökte om pengar för att kunna digitalisera verksamheten i Coronatider. I ansökan äskade vi en
bärbar dator, projektor och viss utbildning. Avslag för att potten var slut.
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COVID 19
PÅVERKAN
Året har till stor del präglats av den pågående pandemin. Periodvis har styrelsen tillsammans med
ridskolechefen, haft möte varje vecka på Teams, för att stämma av läget. Coronarestriktioner har
utfärdats för verksamheten och de har uppdaterats eftersom restriktionerna förändrats. Krisplan
upprättades för att säkerställa hästarnas skötsel ifall vi skulle få in Covid-smitta i personalgruppen.
Ridgrupperna har i stort sett varit fulla under hösten. Vi har fått ställa in några tävlingar, några
träningar, haft cafeterian stängd, fått avbokningar på arrangemang ex ULK (Ungdomsledarkurs via
Mittsvenska Ridsportförbundet) och hundutställningar vilket inneburit inkomstbortfall. Vi plockade
bort teorin för Lek o Lär, tillfälligtvis, för att undvika trängsel i stallet. Övrig teori som genomförts har
skett i ridhuset eller via Teams.

CORONASTÖD
Vi ansökte om Coronastöd från RF för andra kvartalet (april tom juni). Vi sökte för inkomstbortfall för
bl a inställda tävlingar och stängd cafeteria. Ansökan omfattade drygt 100 000 kr i inkomstbortfall och
vi fick 53 000 kr i kompensationsstöd.
Vi har i dagarna sökt kompensationsstöd för fjärde kvartalet (okt tom dec). Inkomstbortfall minus
minskade kostnader resulterade i en ansökan på 70 000 kr.

ÖVRIG VERKSAMHET
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 några 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. Verksamheten har tagit paus under
hösten pga Corona.

Utbildning – Ungdomsledarkurs och Basutbildning
Under året har vi utbildat Linnea Backlund, Tova Näslund och Lova Lindberg till Ungdomsledare.
Viss ersättning från Idrottslyftet och resterande har föreningen bekostat.
Under året har det inte arrangerats någon Basutbildningen, varför vi inte haft några deltagare.

Sundsvalls Fältrittklubb
Fillanv 25
863 36 Sundsvall

Kontor : 060-536640
Org. nr. 88 92 00-6639
PG nr 49 70 98-4

kansli@sfrk.net
www.sfrk.net

Kommunikation
Vi har jobbat mycket med att nå ut till medlemmarna med informationen på ett bättre och mer effektivt
sätt. Därför har vi under året i ökad omfattning använt oss av sociala medier såsom Facebook och
Instagram.

På Facebook hade vi vid årsslutet 1683 följare och på Instagram 523 stycken.
(16) Sundsvalls Fältrittklubb | Facebook @sundsvallsfaltrittklubb
Vår hemsida www.sfrk.net är vår huvudsakliga informationsplattform och den har varit frekvent
besökt under året.

TÄVLINGSKOMMITTÉN
Tävlingskommittén vill börja med att TACKA för det annorlunda gångna 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.
●
Till våra duktiga tränare för härligt engagemang i våra tränande ekipage och ett gott
samarbete.
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 tävlingskommitténs ”nav”:
●
Amanda Ahlström
●
Saga Tjernberg
●
Johanna Grundberg
●
Emma Ahlström
●
Vera Bylund
●
Tova Näslund (del av året)
I ”dressyrbenet”:
●
Matilda Lindstrand
●
Marie Backlund
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Olika personer i ”navet” har representerat kommittén i SFRK:s styrelse. Tävlingskommittén har under
året haft 12 protokollförda sammanträden. Därutöver har det förekommit ett antal träffar där mer
praktiskt arbete utförts inför olika arrangemang. Tävlingskommittén har även under året
anordnat ett tävlingsmöte för klubbens medlemmar samt gjort ett utskick under senare delen av
2020. Covid-19 har inneburit att vissa möten, sammankomster och tävlingar har fått ställas in.

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 med Åsa Gamvik.
Hoppträningar har arrangerats månadsvis med Maria Bergman och Monia Häggkvist. Under slutet av
2020 startade en veckoträning, hoppning, där de tränande hjälps åt att hålla träningen och ibland
bjuder in olika gästtränare. Under hösten arrangerades även ett tillfälle att träna tömkörning med
Anders Eriksson.

Arrangerade tävlingar under året
V 20 Lokal/Regional hopptävling häst – Inställd pga. Covid-19
V 26 Regional/Nationell dressyrtävling häst – Inställd pga. Covid.19
V 33 Lokal/Regional hopptävling ponny
V 37 Lokal/Regional dressyrtävling ponny
V 40 Lokal/Regional dressyrtävling häst
På grund av Covid-19 arrangerades inget KM under 2020.
På grund av den pandemi som pågår kunde inga cuper eller lag serier att slutföras under 2020. Men
innan tävlingsstopp rådde hann den första lagomgången i Div 2 ponnydressyr gå av stapeln där fyra
tjejer tillsammans med varsin ridskoleponny red. Kul och bra jobbat Elin Fridlund, Linn Eriksson,
Tilda Eriksson och Mika Tängman med ponnyer!
Vi vill även lyfta att Maja Lundberg tillsammans med sin ponny Munsboro Albin kvalificerade sig och
tillsammans med Matfors RFs elitlag deltog i Folksam ponnyallsvenskan i hoppning. Roligt!
Tävlingskommittén vill tacka för det här året och önskar ett bra tävlingsår 2021.

UNGDOMSSEKTIONEN
2020 har varit ett otroligt segt år för oss, både via aktiviteter, inkomster och engagemang.
Kalasen har då rullat på i normal fart men såklart har vi varit tvungen att ta till åtgärder för
Covid-19 så att det inte skulle samlas för många människor i cafeterian och i stallet. Även så
att barnen inte är upp i varandra för mycket. Vi har haft sex kalas sammanlagt sedan
årsmötet 2020. Vi lyckades få in halloweenkvällen, en klassiker innan Covid-19 slog till igen,
men utan övernattning och en käpphästhoppning utomhus i maj.
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Vi har haft många idéer som vi önskar att vi hade utfört men Covid-19 och engagemang satt
stopp för det. Självklart hade vi önskat att vi kunde göra så mycket mer men nu blev det inte
så. Vi har tyvärr kommit ifrån varandra mer än nödvändigt på grund av Covid-19, vi hoppas
på bättre förutsättningar detta år istället!
Och sist, men absolut inte minst - Ett stort tack från oss i styrelsen till vår
fantastiska personal och alla medlemmar som är på Färsta och bidrar till att
göra SFRK till den härliga förening som vi är.
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