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En hälsning från ordförande 
De flesta håller nog med om att februari kan vara ganska grå och tråkig. Man drar kragen upp och 

mössan ned och spejar förväntansfullt efter det första vårtecknet och lite sol på sin väg över hala 

trottoarer och genom frosthårda hagar.  

Som tur är kan man styra vägen till Ågesta och hitta lite värme. Här finns alltid trevligt sällskap, en häst 

att krama om och en stärkande kopp kaffe med hembakad bulle så man trots skit under skorna och 

extra kalorier i kroppen känner sig lättare när man stegar hemåt efter ridlektion, stallhäng eller 

lördagsaktivitet. 

2022 blev det första året efter pandemin då vi kunde köra på för fullt med aktiviteter från januari till 

december, och det var härligt att återigen få uppleva bland annat vårens terrängträning, påsktävlingar 

och US-cup. Även Ponnycupen och Stockholmscupen drog i gång igen, och då passade Ågestas häst- 

och ponnylag såklart på att ta sig hela vägen till final där ponnylaget red hem guldet! 

På många sätt blev 2022 året då vi återgick till det gamla vanliga även en nystart med en hel del 

positiva förändringar. På aktivitetssidan testade vi till exempel en ny typ av programridning med 

muntlig feedback för mindre erfarna ryttarna som var väldigt uppskattad, och vi har haft stor succé 

med att få flera yngre ryttare att delta på våra nyttiga sitsträningar där de även får öva på att longera. 

 

En annan spännande nyhet är att Ågesta 

Ridklubb i slutet av året fick en ny och fin 

hemsida som styrelsen jobbat med att ta fram 

under hösten.  

Svenska Ridsportförbundet meddelade i 2021 

att hemsideverktyget i IdrottOnline skulle tas 

bort 1 januari 2023, och klubben behövde 

därför hitta en annan lösning.  

Vi är fortfarande inte riktigt klara med att 

uppdatera alla sidor och fylla på med 

information, men gå gärna in på sidan och ta 

en titt. 

Under våren fick vi efter nästan ett halvårs frånvaro äntligen tillgång till fritidsledare igen. De är ett 

viktigt stöd för barnen och ungdomarna i stallet, skötarna och vår ungdomsstyrelse. Efter en större 

omstrukturering som innebär att verksamheten inte längre sköts via Ryttaralliansen och att klubben 

nu själv ska ansöka om bidrag, beslöt Stockholms Stads Idrottsförvaltning att klubben numera bara 

ska få bidrag till en 25% tjänst och inte 50% som tidigare.  

Vi i styrelsen är såklart förvånade och besvikna över det beslutet och jobbar hårt på att få 

Idrottsförvaltningen att ändra sig och öka bidraget redan från våren 2023. Det positiva med 

omstruktureringen är att klubben har fått större inflytande på valet av fritidsledare, och vi är väldigt 

nöjda med att fritidsverksamheten idag sköts av personer som redan är en integrerad del av den övriga 

verksamheten och känner både barn och ponnyer väl. 

 

https://www.agestaridklubb.se/
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När det gäller klubbens ekonomi kan vi konstatera att den under 2022 fortfarande har påverkats av 

pandemin och uppehållet i våra aktiviteter. Bland annat är det statliga och kommunala stödet för 

våren 2022 baserad på hösten 2021 då vi fortfarande hade en lägre aktivitetsnivå och färre deltagare 

än vanligt.  

Även ökade kostnader under hösten har bidragit till att klubbens resultat för 2022 ligger på 

minussidan, och inte minst uteblivna medlemsavgifter och kostnader till utskick av påminnelser är ett 

rejält streck i resultaträkningen. Det negativa resultatet var inte helt oväntat med tanke på det 

rådande läget under de senaste åren, men styrelsen jobbar såklart på att vidta åtgärder som ska 

säkerställa att klubben inte går back 2023. 

