
     

 
 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
 

Säfva Ridklubb 2022 
 
 

 
 

Säfva Ridklubbs styrelse har under året bestått av: 
Sara Trygg - ordförande 
Karin Borgskog - vice ordförande 
Carina Pontán – kassör 
Karin Spång - sekreterare 
Lina Cohen - ledamot                   
Per Erikssjö – ledamot 
Peter Wimark – ledamot 
Johanna Tunberg – suppleant/ledamot kassör 
Carina Gustavsson – suppleant 
Malva Lewerin - adjungerad ledamot, ungdomssektionen 
Agnes Tell - adjungerad ledamot, ungdomssektionen                     
Nina Brunstedt/Maria Bergström, Kamilla Nylén och Alexander Rosenborg - adjungerad ledamot 
Säva Ridcenter 
Jonas Wetterholm - bokföring 
 
Carina Pontán avgick på egen begäran i efter sommaren. Johanna Tunberg valdes som fyllnad för 
Carina som ledamot och kassör. 
Nina Brunstedt avslutade sitt engagemang i och med försäljning av verksamheten. Ridcentrets 
personal och ägare har varit representerade på möten under hösten.  
 
 
 



VALBEREDNING 
Har bestått av Yvette Pierrou ordförande samt ledamot Ann-Charlotte Berger- d´Argsy och ledamot 
Malin Tell. 
REVISOR 
Revisorer har varit Lars Lundberg, Johan Lewerin och Eva Cederberg revisorssuppleant. 
STYRELSEMÖTE  
Styrelsen har under verksamhetsåret sammanträtt 11 gånger samt årsmöte med justerade protokoll 
som följd. 
 
EKONOMI  
Säfva ridklubbs ekonomi är god och i balans. För ytterligare information kring ekonomin se bifogad 

resultat- och balansräkning. 

HYRA till Ridcentret 

Under 2022 har klubben betalat ut 60% av det kommunala verksamhetsbidraget gällande 
verkamhetsår 2021, för lokalhyra till Säva Ridcenter vilket motsvarar 62 077 kr.  
 
MEDLEMMAR 
Vi har under året gett ut SäfvaBladet till våra medlemmar via mail, ett två-sidigt blad med 
sammanställd information med vad som är aktuellt i klubben, kommande evenemang och lite 
uppföljningar av genomförda aktiviteter. Bladet har getts ut tre gånger under året. 
Vi köpte in pannband till ett förmånligt pris, som vi delade ut till våra medlemmar så de inte ska frysa 
om huvudet. Vi har även tagit fram schabrak med klubbens logga på som vi sålt till ett reducerat pris.   
Vi har arrangerat resa till Nationaldagstävlingarna på Strömsholm och till SIHS Stockholm 
International Horse Show på Friends arena. Vi har bjudit våra medlemmar på bussresan. 
Vi har arrangerat dressyrträningar för privatryttare med Matilda Norling och Jessica Svedjerot. 
Vi har varje månad diskuterat fram ett värdeord för varje månad, som sedan visats i vår monter i 
stallet.   
Vi har i ett samarbete med Zaczess tagit fram klubbkläder för medlemmar, och jackor för styrelsen. 
Nina och Mats Brunstedt, tidigare ägare av Säva Ridcenter har avtackats av klubben för ett långt och 
fint samarbete genom åren. 
 
Medlemsregistret 2022 
Säfva ridklubb hade vid årsskiftet (2022) ett medlemsantal bestående av 294 st betalande 
medlemmar. Medlemsfördelning var den 31 dec 2022: kvinnor 271 st och män 23 st. Snittåldern är 
26 år, störst är åldersgruppen 13-20 år med 119 medlemmar. Andelen icke betalande medlemmar 
har fortsatt minska, och vi får snabbare in betalningarna efter de åtgärder vi gjort. 
Föregående års antal medlemmar var 329 st 2021 (301 kvinnor, 28 män) 249 st 2020, 215 st 2019 
och 273 st 2018. Nya rutiner med en kontinuerlig uppdatering av mailadresser i systemet, och 
tydligare rutiner för betalning har fortsatt gett ett bättre resultat av antalet betalande medlemmar.  
Nya medlemmar ska registrera sig i Idrottonline via klubbens hemsida. När medlemsavgiften är Säfva 
Ridklubb tillhanda blir medlemmen uppgraderad till fullvärdig. Via medlemsregister skickar Svenska 
Ridsportförbundet ut sin populära medlemstidning ”Häst och ryttare”, som kommer ut sex gånger 
per år.  
 
