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Verksamhetsberättelse Lidingö 
Ryttarförening 2021 
 
Styrelsen for Lidingö Ryttarförening (LRF) avger härmed 
följande berättelse rörande verksamheten året 2021-01-01 - 2021-12-31. 
 
Styrelsen 
Styrelsen har under året haft följande ledamöter: 

 
Ordinarie ledamöter:  
Gunilla Bystedt, ordförande 
Jenny Boström, vice ordförande 
Louise Molin Alfredsson, sekreterare 
Daniel Grut 
Cathrine Hedborg 
Karin Krönmark, kassör 
Anna-Jeanette Larnelius, kontakt SISU 
Katja Lindeberg, medlemsansvarig 
Anna Thörn, Ungdomssansvarig 
 
Adjungerade: 
Lena Gentili, Tävlingssektionen, TS  
Johanna Hallin, Ridskolan Stockby AB 
Maria Lindén, stallvärdinna på Ridskolan Stocby 
Annika Ståhlgren, Lidingö Ponnyridskola 
 
Styrelsen har under året haft åtta protokollförda möten. Till mötena har företrädare för 
ungdomssektionen (US) liksom de adjungerande ledamöterna bjudits in.  
 
Revisorer 
Revisorer: Catta Larsson, Kristina Kjellman 
Revisorssuppleant: Margita Jensen  
 
Ombud 
Årsmötet 2021 utsåg LRF:s ordförande Gunilla Bystedt och C-G Leissner att företräda 
föreningen vid Ridsportförbundets och distriktets allmänna möten och vid andra möten där 
föreningen har rätt att vara representerad med ombud. 
 
Valberedning 
Till valberedning utsågs vid Årsmötet 2021: 
Lena Gentili, ordförande, Marianne Ahlbom, Eva Stein och Malin Gibrand. 
 
Medlemmar 
Under verksamhetsåret 2021 hade föreningen sammanlagt 813 medlemmar (986), siffrorna 
inom parentes avser 2020.  Av dessa 813 medlemmar var 441 (580) medlemmar juniorer varav 
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13 pojkar (20). Antalet seniora medlemmar var 372 (404), varav 23 (31) män. En nödvändig 
rensning är gjord i medlemsregistret vilket resulterat i färre medlemmar. Beläggningen på 
ridskolorna är fortsatt hög med en kö för att få börja rida. 
 
 
Verksamheten 
LRF är en ideell förening som bildades 1950 och verkar för att främja och utveckla ridsporten 
på hela Lidingö. LRF är ansluten till Stockholms- och Svenska Ridsportförbundet. Föreningen 
samlar både lektions- och privatryttare, främst från stallen Stockby, Elfvik och Ekholmsnäs på 
Lidingö, men LRF har också medlemmar från Stockholm och andra kommuner. LRF samarbetar 
med Ridskolan Stockby och med Lidingö Ponnyridskola. Föreningen köper ridlektioner av 
ridskolorna och fakturerar ridskoleeleverna för deras lektioner.  
 
2021 har fortsatt varit ett mycket speciellt år med pandemi och vi har därför haft en begränsad 
verksamhet med social distansering. Det är glädjande att trots detta har 
ridskoleverksamheten och vissa aktiviteter och tävlingar kunnat genomföras i enlighet med 
Svenska ridsportförbundet, Folkhälsomyndigheten och Regeringens riktlinjer. Barn och 
ungdomsverksamheten kunde under höstterminen komma igång med många roliga 
aktiviteter. 
 
LRF arrangerar i vanliga fall ett antal olika hästrelaterade aktiviteter såsom t ex träningar, 
clinics, klubbtävlingar, externa tävlingar, grönt kort kurser mm. Föreningen anlitar 
stallvärdinnor på Stockby och Elfvik. Stallvärdinnornas uppdrag är att stötta 
ungdomsverksamheten, servera enklare mellanmål och arbetar för att stärka den sociala 
gemenskapen på Ridskolorna.  
 
 LRFarbetar utifrån en värdegrund med ledord som ansvar, goda förebilder, respekt, 
engagemang, glädje och tillsammans  arbetar vi för en god ridsportanda gentemot hästar och 
människor.  
   
Föreningen tillhandahåller säkerhetsvästar, hjälmar för utlåning på båda ridskolorna.  
 
LRF har en aktiv och duktig ungdomssektion (US) gemensam för alla barn och ungdomar som 
är medlemmar i LRF, med tre filialer; på Ridskolan Stockby, Elfvik och Ekholmsnäs. De hittar 
på många roliga avsuttna aktiviteter för de yngre. Se bifogade verksamhetsberättelser (bilaga 
1). Verksamheten har drivits i enlighet med  Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 
 
Som många andra föreningar arbetar LRF med att försöka behålla sina tonåringar kvar i 
sporten. LRF erbjuder med stöd av Projektstödet ungdomar möjlighet att gå förberedande 
ungdomsledarutbildning FULK , 11-14 år och Ungdomsledarutbildning ULK 1–3, från 15 år. 
 
LRF bidrar ekonomiskt för att Ridskolan Stockbys ungdomar ska komma ut och tävla i 
Ponnycupen, och har ett lag i dressyr 2021/2022. Laget består av åtta ungdomar och vid varje 
tillfälle tävlar fyra ryttare. Ponnycupen i dressyr avgörs VT 2022 och Alice Ersson är lagledare. 
 