Mot slutet av året fick vi njuta av en fantastisk luciashow anordnat av ungdomsstyrelsen med hjälp 

från ett stort antal funktionärer och i samband med showen även dela ut stipendiet till Jan von 

Krusenstiernas minne. Stipendiet ges till någon som under året, eller en längre period, har gjort en 

utomordentlig insats för klubben eller genom sitt agerande varit en ypperlig förebild för klubben.  

Årets mottagare blev Ågesta Ridklubbs Ungdomsstyrelse som på alla sätt och vis gjort sig förtjänat av 

att bli hyllade med både applåder och en plats på vår pristavla bland tidigare års stipendiater. Både 

under och efter pandemin har de gjort en enorm insats för att bidra till en positiv stämning i stallet, 

stärka engagemanget och gemenskapen bland våra barn och ungdomar samt under en period även 

tagit hand om skötarsystemet på egen hand och eget initiativ.  

I ungdomsstyrelsens egen verksamhetsberättelse kan ni läsa mycket mer om allt de har gjort under 

året, men ni bör även unna er att läsa avsnitten från tävlingssektionen, föräldragruppen och våra 

fritidsledare för att få en inblick i allt spännande som hänt.  

När man ska sammanfatta året som gått och tittar tillbaka på allt som vi hunnit med blir man både 

förbluffad och nästan lite andfådd, för det är verkligen mycket som vi tillsammans har åstadkommit: 

varje vecka har det funnits minst en aktivitet som anordnats av styrelsen, föräldragruppen, 

ungdomsstyrelsen, miniungdomsstyrelsen eller fritidsledarna – allt från dressyr och hoppning på alla 

nivåer till visiteringskurser, knoppning, påskäggsjakt, skötarutflykt och sommarfritids. 

Ett stort tack till alla engagerade som bidragit under året och till alla medlemmar som deltagit. Vi ser 

fram emot att träffa er alla i stallet! 

 

Martin Mathiasen  

Ordförande, Ågesta Ridklubb 

10 februari 2023 
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Klubbens uppgift och organisation 
Ågesta Ridklubb bildades 1975 som ett komplement till Ågesta Ridskola. Tillsammans skapar vi 
möjligheter till utveckling, gemenskap och aktiviteter som kompletterar ridskolans utbud och bidrar 
till en meningsfull fritid för barn, unga och vuxna. 
  
Ridklubben har ett nära samarbete med Stockholms Handikappridklubb, som också bedriver sin 
verksamhet på Ågesta och har ridlektioner och aktiviteter på ridskolans hästar och ponnyer. 
  
Klubben bedriver och ansvarar för olika aktiviteter som köps av ridskolan, tex ridlektioner, hästis, 
teorilektioner för ponnyryttarna och lördagsaktiviteter. Klubben initierar och bekostar även 
utbildningar, exempelvis ungdomsledarutbildning (ULK och FULK), grönt kort-kurs samt utbildning av 
styrelsemedlemmar. 
  
Ågesta Ridklubb är ansluten till Svenska Ridsportförbundet och är en av länets och Sveriges största 
ridklubbar med i runda tal 800 medlemmar, de flesta aktiva lektionsryttare på Ågesta Ridskola. 
Klubbens stadgar följer Svenska Ridsportförbundets normalstadgar som senast reviderades 2020 och 
antogs av årsmötet 2021. Svenska Ridsportförbundet har cirka 850 medlemsklubbar och över 150 000 
enskilda medlemmar.  
  
Klubben är en ideell förening och kan som sådan söka stats- och kommunalbidrag för verksamheten. 
Ridklubbens säte är i Huddinge kommun, som har som regel att ”för att bidrag skall kunna utgå måste 
huvuddelen av medlemmarna vara bosatta inom kommunen”. Då merparten av ÅgRK:s medlemmar 
är bosatta i Stockholm har de två kommunerna ingått ett avtal där de delar på aktivitetsbidragen till 
Ågesta Ridklubb. I runda tal är ridklubbens medlemmar 60 % Stockholmsbor och 30 % Huddingebor 
medan 10 % kommer från kommuner runtom. 
  

