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Föreningen Farsta Ryttarvänner
Om Farsta ryttarvänner
Farsta Ryttarvänner (FRV) är en ideell förening som bedriver idrottslig verksamhet i demokratisk regi.
Föreningen är ansluten till Svenska Ridsportförbundet (SvRF) och därigenom ansluten till Sveriges
Riksidrottsförbund (RF).
Farsta Ryttarvänner bedriver sin verksamhet i nära samarbete med Farsta Ridskola. Föreningen har
391 medlemmar; barn, ungdomar och vuxna. Föreningens intäkter består av medlemsavgifter,
tävlingsintäkter, kaféverksamhet, sponsring samt aktivitetsstöd från Stockholms Stad.
Under 2016 formulerades en vision för klubbens arbete:
” Klubbens ambition är att tillsammans med Ridskolan verka för en öppen och trevlig atmosfär på
anläggningen. Här skall alla medlemmar och gäster känna sig välkomna!”
Det innebär att FRV är en mötesplats att trivas i för barn, ungdomar och vuxna som delar intresse för
häst och ridning. Vi erbjuder en trygg, säker och utvecklande fritid tillsammans med Farsta Ridskola .
Föreningen har genom Stockholms Stad tillgång till en fritidsledare som arbetar för föreningens barn
och ungdomar. ALLA ska erbjudas en trygg, säker och utvecklande fritid.

Styrelsen
Vid föreningens årsmöte 15 februari 2020 valdes följande att ingå i styrelsen:
Ledamöter:

Olof Sandberg valdes till ordförande, omval
Johan Rudberg valdes till vice ordförande, omval 2 år
Erika Ahlman, kassör, kvarstår 1 år
Ulla-Karin Norberg, omval 2 år
Emilia Svärd, nyval 2 år
Suppleanter: Alina Lundberg, nyval 2 år
Malin Eriksson, nyval 2 år
Sabina Moen, nyval 2 år
Arne Kanth, nyval 2 år

Dessutom valdes:
Revisor:
Lena Abramsson, omval
Mathias Eriksson, nyval
Suppleant:
Vakant
Valberedning: Mia Kerschinsky, ordf.
Sofia Rudberg, ledamot
Under året har Sussie Viklund och Emma Berglund Hansson adjungerats till styrelsen.
Val av ombud till andra organisationer, bl a Sv Ridsportförbundet och Ryttaralliansen delegerades till
styrelsen. Under året har v ordf Johan Rudberg representerat FRV i Sv Ridsportförbundet och ordf
Olof Sandberg i Ryttaralliansen.

Styrelsens arbete under 2020
Styrelsens arbete under 2020 har präglats av den rådande Corona-pandemin. I nära samverkan med
ridskolan har klubben följt de av Folkhälsomyndigheten uppsatta rekommendationerna. Många
planerade aktiviteter har inte kunnat genomföras.
Styrelsen har under 2020 haft 10 styrelsemöten. Av dessa har flertalet varit digitala.
Klubben tog över Ridskolans insamling för att kunna köpa in ett Fuck Cancer-hinder. Utöver insamling
av tomglas så har klubben fått in två sponsorer till hindret. Ett hinder inköptes under året.
Klubben beslutade också att rusta upp utrustning för att kunna genomföra tävlingar. Under året har
inköpts:
-

Ett dressyrstaket av modernt snitt för såväl 40- som 60-metersbana.
Kompletteringar av hinderparken för att uppgradera hindren till gällande standard

I avvaktan på den eventuella upprustning av lokalerna på anläggningen som Stockholms stad utlovat
har klubben inlett ett bygge av omklädningsrum i det s k loftet. När corona-läget tillåter avser
klubben att hyra ut lokalerna till medlemmar och på så viss kunna ge klubben intäkter till
verksamheten.
Kaféverksamheten togs under 2020 över av klubben. En kafégrupp med representanter från styrelse
och föräldrar har etablerats med målsättningen att hålla öppet på eftermiddagar/kvällar i så stor
utsträckning som möjligt samt vid tävlingstillfällen. Under den tid som kaféet kunde hållas öppet
genererade det goda intäkter. Sedan april har tyvärr kaféet tvingats hålla stängt.
Under året har en livaktig tävlingsgrupp etablerats. Under året genomfördes tävlingar i den
utsträckning som restriktioner till följd av corona-pandemin tillåtit.
Klubben arrangerade också, på uppdrag av Stockholms läns ridsportförbund finaler i
Stockholmscupen och Ponycupen.
En första omgång i klubbmästerskap genomfördes under året. Fortsättning får avvakta utvecklingen
av corona-pandemin.
Årets städdag genomfördes tillsammans med ridskolan i början av juni. Som vanligt röjdes det på
loftet. Men även material som samlats i stora ridhuset kördes bort.

