Lidingö Ryttarförening
Om du nyligen har börjat rida – Stockby och Elfvik –
kanske du inte känner till att det finns en ideell förening bakom
ridskoleverksamheten, Lidingö Ryttarförening (LRF).
Men förhoppningsvis vet du redan att du eller ditt barn som rider på ridskola,
eller privat, måste vara medlem i föreningen för att vår olycksfallsförsäkring
ska gälla dig eller ditt barn.
Ideell förening som samarbetar med ridskolorna på Stockby och Elfvik
Lidingö Ryttarförening är en ideell förening som verkar för att främja och utveckla ridsporten
på hela Lidingö. Vi är anslutna till Svenska Ridsportförbundet. Föreningen samlar både
lektions- och privatryttare, främst från stallen Stockby, Elfvik och Ekholmsnäs här på Lidingö.
Tillsammans är vi cirka 800 medlemmar, varav drygt hälften juniorer.
LRF bildades redan 1950 och har, för att kunna driva sin lektionsverksamhet, alltid
samarbetat med olika lokala ridskolor och entreprenörer på ön. Sedan 2001 har LRF nära
samarbete med Ridskolan Stockby AB, där flertalet av våra medlemmar utövar sin ridsport.
Under 2013 inledde vi ett liknande samarbete med Elfviks Ridskola som sedan 2016 drivs i
ny regi.
Som förening engagerar vi oss framför allt i aktiviteterna runt omkring själva
lektionsridningen. Att hålla på med hästar är ju så väldigt mycket mer än att bara rida lektion
en timme i veckan. Till exempel ordnar vår tävlingssektion tävlingar och clinics, har en aktiv
ungdomsverksamhet och satsar på ökad säkerhet genom olika typer av utbildningar bl.a.
Grönt Kort. LRF har också köpt in säkerhetsvästar, hjälmar och annan utrustning för utlåning.
Hela föreningens verksamhet bygger på ideella insatser och vi behöver alltid fler som vill
engagera sig - ryttare, mammor och pappor, far- och morföräldrar och andra som har lust och
lite tid över att göra något för ridsporten på ön!
Från och med den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Syftet
är att säkerställa skyddet för fysiska personers personuppgifter. Läs mer om hur vi som
förening hantera personuppgifter här på hemsidan:
http://www.lidingorf.se/Nyheter/InformationomGDPR/
Full fart på vår ungdomsverksamhet
LRF har en aktiv ungdomsverksamhet. Vår duktiga ungdomssektion US, hittar på många
roliga aktiviteter för de yngre som de brukar anslå på anslagstavlan i stallet i Stockby och
Elfvik.
Föreningen har också en mycket engagerad ungdomsledare och stallvärdinna, Maria Lindén,
som finns i stallet i Stockby (minst) tre eftermiddagar i veckan. Maria är en trygg resurs
framför allt för de yngre oerfarna ryttarna och deras föräldrar som kan behöva hjälp med
sadling och annat. Vår stallvärdinna erbjuder också mellanmål till försäljning, något som
uppskattas av både barn och medföljande vuxna. Maria hjälper även till med
ungdomssektionens arbete, vid skötaraktiviteter och vid föreningens klubbtävlingar.
Föreningen har en ambition att hitta ännu en stallvärdinna som kan komplettera Marias arbete
och vara fysiskt på plats några eftermiddagar i veckan på Elfvik Ridskola.
Viktigt för våra äldre ungdomar är också att de erbjuds möjlighet att komma ut och tävla. Vi
är väldigt stolta över våra Ponnycup-ryttare som fortsätter att ha stora framgångar på
tävlingsbanorna. Kom gärna och titta och heja på dem när de tävlar på hemmaplan på
Ridskolan Stockby nästa gång! Tävlingsdatum och tider ligger på vår hemsida.
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Aktiv tävlingssektion
Föreningens tävlingssektion är väldigt aktiv och lite av hjärtat i vår verksamhet. Det intensiva
programmet omfattar ett antal klubbtävlingar per år i både hoppning och dressyr, minst en
större regional tävling årligen i dressyr, hopp och dressyrträningar, löshoppning, Grönt Kortkurser, clinics, målning av våra hinder m.m. Alla aktiviteter anslås löpande på hemsidan. Det
nya ridhuset på Elfvik innebär också att vi från och med 2015 fått ytterligare en anläggning att
ordna aktiviteter och tävlingar på. I juni är det Sommarhoppet på Elfvik.
Medlemsförmåner
Som medlem i Lidingö Ryttarförening får du bland annat:









En olycksfallsförsäkring, gäller både lektions- och privatryttare, med bättre villkor och
ny förenklad rutin för att anmäla skada, läs mer här på vår hemsida:
http://www.lidingorf.se/Nyheter/viktignyhetomdinforsakring/
Tidningen Häst & Ryttare
Delta i tävlingar, clinics och andra aktiviteter som arrangeras av föreningen
Söka bidrag för kurser anordnade av Svenska Ridsportförbundet
Söka tävlingsbidrag (regler för detta på hemsidan)
10 procent rabatt hos Stenbergs Läder och Stockholms Hästbutik.
Möjlighet att ta Grönt Kort och söka tävlingslicens för LRF

Mer information
Mer information och kontaktuppgifter finns på vår hemsida: www.lidingorf.se
Du kan också följa Lidingö Ryttarförening på Facebook och USS på Instagram.
Missa inte vårt årsmöte, varje år i februari. Kallelse anslås i stallen och på
hemsidan. Kom bara ihåg att betala medlemsavgiften först.

Vänliga hälsningar
Gunilla Bystedt, ordförande i Lidingö Ryttarförening
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