Anläggning 
Ågesta Ridskola äger det stora ridhuset med 
lokaler. Övriga lokaler och mark ägs av 
Stockholms stad och arrenderas av ridskolan. 
Ågesta Ridklubb i sin tur ansvarar för och hyr vissa 
lokaler från ridskolan såsom klubblokalen 
”Klubbis”, värmerummet m.fl. 
  
Ridklubben äger hinderpark och de dressyrstaket 
som finns på anläggningen. På terrängbanan vid 
Orlången sköter ridklubben upprustningen av 
befintliga hinder och bygger i viss mån även nya, 
då i samråd med ridskolan som arrenderar och 
sköter marken. 
  
Privatryttare som är medlemmar i Ågesta 
Ridklubb och som innehar anläggningskort hos 
Ågesta Ridskola får använda ridhus och 
terrängbana för träning. 

 

 

https://stockholmshandikappridklubb.n.nu/
https://www.agestaridklubb.se/download/18.4e2b96a7185151d783e37a94/1671274632302/Stadgar-%C3%85gRK-2021.pdf
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Finansiering och bidrag 
Klubbens verksamhet finansieras främst genom LOK-stöd och medlemsavgifter. Genom att söka 
fondmedel finns ytterligare möjligheter att finansiera verksamheten, vilket görs i mån av tid och 
engagemang. Klubben har sökt statliga och kommunala bidrag för det gångna året; statliga bidrag 
utgår för barn och ungdomar mellan 7 och 25 år, kommunalt bidrag till barn och ungdomar mellan 7 
och 20 år. Klubben kan även ansöka om bidrag från Svenska Ridsportförbundet och Stockholms Läns 
Ridsportförbund till enskilda projekt och satsningar, utbildningar, utbildningsmaterial med mera. 
  

Möjligheternas ridklubb 
Vår vision är en klubb där det finns något som 
passar alla medlemmar och där alla känner sig 
inkluderade och välkomna att delta. Genom 
engagerade medlemmar arrangeras just den 
aktivitet, utbildning eller tävling som man är 
intresserad av. 
 
Att vara möjligheternas ridklubb betyder att vi 
ska kunna erbjuda allsidig utveckling inom 
ridsporten utifrån medlemmarnas önskemål 
och behov. Visionen bygger på att medlemmar 
ska känna att det är lätt att engagera sig i och 
vara med och påverka utbudet i klubben. För att 
nå visionen krävs såväl fasthet i den 
övergripande styrningen av verksamheten som 
ett utvecklat medlemsengagemang. 
  
Ågesta Ridklubb strävar efter att det ska finnas 
en plats för alla – liten som stor, ung som 
gammal, tjej som kille, funktionsvarierad som 
"normalfungerande" i verksamheten. 

Värdegrund 
Ågesta Ridklubb jobbar utifrån Svenska Ridsportförbundets värdegrund på alla nivåer i föreningen – i 
umgänget med hästar och människor i och kring stallet, i vårt breda utbud av uppsuttna och avsuttna 
aktiviteter för barn och vuxna på alla ridnivåer och inte minst i vårt styrelsearbete och vår kontakt till 
alla som engagerar sig i klubben och gör Ågesta till någonting unikt.  

”Ridsportens gemensamma värderingar utgår från allas lika värde och en tydlig demokrati där alla kan 
påverka. Inom ridsporten arbetar vi för en anda där: 

•  Vi tar ansvar. Vi tar ansvar för våra hästar och ser till att hästen finns i en säker miljö. 
•  Vi respekterar. Vi respekterar alla och lever som vi lär. Vi står upp när något är orätt. 
•  Vi engagerar. Vårt engagemang för hästar och medmänniskor är vår drivkraft. 
•  Vi sprider glädje. Vi sprider glädje och gemenskap i en trygg miljö. 
•  Vi är bäst tillsammans. Vi är schyssta och skapar förutsättningar för varandra att lyckas.” 

  

https://www.agestaridklubb.se/medlemskap
https://ridsport.se/om-oss/strategi-och-vardegrund/vardegrund
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Föräldragruppen 
Föräldragruppen, som består av föräldrar till barn som rider och vistas i stallet, ansvarar för 

lördagsaktiviteterna blåbärshoppning, blåbärsdressyr, handy horse och voltige, där barnen får 

möjlighet att rida program och bana under lättsamma former.  