Mari Zetterqvist Blokhuis, svensk Ridlärare 3 och fil Dr, höll den 8 april en uppskattad digital 
föreläsing om samspelet mellan ryttare, häst och tränare,  
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Den 4 september kunde föreningen, tillsammans med Ridskolan Stockby återigen arrangera 
den traditionsenliga ”Familjedagen”.  John Ricket höll en uppskattad clinic med en ridskolehäst 
och en privathäst.  Ponnyridning, fika och försäljning av begagnade ridkläder erbjöds.   
 
Den 15 november anordnades tillsammans med Ridskolan Stockby en uppskattad hoppclinic 
med Per Dahlgren där vi fick se en grupp ridskoleekipage och en grupp privatekipage. 
  
Föreningen har under året sponsrat aktiviteter för barn och ungdom via bl a Projektstödet och 
bidrag från Lidingö Stad, på de båda ridskolorna såsom Hallondressyr, Blåbärshoppning, 
träning i dressyr och hoppning mm. 
 
Föreningens tävlingssektion (TS) är väldigt aktiv och gör ett fantastiskt jobb med att samordna 
och arrangera tävlingar, clinics, Grönt Kort kurser, LRF:s lag i Allsvenskan och mycket mer. Se 
närmare "LRF:s tävlingssektions (TS) verksamhetsberättelse 2021" (bilaga 2). Under året har 
ingen extern tävling arrangerats p g a pandemin men däremot har serietävlingar anordnats 
tillsammans med Ridskolan Stockby, under viss tid utan publik. Det är trots pandemitider roligt 
att träningar, programridningar och interna tävlingar har kunnat genomföras. 
 
LRF:s hemsida (www.lidingorf.se) är föreningens huvudsakliga informations- och 
kommunikationskanal. På hemsidan anslås löpande information om föreningen och våra 
aktiviteter. Förutom hemsidan används också sociala medier som Facebook och Instagram.  
 
Easyoffice AB (fd Sigbladh Ekonomi AB) sköter på uppdrag av LRF den ekonomiska och 
administrativa funktionen för föreningen. Easyoffice AB ansvarar också för föreningens kansli, 
vilket bland annat omfattar bevakning av föreningens e-post samt uppdatering av 
medlemsregister m.m.  
 
Samarbete med Ridskolan Stockby  
Sedan 2001 har LRF ett nära samarbete med Ridskolan Stockby AB. LRF har avstämnings- och 
gemensamma planeringsmöten minst två gånger per år. Ridskolan Stockby och LRF 
samarbetar när det gäller bland annat klubbtävlingar, teorier och clinics. Några externa 
tävlingar har inte anordnats pga pandemin. LRF har även ridning för personer med 
funktionshinder i samarbete med Ridskolan Stockby.  
 
LRFs ordförande och vice ordförande är invalda som styrelseledamöter i Ridskolan Stockby 
AB:s styrelse som representanter för LRF.  
 
Samarbete med Elfviks Ridskola 
Sedan 2013 samarbetar LRF med ridskolan på Elfvik; numera Lidingö Ponnyridskola fr o m 1 
juli 2019.  
 
LRF har två olika samarbetsavtal som är kopplade till ridskoleverksamheten på Elfvik. Dels med 
arrendatorn på Elfviks gård angående nyttjanderätt till det ridhus som uppförts på Elfvik i 
samarbete med LRF under 2014, dels med ridskolan. Under året har avstämningsmöten hållits 
löpande med LRF:s båda samarbetspartners på Elfvik, kring ridhusschema och aktiviteter. 
 
Stallvärdinnor 2021 
Stallvärdinneverksamheten kunde glädjande nog återupptas under HT 2021 .Verksamheten 
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genomförs i enlighet med Folkhälsomyndigheten och Svenska Ridsportförbundets riktlinjer 
med social distansering mm. 
 
Under de senare åren har LRF engagerat en stallvärdinnor cirka 6-8 tim/v som resurs på 
Ridskolan Stockby och Elfvik. I stallvärdinnans uppgifter ligger att servera mellanmål till barn 
och ungdomar i klubbrummet, att var en trygg person på ridskolan som barnen och 
ungdomarna kan vända sig till vid behov och att stötta ungdomssektionen i deras verksamhet. 
Stallvärdinnan är en mycket viktig resurs för LRF och dess medlemmar.  
 
Ekonomi  
2021 redovisas en förlust på 8 720 kronor (2020: en förlust på 7 548 kronor). 
Resultatminskningen beror framförallt på uteblivna inkomster från inställda tävlingar och 
aktiviteter.  
 
LRF har 2021 fått stöd till viktiga barn- och ungdomssatsningar genom statligt LOK-stöd, 
kommunalt stöd samt från Projektstöd från Svenska Ridsportförbundet. Projekten som 
föreningen fått bidrag för syftar till att stödja och utveckla barn- och ungdomsverksamheten 
för ungdomar 7–25 år i föreningen, och att dessa väljer att fortsätta med ridningen i 
föreningens regi och stimuleras till ett livslångt engagemang inom ridsporten. 
 
Styrelsen föreslår att årets förlust på 8 720 kronor balanseras mot tidigare vinstmedel.  
 
Styrelsen tackar alla som har varit aktiva och engagerade i föreningen under året och vi ser 
fram emot och hoppas på ett nytt och friskt 2022! 
 
 
Lidingö 2022-02-10 
 
Styrelsen i Lidingö Ryttarförening 
 
 
Gunilla Bystedt Jenny Boström  Louise Molin Alfredsson  
 
 
Daniel Grut   Cathrine Hedborg Karin Krönmark  
 
 
Anna-Jeanette Larnelius Löw Katja Lindeberg Anna Thörn 
 
 


