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Folkatorps Ridsportsällskap 

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019 

Ridskolan 

Ridskolan har utökats under året och vi har 317 medlemmar. 

Lektionerna hålls måndag till söndag. Det är 38 grupper i veckan och det fanns 263 ridande i 
årsskiftet med en beläggning på 102% 

Vinterterminen pågick för första året i januari. Vi har haft vårt andra år med fyra terminer istället 
för två.  

Vi har anordnat aktiviteter såsom träningar och tävlingar i både dressyr och hoppning. En 
fälttävlan anordnades i april med stort deltagarantal. På hösten arrangerades Hubertusjakt med 
ärtsoppa som avslutning.  

Det har varit friluftsdagar med betoning på ryttarhälsa där Folkatorps Ridsportsällskap bland 
annat besegrade Kvarntorpstrappan en solig vårvinterdag. 

Sommarterminen var uppskattad och många elever höll igång sin ridning under sommarlovet. 
Det gick dessutom att hyra häst under hela sommaren. 

Höstterminen startade den 19 augusti och vinterterminen startade 18 november och pågår 
fortfarande i skrivande stund. 

Övriga aktiviteter som anordnats under hösten är: Working Equitation-kurs och tävling, 
privatlektioner, Träningstävlingar, massor av teorilektioner med olika ämnen gällande våra fina 
hästar. 

Personal 

Philippa Ziesig är ridskolechef och arbetar 100%. Marianne Thyberg arbetar 100 % och är 
ekonomiansvarig. Fram till sommaren var Marina Fallgren och Emma Algotsson timanställda och 
arbetade på helgerna med lektionsverksamheten.  

 I juni utlystes istället en ridlärartjänst på 50-100%. Petra Karlsson projektanställdes på 100 % i 
augusti i 6 månader som ridlärare.   

Alexandra Enander är anställd som stallpersonal på 75%.  
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Verksamhetsutveckling 

Ridskolan har köpt in 4 hästar under året och sålt 3. Ridskolan äger idag 16 hästar. Tre hästar 
lånas ut till oss av privata ägare mot att ridskolan fodrar och vårdar hästarna. 

Våra hästar går ute på nätterna med ligghallar i hagarna för att få skydd av nederbörd och vindar. 
Under vårterminen har ägarna till privathästarna har stått för utfodring vid helger där det inte 
varit verksamhet. Dessa hästar har flyttats från ridskolan och ridskolehästarna sköts nu av 
personal och elever på röda dagar. 

I april lades det in nytt underlag i ridhuset då det gamla hade blivit förstört av tjäle och vatten. 

Hagarna hägnades om så att det nu finns 12 olika hagar som kan fodras i för en bättre spridning 
av mattider. 

Beträffande planer för ny anläggning och ridhus så har en grupp ur styrelsen jobbat vidare. En 
arbetsgrupp är tillsatt. Kommunen har gjort en utredning under året och en fortsatt 
kommunikation runt detta pågår. 

Föreningen 

Oxern, vår Ungdomssektion, har arrangerat ett flertal mycket uppskattade aktiviteter; Julshow, 
sommaravslutningar, övernattningar och troligen en av Örebro läns största (flest deltagarantal) 
käpphästhoppning. 

Vi har haft två städdagar med en fantastisk uppslutning.  

Vi har haft ponnyridning under några större evenemang i Örebro Län vilket har gett fler elever 
och stor uppmärksamhet. 

Media har ett flertal gånger uppmärksammat vår stora ridskola med den lilla anläggningen. 
Fortsättning följer… 

Fastigheten 

Under 2019 upphörde det gamla avtalet med fastighetsägaren och ett nytt kontrakt upprättades 
efter förhandlingar med styrelsen. Nya avtalet gäller 3 år med 6 månaders uppsägning från båda 
parter. 

Avtal med Kumla kommun 

Folkatorps Ridsportsällskap vann upphandlingen med Kumla kommun i juni. Dom bidrag som 

Kumla betalar är dock oförändrat trots att elevantalet har ökat med ca 480 % sen förra 

upphandlingen. 
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Ekonomi 

Resultat för 2019 beräknas till en vinst på 32 546 kr. 

Motsvarande för 2018 var en vinst på 148 304 kr. 

Summa tillgångar vid årets slut uppgår till 971 127 kr. 

Motsvarande vid förra årets slut var 990 300 kr. 

Medlemsmöte 

Medlemsmöte med 16st deltagare hölls 2019-11-07 i cafeterian. Mötet gällde höjning av 
medlemsavgiften fr.o.m. 2020 vilket klubbades igenom. 

Styrelse 

Styrelsen har under året haft sammanträden cirka en gång per månad. 

Styrelsens sammansättning: 
Ordförande: Carl-Johan Ulfgren 

Sekreterare: Ellenor Hallström 
Kassör: adjungerad Greger Palm 
Övriga ordinarie styrelseledamöter: 

Linnea Vannerstedt, Per Tengvall, Sofia Andersson, Jennie Seilitz, Karin Svedjebro 

 Suppleanter  

Lisa Marcusson, Alma Selin 

Firmatecknare, att var för sig teckna firman är Greger Palm och Carl-Johan Ulfgren 

Revisor 

Styrelsen gavs i uppdrag att utse en revisor till 2019 års bokslut 