Gruppen är också ansvarig för julgransplundringen, klädbytardagen vid Barnens dag och pepparkaks- 

och lottförsäljningen vid den årliga luciashowen. Alla intäkter som föräldragruppen får in går tillbaka 

till barnen i form av skötardagar eller andra aktiviteter. 

Under 2022 har totalt sju personer varit aktiva i föräldragruppen. Till skillnad från föregående år har 
inga Covid-19 relaterade restriktioner påverkat möjligheterna till lördagsaktiviteter i föräldragruppens 
regi och aktiviteterna har kunnat genomföras utan restriktioner och enligt samma upplägg som innan 
pandemin. Detta har varit uppskattat både från föräldragruppens sida och av deltagarna själva då det 
lett till större gruppsammanhållning i samband med aktiviteterna.  
 
Föräldragruppen har under vår- och höstterminen 2022 genomfört två blåbärshoppningar och tre 
blåbärsdressyr. Det planerades även för två handy horse som tyvärr fick ställas in på grund av för få 
anmälningar. Det har genomförts en klädbytardag i samband med barnens dag samt bak och 
fantasifullt pyntande av hästpepparkakor som sedan såldes under Luciashowen.  
 
I oktober bjöd föräldragruppen in samtliga skötare samt US till en skötardag på Boda Borg. Såväl 
fysiska utmaningar som kluriga tankenötter stod på schemat, det blev många skratt och alla visade på 
ett härligt teamsamarbete.  
 

 
 
Gruppen har haft möten i samband med terminsstart och därefter stämt av löpande via digitala 
kanaler samt har haft en representant med på flera styrelsemöten. Gruppen har haft ett bra 
samarbete med fritidsledaren, styrelsen och US, vilket är en viktig förutsättning för att tillsammans 
kunna skapa bra och utvecklande aktiviteter för de yngsta barnen och ungdomarna i ridklubben.  
 
Föräldragruppen har fortsatt att vara aktiva i sociala medier genom sitt Instagram-konto samt genom 
att dela information om aktiviteter på klubbens Facebook sida. Föräldragruppen har en egen sida på 
klubbens hemsida där du kan läsa mera och se hur du kontaktar dem om du kan tänka dig att vara 
med och hjälpa till med alla roliga aktiviteter för klubbens ponnyryttare.  

https://www.agestaridklubb.se/foraldragruppen
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Ungdomsstyrelsens verksamhetsberättelse 
Ungdomssektionsstyrelsen (US) väljer själv sin styrelse på ett eget årsmöte förlagt i anslutning till 
Ågesta Ridklubbs årsmöte och har även en representant i seniora styrelsen. US har under 2022 
genomfört 24 styrelsemöten och varit representerade på merparten av ridklubbens styrelsemöten. 
 
US lämnar egen verksamhetsberättelse och årsredovisning. Klubbens kassör Sandra Tibbelin och 
Ilayda Nedev från US har sammanställt den ekonomiska årsredovisningen för 2022. Arbetsuppgifter 
och arbetssätt fastställs av US i samråd med föreningsstyrelsen. US skall vara ett organ för frågor som 
speciellt berör föreningens yngre medlemmar. 
 
Året 2022 har varit ett lyckat men kämpigt år. Engagemanget och stämningen i stallet har varit 
varierande och något som vi fokuserat mycket på under året som varit. Vi har jobbat på att stallet ska 
vara en trygg och trevlig plats för alla barn och unga. Vi har även ordnat flera olika aktiviteter för olika 
åldrar riktat mot barn och unga i stallet och hjälp till med aktiviteter som barnens dag och skötardag.  
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Under våren anordnade vi en del mindre aktiviteter både i och utanför stallet. Fokuset låg mycket på 
att skapa engagemang och bra stämning i stallet. Vi hade vår-spa och tävlingsfix med stort fokus på  
hästarna vilket var uppskattat av många. Påskäggsjakten, Skötarmys och Sportlovskul var aktiviteter 
med lägre närvaro i stallet där fokuset i stället låg på att lära känna varandra.  
 
