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Styrelsen har under verksamhetsåret haft tolv ordinarie styrelsemöten, två extra möten och ett 

medlemsmöte. I stort sett alla möten utom något möte i början på hösten har varit digitala på 

grund av pandemin.  

Föreningens kommunikation med medlemmarna har under året skett genom hemsidan, anslag 

i ridskolestallet och via Facebook. Facebooksidan har i skrivande stund 1199 följare mot 

fjolårets 1152 följare. Instagram har 516 följare. 

För 2021 landande föreningens ekonomiska resultat på 100 864 kr varav tävlingssektionen 

bidrog med 17 215 kr.  

Även detta år har präglats av Corona pandemi men tack och lov att ridskoleverksamheten 

ändå kunna bedrivas enligt ridsportförbundets restriktioner. Vi i styrelse har tillsammans med 

verksamhetschefen tagit fram en arbetsmiljöhandbok samt skapat ett organisationsträd med 

delegeringsordning. 

Förening har under året sålt kakor, plastpåsar, New Body och Bingolotter till 

uppesittarkvällen. 

 

 

 

 

 

Vi vill tacka alla anställda, förtroendevalda och ideellt arbetande funktionärer i föreningen 

som under det gångna året jobbat för föreningens utveckling! 

Tack också till alla ryttare som deltagit i olika tävlingar och representerat Vännäs 

Ryttarförening på ett fint sätt under 2021.  

 

Stort lycka till under året 2022! 

  

Styrelsen VRF 2021 // genom Mikael Nilsson, ordförande  



Allmän information 

Medlemsantal 

 

Föreningen har 331 medlemmar mot föregående års 318. Åldersfördelning ser ut på följande 

sätt: 

 

Ålder   Kvinnor  Män 

0-6år   15   1 

7-12år   66   4 

13-20år  98   6 

21-40år  69   3 

>41år   62   7 

Styrelsen 

Ordförande                                          Mikael Nilsson 

Sekreterare                                          Johanna Strömberg 

Kassör                                                 Kerstin Lindqvist 

Övriga ledamöter:                               Sara Hallnor 

Ulrika Forsgren 

Lis-Marie Jonsson 

Martina Karlsson 

Suppleanter:                                        Anna-Karin Holmgren 

Erik Johansson 

Tävlingssektionen 

Ordförande                                         Sara Hallnor, med grenledare och ledamöter 

Personal 

Verksamhetschef                                 Magdalena Johansson 

Ridinstruktörer                                    Linda Karlsson 

Camilla Lundberg 

Louise Jonsson 

Sara Hallnor 

 Lovisa Karlsson 

 

                                                              



  

Fortbildning under året 

Ridinstruktörerna har kontinuerligt deltagit i instruktörskurser för Kerstin Martinsson och 

kurser anordnade av distriktet.  Magdalena Johansson har slutfört sin utbildning som svensk 

ridlärare level 2. 

Fyra medlemmar har påbörjat ULK-utbildning i december; Lovali Sundbom, Meja Wikström, 

Lovisa Karlsson och Ebba Persson. 

Verksamhetsberättelse Ungdomssektionen 2021 

Ungdomssektionen har på grund av rådande pandemi varit lite vilande men efter ett möte 

under hösten startade man upp igen. De har aktivt uppdaterad sin Instagram och gjort 

presentationer om de som är invalda i styrelsen för US.  

 

Anläggningen 

Januari bjöd på extrema mängder snö och vi blev till slut tvungna att stänga båda ridhusen av 

säkerhetsskäl i några dagar tills taken var skottade och besiktade. I februari fick vi lov att 

bygga dörrar på hökuren vid hagarna då Bambi varit där och smakat på höet och fastnat i en 



höpåse. Ett stort räddningspådrag med lokala jägare behövdes innan vi kunde frigöra Bambi 

från påsen. 

Ronja Andersson drog i gång en insamling ” Fyll Ridhuset” på sociala medier för att samla in 

pengar till nytt ridhusunderlag i stora ridhuset. Hon gjorde ett fantastiskt arbete och fick in 

pengar så att vi kunder byta ut underlaget mot ett modernt fiberunderlag. Många ideella 

krafter har hjälpt till med att forsla ut det gamla underlaget, reparera och måla sargen och 

slutligen lägga in det nya underlaget. Ridhuset blev som nytt med det ljusa underlaget och 

nymålad sarg!  

Balriven slängdes ut och en palldragare 

köptes in för att säkra arbetet kring 

höbalarna då vi upptäckte brister i 

balrivens säkerhet.  

Ett antal arbetskvällar har det blivit, 

med lagning av de mobila 

uthyrningsboxarna. Lite arbete återstår 

som måste göras till våren. 

Vi har under året även köpt in en 

sopmaskin, en ny traktor och en ny harv 

för underlagsskötsel. 