VÄRDEGRUNDSARBETE 
Handlingsplaner och policys finns på Säfva Ridklubbs hemsida.  
 

TÄVLINGSGRUPPEN 

Klubbmästerskap 2022 Under våren anordnade Säfva Ridklubb ett klubbmästerskap i hoppning. 

Flera fina insatser gjordes under dagen av alla tävlande ekipage.  



Vinsten i ponnykategorin gick till Ida Pontán och Massimilano. Tvåa kom Sassa Bergström Wekes 

med Bruno III och på tredje plats kom Elise Lyckelind med Ballinasloe Hero. 

I hästkategorin hade vi två placeringar, varav Malva Lewerin kammade hem första platsen med sin 

häst Debbie och Hanna Eriksson kom på andra plats med Spotify. 

Stort tack till alla funktionärer som kom och byggde bana hjälpte till på olika sätt i god klubbanda!  

Dressyrallsvenskan div III 

Under våren hade deltog även Säfva RK i dressyrallsvenskan div III häst. Laget bestod av Emma 

Sandholm, Ylva Laurin, Maria Patel, Elsa Rehnström samt Carina Gustavsson. Laget kom på en 

fjärdeplats. Lagledare var Carina Gustavsson  

Hoppallsvenskan div III Ponny  

Under våren deltog även Säfva RK med ett hopplag bestående av Stella Borgskog, Mirjam Borgskog, 

Clara Forsman, Ida Pontan, Elise Lyckelind och Sassa Bergström Wekes. Deltagande ponnys var Lady 

Blue Eye, Eddie, Bruno III, Massemilano och Ballinasloe Hero. Lagledare var Sara Cederberg  

Fälttävlansallsvenskan 2022  

Under sommaren ingick Säfva RK i ett allianslag tillsammans med ryttare från Björklinge RF och 

Lurbo RK. För Säfva tävlade Ida Pontán och Massimilano. Laget gjorde succé och kammade hem 

tredjeplatsen. Under hösten hade vi flertalet anmälda lag. Däremot fanns det utmaningar att få ihop 

fulltaliga lag. Det resulterade i att vi tyvärr inte kom till start i någon av allsvenskorna. Medlemmar 

gjorde dock flertalet individuella starter och kammade hem enskilda placeringar i både hoppning och 

dressyr.  

 
Allsvenskans ponnyhopplag som slutade på en nionde 

plats den 8 maj.  

 

 

 

 

 

Fr v Ida Pontán, Eddie och Stella Borgskog, Sara 

Cederberg(lagledare) Elise Lyckelind med Hero och Mirjam 

Borgskog med Lady. 

 
SÄKERHET  
Året har varit speciellt under pandemin vilket har gjort att vi inte arrangerat tävlingar som tidigare. 
De få tävlingar vi har arrangerat har vi tagit hänsyn till rådande restriktioner och förhållningsregler. 
Vi jobbade med säkerhetstänkande vid den eget arrangerade tävlingen. Vilket innebar att vi var noga 
med avspärrningar, parkering, avstånd och allmän ordning.  
 
UTBILDNINGAR 
Vi genomförde en Grönt-kort-kurs 29-30 januari, där 12 st kursdeltagare var med.  
FULK, ingen anmälan i år.  
ULK startade 2021 och fortsatte in i 2022, och i mars var del 3 klar. De som gick var: Stella och 
Mirjam Borgskog, Elise Lyckelind och Lovisa Erikssjö.  
ULK: Del 1 och 2: Alva Karlberg, Maja Lundin och Vendela Runesson. 