I början av vårterminen arrangerades US-cupen. Det är en uppskattad aktivitet hos många äldre barn 
och ungdomar som vi brukar hålla i varje år. Det är en tävling i två delar, en dressyrtävling och en 
hopptävling, där man rider på lottade hästar.  
 
I slutet av vårterminen genomförde vi en övernattning på terrängbanan. Det var en mycket lyckad 
aktivitet med stort deltagande från barnen och en härlig upplevelse för alla närvarande. Vi åkte upp 
till terrängbanan på släp efter traktorn, vi lekte lekar, badade och åt middag tillsammans. Mot kvällen 
åt vi snacks och myste runt brasan. Dagen efter hann vi med lite till lekar innan det var dags att ta 
släpet tillbaka till ridskolan.  

 

I juni anordnade vi två väldigt lyckade och 
uppskattade sommarfritids. Vi gjorde många 
roliga aktiviteter, bland annat stallmys, 
tårtbakartävling, poängjakt, en dag med bad 
och lek på terrängbanan och vattenkrig.  
 
I augusti visade vi även att vi på Ågesta står för 
att alla är välkomna och har rätt att delta, 
oavsett vilka vi är, hur vi identifierar oss och 
vem man älskar. Vi bjöd in alla att gå med oss 
och Riksidrottsförbundet i Prideparaden.  

 
På hösten genomförde vi lite färre aktiviteter, men de som vi arrangerade var större. Vi genomförde 
en till övernattning som den här gången blev i ridhuset, en ”plugga med US” och åkte även till Sweden 
International Horse Show med månadens skötare. Vi hade den årliga halloweenkvällen vilket var en 
mycket uppskattad aktivitet. I år hade vi hela aktiviteten i stora ridhuset där vi åt pizza och kollade på 
skräckfilm. Kvällen avslutades med en spökrunda på terrängbanan.  
 

 
Årets sista aktivitet var även den största för året, den traditionella luciashowen. Temat för årets show 
var Disney och var fyllt med olika nummer, till exempel luciatåg, ridlärarnummer och 
tolkningsnummer. Vi lärde oss mycket som vi tar med oss till nästa års show. Vi blev även tilldelade 
stipendiet till minne av Jan von Krusenstierna, vilket var väldigt roligt. 
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Fritidsverksamheten 
Ågesta Ridklubb får bidrag från Stockholms Stads Idrottsförvaltning till fritidsverksamheten i 
ridskolans och klubbens lokaler på Ågesta Gård. Under många år har fritidsledaren på Ågesta varit 
anställd av föreningen Ryttaralliansen som haft ansvaret för fritidsverksamheten på flera ridskolor i 
Stockholm, men från och med hösten 2022 ska varje klubb själv ansöka om bidrag till verksamheten. 
  
Fritidsverksamheten fokuserar mycket på stämningen i stallet genom att få barn, ungdomar och vuxna 
att alltid känna sig välkomna på anläggningen och att våra yngre medlemmar ska vilja spendera sin 
fritid i stallet.  
 
I samarbete med US och Mini US görs månadsvis och veckovis löpande avstämningar för att planera 
och genomföra olika aktiviteter tillsammans för barn och ungdomar i stallet. Allt från det enkla hänget 
till de mer planerade aktiviteterna. 
 
Under 2022 när vi, Agneta och Christin, klev på som fritidsledare började vi vårt arbete med att 

försöka få tillbaka barn och ungdomar till stallet igen efter covid-åren. Att bygga en bra stämning och 
få stallet att kännas som en trygg plats att vara på är alltid vår eftersträvan och något vi jobbar med 
hela tiden. 
 
Vi har anordnat aktiviteter där barn och 

ungdomar fått möjlighet att lära känna varandra 

bättre och att lägga tid på och vara tillsammans 

med våra hästar, tex spadag, rykttävlingar och 

visiteringskurser.  