I november hade alla inackorderade här 

på Vännäs RF en arbetsdag. Alla 

mellanväggar byttes ut i privatstallet 

och hagarna sågs över inför vintern 

  



Verksamhetsberättelse Ridskola 2021 

Ridskoleverksamheten 

Under 2021 har ridskoleverksamheten fortsatt bedriva sin verksamhet med ett snitt på fyra 

lektioner per kväll, sex dagar i veckan. 

Vår ridning av funktionshindrade har fortsatt att bedrivas två till tre gånger i veckan. 

För de som vill satsa extra på dressyr eller hoppning har vi haft dressyr- och hoppsatsning. 

Dessa ekipage har även flitigt deltagit blåbärstävlingar och programträningar. 

Inom verksamheten görs ca 200 uppsittningar i veckan. 

Utöver den ordinarie ridskoleverksamheten har andra aktiviteter anordnats som: 

●        Extra aktiviteter under lovdagar. 

●        Blåbärstävlingar och programträningar 

●        Ridläger i samband med loven 

●        Hopp och dressyrkurser 

●        Uteritter 

• Spökstig  

 

 

 

 

 

 

 

 

Samarbetet med Liljaskolan och den nationella idrottsutbildningen har fortsatt även under 

2021.  

Personal  

Vi har tagit emot kortare perioder med praktikanter. 

Personalen här på ridskolan har under året varit med på olika utbildningar. 

Personal- och instruktörs träffar har anordnats under året för att planera och samordna arbetet 

inom ridskolan. 

 



Hästar 

Under året har vår trotjänare Maja gått vidare till de evigt gröna ängarna och tidigare under 

året galopperade även Pedro vidare. 

 

Vi har köpt in storhästen Cessan.  

Westernsektionen 

Western har fortsatt med 2timmar 

bokade varje vecka, måndagar och 

tisdagar. Tisdagarna har det skett 

träning för Elin Edling regelbundet 

under hela året. 

Måndagar har det oftast vart mycket 

unghästar inne och tränat. 

Klubbtävlingen som var planerad i 

oktober blev tyvärr inställd pga. för 

lågt intresse, så det anordnades en 

träningsdag i stället. 

Pga. pandemin har vi inte varit så 

aktiva på att anordna andra träffar 

utan hoppas på att kunna göra det 

under kommande år. 

Vi hoppas att vi kommer stöta på fler 

som är nyfikna på western!  

Alla är välkomna oavsett utrustning 

och erfarenhet. 



Verksamhetsberättelse Tävlingssektionen 

Träningsverksamhet 

Veckotränare              Pia Bohlin, dressyr 

Magdalena Johansson, dressyr 

Ronja Andersson, hoppning 

Månadstränare            Pontus Westergren, hoppning 

Lars Andersson, dressyr 

 

Tävlingsverksamhet 

Utifrån pandemin som pågått under året har vi endast arrangerat en hopptävling för ponny och 

häst. 

Vi har haft 42 licenserade ryttare under året som tävlat i hoppning och dressyr. 

Storhästhoppning 

Grenledare har varit Sofia Björk 

Vi har haft många fina segrar och placeringar bland våra ridhästekipage, roligt är att ekipagen 

på ridhästsidan har ökat framförallt då tidigare ponnyekipage gått över till storhäst och redan 

fått fina framgångar på tävlingsbanan.  

Jennifer Sjöström-Johansson -- Coldplay vann distriktsmästerskapet på ridhäst för 

junior/young rider,  

Det inte varit några lagserier under 2021 

Ponnyhoppning 

Grenledare har varit vakant 

Under året har flertalet av våra ponnyryttare tagit många segrar i placeringar  

Vi har haft ett elitlag i ponnyhoppning som slutade på 2a plats i zon polar. Laget bestod av 

Allis Bolinder Pettersson – Fröken Julie, Majken Wikström – Ambra, Moa Wikström – 

Foxview Royal, Klara Magnusson – Attyrory Eddie, Astrid Hallnor – Farran Earl och Moa 

Bolinder – True Adelfi. 

Vi hade även tre ekipage som representerade Vännäs Ryttarförening vid utomhus-SM i 

Mantorp.  Majken Wikström – Munsboro Olly, Allis Bolinder Pettersson – Fröken Julie och 

Moa Bolinder – Bäckagårdens Nils. 



I riksmästerskapen deltog Felicia Johansson - Bogberry Jonny och Astrid Hallnor – Farran 

Earl. Astrid placerade sig som fyra i LB kat B. 

Ponnydressyr 

Grenledare har varit Helena Strömsten, Tyvärr har vi bara haft en enda startande 

ponnydressyrryttare som deltagit i en tävling under året. 

Storhästdressyr 

Grenledare har varit Bitte Torbjörnsdotter. 

 

 

 