 
 
 
 
 
 
 
 
ULK Maja, Vendela och Alva. 
Våra nya ungdomsledare som 
under året gått ULKen 
 

Malva Lewerin deltog på ridledarutbildningen, men blev tyvärr skadad på utbildningen och var 
tvungen att avbryta. 
Vi deltog på Ridsportforum i nov med: Sara Trygg, Karin Borgskog, Malva Lewerin, Agnes Tell, Mirjam 
Borgskog, Stella Borgskog, Maria Bergström, och Kamilla Nylén 
Ungdomsrepresentanterna Elise Lyckelind och Mirjam Borgskog var på konferens DUS Uppland i 
november. 
 
HEMSIDAN 
Byte av plattform för hemsida Det har under en längre tid varit känt att från och med den 1 januari 
2023 kan Riksidrottsförbundet (RF) inte längre erbjuda gratis hemsidor till föreningar och förbund i 
IdrottOnline. Klubben har under många år använt tjänsten hos IdrottOnline och har under 2022 
planerat för byte av webbplattform. Valet föll på WordPress och vi tog tillfället i akt att fräscha upp 
design, navigering och att förenkla informationsstrukturen. Ombyggnaden och plattformsbytet 
genomfördes med egna resurser vilket innebar att vi kunnat byta webbplattform utan att klubben 
belastats med kostnader. I samband med ombyggnaden har bland annat funktionen för medlems-
ansökan gjorts stabilare och enklare. 
 
CAFÉTERIAN  
Ridklubbens cafeteriagrupp har under året bestått av Lina Cohen och Carina Pontán. 
Gruppens uppgifter består av att göra inköp till cafeteriaverksamheten samt att ordna  
med mat och fika till funktionärer vid klubbens arrangemang. Även i år gick Julshowen  
av stapeln i USS regi och vi bjöd våra medlemmar och besökare på pepparkakor och  
varm glögg.                                                             

                        

KLUBBUTMÄRKELSER  
Vid årets julshow delades hedersamma priser ut. Röstning till de olika utmärkelserna skedde digitalt, 
utannonserade via hemsidan och sociala medier.  
Priser delades ut till:  
Årets ridlärare: Sara Cederberg 

Årets eldsjäl: Malva Lewerin 

Årets prestation: Sonja Plucinska 

Årets stallkompis: Allis Hedström  

 
LOPPMARKNAD 

Vi kunde äntligen arrangera den populära loppmarknaden i samband med Hästivalen, som 
på grund av pandemin blivit inställd de senaste två åren. Deltagande var rekordstort och vi 
omsatte ca 11 000 kr, hela behållningen, 15% av försäljningsvärdet, motsvarande 2 440 kr skänktes 
till Akademiska barnsjukhuset.  

 



GENOMFÖRDA PROJEKT 
Under året ansökte ridklubben via Svenska ridsportförbundet om ett projekt där syftet var att stärka 
gemenskapen mellan medlemmarna. Projektet döptes till “Stärka hjärtat i klubben” i ansökan till Svrf 
men det har i vardagligt tal benämnts som “gemenskapsprojektet”. Projektets mål var att samman-
föra våra medlemmar genom att erbjuda aktiviteter där samtal och skapande av nya relationer stod i 
fokus. Den första aktiviteten genomfördes söndagen den 19 juni och var en sommarfest utanför 
ridcentrets gästgiveri. Klubben kunde då bjuda på mat, godis och fika. Under sommarfesten hade vi 
bland annat roliga utmaningar, käpphästhoppning, tipsrunda, godisregn och musikquiz. Cirka 50 
deltagare var med och festen var mycket lyckad.  
Den andra aktiviteten inom projektet var en pizzakväll för alla medlemmar. Den ägde rum den 25 
oktober uppe i ridhusets cafeteria. Cirka 40 stycken av klubbens medlemmar deltog. Vi åt massvis 
med pizza och bara njöt av varandras sällskap! Till efterrätt åt vi god kladdkaka samtidigt som ett 
rafflande musikquiz spelades. Även denna aktivitet var kostnadsfri för deltagarna och var mycket 
uppskattad. Vi ansökte om 17 000 kr som var det maximala beloppet i ansökan, samma summa blev 
även beviljad.  