I veckorna efter terminsavslutningen i juni hade vi 

ett mycket uppskattad sommarfritids med många 

roliga aktiviteter, bland annat tårtbakning, 

baddag på terrängbanan och stallmys. 

Under hösten hade vi även en spännande clinic 

med en av ridskolans ridinstruktörer som bland 

annat berättade om fokus före och efter en 

lektion och hur man hanterar motgångar. 

Vi har även jobbat på att bygga om systemet för våra skötare för att det ska vara så smidigt och bra 

som möjligt och för att fler ska vilja bli skötare. Vi kan då glatt berätta att antalet nya barn som ville 

bli skötare blev lite av ett rekord på kort tid.  

Även vuxna elever på ridskolan har visat intresse att börja ta hand om hästarna utöver deras egen 

ridtid för att bygga en bättre förståelse och relation till våra djur. 

Under 2023 kommer vi fortsätta vårt arbete med att introducera nya skötare samt att anordna fler 

aktiviteter som både innefattar tid och kunskap med hästarna, men även aktiviteter där vi vill bygga 

starkare band mellan ungdomarna i stallet. 
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Vi som fritidsledare arbetar i en tät relation tillsammans med US och miniUS, där vi vill 

finnas som stöttning och även bollplank för att de ska känna en styrka och säkerhet i att själva 

organisera och planera aktiviteter. Medlemmarna i US och miniUS gör ett fantastiskt jobb och vi ser 

fram emot att fortsätta jobba sida vid sida med dessa drivande ungdomar. 

Vi som fritidsledare jobbar först och främst för alla våra barn och ungdomar i stallet, men vill lyfta att 

även vuxna är varmt välkomna att bli "vuxenskötare" om intresset skulle finnas. Hos oss är alla 

välkomna! 

 

Vi ser verkligen fram emot det nya året och allt roligt vi ska hitta på tillsammans med er och våra 

ponnyer och hästar      

Vill du veta mera om oss som är fritidsledare på Ågesta? Då kan du gå in på klubbens nya hemsida och 

läsa vår presentation.  

Agneta & Christin 

 

  

https://www.agestaridklubb.se/fritidsledare
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Klubbens lördagsaktiviteter 
Ågesta Ridklubb bedriver lördagsaktiviteter i stort sett varje helg under både vår- och höstterminen. 
Deltagaravgiften för lördagsaktiviteter är subventionerad av klubben, och den kostnaden är en av 
klubbens största utgifter.  
 
Vid lördagsaktiviteterna deltar alltid en ansvarig ridlärare från ridskolan och en ansvarig från klubben, 
oftast från styrelsen eller föräldragruppen. Lördagsaktivitetsgruppen, som är en del av styrelsen, 
ansvarar i samråd med ridskolan för att planera uppsuttna aktiviteter under året så det finns någonting 
som passar alla medlemmar. 
 
Information om klubbens aktiviteter, anmälan och lottning anslås på anslagstavlan i stallet, i klubbens 
Facebook-grupp Ågesta Ridklubb och på klubbens hemsida under Kalender. Det kommer även att 
finnas information på respektive ansvarigas Instagram-konto (klubbens, föräldragruppens och 
ungdomsstyrelsens). 
 

 

Under 2022 har det varit full aktivitet alla 
helgar under terminerna precis som innan 
pandemin.  
 
Året började med traditionsenlig sitsträning 
där både ponny- och hästryttare tog tillfället i 
akt och övade lite extra på sitsen och inte minst 
longering som kan vara nog så utmanande och 
inte minst lärorikt.  
 
Redan i februari var det dags för US Cup och 
Senior Cup som genomfördes för första gången 
på ett par år med stort deltagande av både 
ponny- och hästryttare och även en del 
privatekipage. Härligt att äntligen kunna dela 
ut pokaler igen! 

Vårens KM i terränghoppning blev i stället till en trippel terrängträning då terrängbanan efter ett par 
års 5G-arbete och covid växt till sig så pass mycket att det inte längre fanns tillräckligt bra och säkra 
ridvägar för tävling. Tack vara fint väder och duktiga ekipage blev dock även detta en riktig succé – bra 
träning för både ryttare och våra fyrbenta kompisar. 
 