En mindre sommarfest genomfördes i samband med städdagen.
Styrelsen tog också initiativet till att ta fram en almanacka för 2021 med bilder av ridskolans hästar.
Bilderna hade tagits av Filippa Wrangsjö, USEKs ordförande. Initiativet var mycket uppskattat men
försäljningen hämmades bl a av att kaféet tvingades hålla stängt. Trots det lyckades vi sälja tillräckligt
många almanackor för att ekonomiskt gå runt. Överblivna almanckor kommer att säljas under 2021.

Utbildningar
Under året har Filippa Wrangsjö, ordf i USEK, genomgått ungdomsledarkursen, ULK.
Till följd av corona-pandemin har i övrigt inga utbildningsinsatser kunnat genomföras.

Tävlings-/träningsverksamhet
Inriktningen för tävlingsverksamheten är att erbjuda klubbens medlemmar tävlingar på såväl
nybörjarnivå (blåbärshoppning, debutantdressyr) som programridning. Tävlingsverksamheten under
2020 har tyvärr präglats av Corona-epidemin som begränsat möjligheterna att genomföra tävlingar.
Istället har flera träningstillfällen av programridning erbjudits klubbens medlemmar så att
begränsningar enligt pandemireglerna kunnat följas. Bl a genomfördes:
-

Blåbärshoppning 7 juni och klubbhoppning 4 oktober.
Debutantdressyr 20 september och programträning 22 november

Klubben deltar i Stockholmscupen i dressyr med ett lag. Klubben också med ett lag i pony-cupen
hoppning. Eftersom pony-cupen vänder sig till ungdomar som delvis undantagits från
pandemireglerna har matcher kunnat genomföras under hösten.
Klubben har anmält ett lag till Allsvenskan div III för 2020. Tyvärr har Allsvenskan inställts under 2020
till följd av Corona-pandemin.
De två lokaltävlingar som klubben planerade under året har tyvärr måst ställas in.
Första omgången i klubbmästerskap hölls 18 oktober med lätt C:1 för juniorer och lätt B:3 för
seniorer.

Årsavgift
För elev eller ersättare som vill rida på Farsta Ridskola är det obligatoriskt att vara medlem i Farsta
Ryttarvänner, FRV. Sedan 2020 administrerar också Ridskolan faktureringen av medlemsavgifter
vilket medfört att klubben fått in mer medlemsavgifter. Som medlem får man:
•
•

Olycksfallsförsäkring som tecknas av Ridsportförbundet
Delta i aktiviteter som FRV ordnar

Årsavgiften omfattar två medlemskategorier; junior och senior. Junior är man t o m det kalenderår
man fyller 18 år.
FRVs medlemsavgifter för 2020 är:
300 kronor för juniorer
400 kronor för vuxna

Medlemmar
Under året har en översyn genomförts av medlemsregistret. Föreningens 391 medlemmar fördelar
sig åldersmässigt och könsmässigt enligt nedan. Det är en ökning med 71 medlemmar, främst till följd
av att ridskolan har utökat antalet ridgrupper.
Ålder

0-7 år

7-12 år

13-20 år

21-40 år

41- år

Totalt

Kvinna

0

55

133

57

134

379

Man

1

3

2

0

6

12

Sociala aktiviteter
Årets sociala aktiviteter har hämmats av corona-pandemin. En mindre sommarfest genomfördes i
samband med vårstädningen i juni. Även luciashowen måste iår ställas in. USEK ordnade istället en
digital adventskalender för att uppmärksamma den annalkande julen.

Fritidsledare
Klubbens fritidsledare är sedan mars 2020 tjänstledig. Istället har vi fått en ny fritidsledare, Anna
Clevesjö, som tidigare varit fritidsledare på Mälarhöjdens ryttarsällskap och i Vällingby ryttarsällskap.
Till följd av Corona-pandemin har verksamheten i huvudsak bedrivits med digitala hjälpmedel.

USEK
Ungdomssektionen har haft 12 möten samt 2 kick off under året 2020. Miniungdomssektionen lades
ned i samband med pandemin. Under året har det digitala arbetet prioriterats. Många planerade
aktiviteter har ställts in och istället förts över sociala medier.
Ekonomin såg under året god ut. Pengar har tjänats in via sommarfesten och utgifterna har varit små.
Den årliga luciashowen ersattes av en kalender- och hästversion av Kalle Ankas jul och blev mycket
uppskattad.

För Farsta Ryttarvänner

Ordförande, Olof Sandberg

v Ordförande, Johan Rudberg

Sekreterare, Emilia Svärd

Kassör, Erika Ahlman

Ledamot, Ulla-Carin Norberg