Har du som medlem något förslag på projekt så tipsa styrelsen! 

Projekt Sökt belopp Beviljat Bidragsgivare 
 

Ridledarutbildning 8 000 8 000 SRF* 
 

Stärka hjärtat i klubben:  
Gemenskapsprojekt 

17 000 17 000   

Ungdomsledarkurs 20 000 20 000 SRF    

SRF* = Svenska Ridsportförbund

Under höstterminen har vi haft nära kontakt med Upplands ridsportsförbund och dess besöksgrupp. 
De har fungerat som ett stöd för styrelsen när frågor uppkommit i och med ägarbyte av Säva 
ridcenter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



USS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022: 

SÄFVA RIDKLUBBS UNGDOMSSTYRELSE:  
Detta år har vi äntligen börjat komma tillbaka till det normala med mindre restriktioner och 
mer möjligheter. Vi har kunnat ha fler aktiviteter än senaste åren vilket har varit väldigt 
uppskattat bland klubbens ungdomar. Förutom våra aktiviteter har vi haft elva 
styrelsemöten, de flesta på plats i Säva men vissa på distans. Det har även blivit mer 
uppdatering på sociala medier och vi har lagt ut en You-Tube video där vi presenterar alla 
ridskolans hästar. Under våra aktiviteter har vi lagt ut videor på vårt nya tiktok konto med 
ungdomarna vilket har varit väldigt uppskattat. Vi har även fått in tre nya ledamöter som 
gjort ett fantastiskt jobb, samt haft chans att gå på massa roliga utbildningar och träffar hos 
ridsportförbundet som gett oss nya idéer och verktyg för att göra ett så bra jobb som 
möjligt. Bland dessa har det varit till exempel ungdomsledarkurs, ridsportforum och US-
konferens. Vi ser nu fram emot ett nytt år med ännu mer möjligheter och roliga aktiviteter. 
 
 
 
 AKTIVITETER 2022: 

- Skötarmöte Mars 
- Påskdag April 
- Hästival Maj 
- Tältning Juni 
- Skötarkväll September 
- Höstfotografering Oktober 
- Skräcknatt Oktober 
- Julpyntning December 
- Julshow December 

 
VÅRTERMINENS UNGDOMSSTYRELSE: 
Malva Lewerin- Ordförande, ungdomsrepresentant 

Agnes Tell- Vice ordförande, skötaransvarig 

Lovisa Erikssjö- Kassör 

Eva Jerpdal- Sekreterare 

Clara Forsman- PR ansvarig 

Maya Bergström Weekes- Ledamot 

Stella Borgskog- Skötaransvarig 

Elise Lyckeling- Skötaransvarig 

Mirjam Borgskog- Ledamot 

Sassa Bergström Weekes- Suppleant 

 

HÖSTTERMINENS UNGDOMSSTYRELSE: 

Malva Lewerin- Ordförande, ungdomsrepresentant 

Agnes Tell- Vice ordförande, skötaransvarig 
Lovisa Erikssjö- Kassör 
Eva Jerpdal- Sekreterare 
Maya Bergström Weekes- Ledamot 



Stella Borgskog- Skötaransvarig 
Elise Lyckeling- Skötaransvarig 
Mirjam Borgskog- Ledamot 
Sassa Bergström Weekes- Ledamot 

 

 

För Säfva Ridklubb: 
 
Ordförande/Kassör Vice ordförande  
Sara Trygg Karin Borgskog 
 
  
Sekreterare  Ledamot  
Karin Spång                                                                                                        Lina Cohen 
 
 
Ledamot Ledamot 
Per Erikssjö Johanna Tunberg 

 
                                                                             

Ledamot Suppleant 
Peter Wimark  Carina Gustavsson                                                                                             

                        
           
Ungdomsledamot Ungdomsledamot 
Malva Lewerin                  Agnes Tell 
                          

 