Bland de yngre ryttarna, som under hösten 2021 hade lite svårt att hitta tillbaka till våra aktiviteter 
efter det långa coronauppehållet, fanns det under våren ett stort intresse för att bland annat testa att 
få rida sitt första dressyrprogram på blåbärsdressyren. Den positiva trenden fortsatte under hösten, 
och blåbärshoppningen i oktober visade sig vara en väldigt populär aktivitet.    
 
För många var höstens höjdpunkt KM i dressyr som efter två kvalomgångar avgjordes i november i en 
spännande final med 27 starter. Till våren ska det bli spännande att se vem som blir Ågesta Ridklubbs 
första stormästare på två år när även KM i hoppning och terränghoppning avgörs.  
 
 

https://www.facebook.com/groups/19272194352
https://www.agestaridklubb.se/kalender
https://www.agestaridklubb.se/download/18.4e2b96a7185151d783e37a93/1671274620007/Regelboken_%C3%85gRk_2021.pdf
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Även de lite mindre erfarna ryttare fick möjlighet att ta klivet in i det stora ridhuset och rida ett 
program – som något nytt för 2022 fanns det en särskild programridning med muntlig feedback på 
agendan som bara var för P3+ och H2-H3.  
 
Här fick vi se många nya ansikten på banan som 
med experthjälp från läktaren tog sig igenom LC:2 
och LB:1. En mycket uppskattad aktivitet som vi 
definitivt kommer att ha kvar i vår 
aktivitetsplanering framöver som en bra 
språngbräda från blåbärsdressyren till en ”riktig” 
programridning. 
 
Det har varit härligt för oss i styrelsen att se så 
många modiga ryttare testa på någonting nytt 
och upptäcka hur roligt det är att delta på 
lördagsaktiviteterna. Lika härligt var det att få 
uppleva glädjen bland våra medlemmar när det 
äntligen var dags att återigen få delta i favoriter 
som KM, US Cup och Senior Cup efter två års 
uppehåll.   
 
Som alltid har vi under hela året fått fantastisk stöttning av ridskolans instruktörer inför och under 
aktiviteterna som de är ansvariga för. De ser till att alla ekipage känner sig trygga och får en positiv 
upplevelse både i och utanför ridhusen. 
 
Vi upplever dessutom att alla deltagare, stora som små, tar sina funktionärsuppgifter på stort allvar och 
hjälps åt med att se till att allt flyter på under aktiviteterna och att det sopas och städas så vi kan lämna 
stall och ridhus i fint skick, vilket vi ansvariga verkligen uppskattar. Det blir så mycket roligare för alla 
när vi gör saker tillsammans. 

Och självklart får vi inte glömma Ågestas fantastiska hästar och ponnyer som alltid ställer upp när vi 
behöver dem – även när vi får för oss att klä dem i utrustning av den lite mera kreativa varianten som på 
tomtehoppningen då vi avslutade året med färgsprakande glädjeskutt som tog oss över tröskeln till ett 
nytt år och nya aktiviteter på bästa tänkbara sättet. 
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Tävlingssektionen 
Tävlingssektionen arbetar med att arrangera 
lokala och regionala tävlingar på Ågesta, det vill 
säga tävlingar där Ågesta ridklubb bjuder in 
andra klubbar som får komma och tävla på 
Ågesta.  
 
Sektionen är även kontakt mot de privatryttare 
som är medlemmar i Ågesta Ridklubb och som 
är ute och tävlar i klubbens namn. I 2022 var 
det 58 ryttarlicenser utställda från barn till 
internationell nivå. 
 
Under 2022 genomförde Ågesta Ridklubb sina 
traditionsenliga påsktävlingar – lokala tävlingar 
i dressyr, med 83 starter fördelade på två dagar 
med strålande sol och högt humör. Här red 
ponnyklasserna programmen LC:1 och LB:1, 
och hästklasserna red LB:2 och LB:3. Fflera av 
Ågestas ridskole- och privatryttare fick fina 
placeringar.  
 
Ågestas ponnylag, coachat av Josefina Larsson, blev suverän vinnare i årets Ponnycup efter seger i 
samtliga matchar under året, medan hästlaget kom på andra plats i Stockholmscupen. Cuperna är en 
satsning på lektionsryttare i Stockholms län. Det arrangeras utbildningstävlingar mellan 
föreningar/ridskolor med syftet att på ett enkelt sätt ge tävlingsrutin och erfarenhet genom att man 
rider borta och hemma på arrangerande klubbs hästar och ponnyer.  
 

 
Ebba, Tyra, Ester, Jonna, Maja, Isabella, Felicia och Pella med guldmedaljerna runt halsen efter vinst i ponnycupen 2022 
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Fakta om föreningens frivilliga och medlemmar 
Ågesta Ridklubbs styrelse hade sitt konstituerande möte 22 februari och har dessutom haft 11 

ordinarie, fysiska styrelsemöten samt ett samverkansmöte med ridskolan under 2022. 

 

Ågesta Ridklubbs styrelse 
Martin Mathiasen, ordförande 

Ylva Granath, vice ordförande 

Sandra Tibbelin, kassör 

Mikael Larsson, sekreterare 

Marie Svensson, ledamot 

Caterina Barrera, ledamot 

Berith Callmer, ledamot 

Sara Edefur, ledamot 

Carina Nygren, suppleant  

Antonia Pavlu, suppleant  

Maija Bering, suppleant 

Adjungerande 

Margaretha von Krusenstierna, ridskolan 

Revisorer 
Anna Niss-Johansson 

Ulrika Grundén 

Titti Bergdahl (revisorssuppleant) 

Valberedningen 
Claes Richter 

Maria Einerth 

Celina Soori 

Karin James 

Tävlingssektionen 
Carina Nygren 

Maria Einerth 

Nora Einerth 

Jenny Fält 

Emma Fält 

 

Aktiva i föräldragruppen under 2022 
Stefan Saviano di Grado  

Shacko Damirez  

Linnéa Abrahamsson 

Claudia Busch Bäckman  

Catrin Israelsson  

Karolina Svahn  

Elizabeth Walentin 

Ungdomsstyrelsen (US) 
Ester Andersson, ordförande 
Lovisa Norin, vice ordförande 
Katia Stengård, sekreterare 
Alice du Hane, vice sekreterare 
Ilayda Nedev, kassör 
Tilde Widenstål, vice kassör 
Viola Kjellgren, ledamot 
Moa Jönsson, ledamot 
Anna Brundin, ledamot 
Louisa von Krusenstierna, ledamot 
Valeria Brozadeh, ledamot 
Hilda Carlberg, ledamot 
Linn Hellman, suppleant 

 

Miniungdomsstyrelsen (mUS) 
Astrid Åström  
Nelly-Claire Hamberg  
Miriam Häger Hahne  
Julie Thorell  
Mimi Peters  
Iris Hildén  
Julia Eidebo 
 

 

Medlemmar 2022 
Klubben hade 31 december 2022 totalt 807 registrerade 

medlemmar fördelade i åldersgrupper och kön enligt 

nedan: 

Ålder Antal 

0–6 0 män, 2 kvinnor 

7–12 12 män, 253 kvinnor 

13–20 9 män, 258 kvinnor 

21–40 2 män, 107 kvinnor 

41+ 7 män, 157 kvinnor 

Totalt 30 män (3,5 %) och 777 kvinnor (96,5 %). 

 

Medlemsavgifter 2022 
Senior  475 kronor/år 

Junior (tom 25 år) 325 kronor/år 
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Undertecknande av verksamhetsberättelsen 
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Martin Mathiasen 
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Mikael Larsson 

 

 

 

_____________________________ 

Caterina Barrera 
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Ylva Granath 
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Sandra Tibbelin 
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Marie Svensson 
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Berith Callmer 

 

 


