
 

Verksamhetsberättelse 

2022 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft tolv ordinarie styrelsemöten, några extra 

styrelsemöten och ett medlemsmöte. 

De flesta mötena har hållits i klubbstugan med några undantag där vi kört via teams . det 

har oftast varit en hög närvaron på mötena.  

Föreningens kommunikation med medlemmarna har under året skett genom hemsidan, 

anslag i ridskolestallet och via facebook. Facebooksidan har i skrivande stund 1267 följare 

mot fjolårets 1152 följare.  

Året har för styrelsen präglats av personalfrågor. Under första halvåret var vi utan ordinarie 

verksamhetschef och rekryteringen av en ny tog tid, men efter semestern hade vi en ny chef 

på plats.  

I November var alla förtroendevalda i styrelsen och tävlingssektionen samt all personal 

inbjudna till en föreningsutvecklingshelg tillsammans på Granö beckasin.  

För 2022 landande föreningens ekonomiska minusresultat på 103 416 kr. 

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 2022.  

 

Stort lycka till under året 2023! 

  

Styrelsen VRF 2022 // genom Mikael Nilsson, ordförande  



Allmän information 

Medlemsantal 
 

Föreningen har 269 medlemmar och åldersfördelning ser ut på följande sätt: 

 

Ålder   Kvinnor  Män 

0-6år              9  3 

7-12år      53   4  

13-20år   70   3  

21-40år   58   4  

>41år    60   5  

Styrelsen 

Ordförande                                          Mikael Nilsson 

Sekreterare                                          Johanna Strömberg 

Kassör                                                 Kerstin Lindqvist 

Övriga ledamöter:                               Anna-Karin Holmgren 

Sebastian Öhgren 

Martina Karlsson 

Veronica Jonsson 

Hanna Erlandsson 

Klara Magnusson Ungdomssektionens representant  

Suppleanter:                                        Sandra Widmark 

Bitte Torbjörnsdotter Tävlingssektionens representant 

Tävlingssektionen 

Ordförande                                         Bitte Torbjörnsdotter, med grenledare och ledamöter 

Personal 

Verksamhetschef                                 AnnaLena Johnsson 

Ridinstruktörer                                    Sara Hallnor Anläggningsansvarig 

Marielle Hed 

Lovisa Karlsson 

Linda Karlsson 

Lis-Marie Jonsson 



Extra personal Anton Von Westbrand 

 

 

                                                              

  

Fortbildning under året 

Instruktörerna var med på fortbildning för Agneta Aronsson på Hippologum 2 dagar i 

september. 

4 tjejer i föreningen har slutfört ULK, Ungdoimsledarkurs. 

Verksamhetsberättelse Ungdomssektionen 2022 

Ungdomssektionen har bestått av sju personer som är fördelade på fem ridskoleelever och 

två privatryttare.  De har ingen styrelse utan hjälps åt i gruppen med alla arbetsuppgifter.  

Under hösten gick dom en utbildning med SISU och handlade om arbetet i en 
ungdomssektionen. Dessutom har US haft flera aktiviteter som ponnyridning, käpphäst-
tävling, tacokväll och en julpyntskväll.  

Anläggningen 

Påbörjat en bevattningsanläggning för stora utebanan. 

Ett par tjejer från US målade flera nya tävlingsbommar under varmaste sommarperioden, dom blev 

jättesnygga - bra jobbet! 

  



Verksamhetsberättelse Ridskola 2022 

Ridskoleverksamheten 

Under 2022 har ridskoleverksamheten fortsatt bedriva sin verksamhet, 4 lektioner mån-

torsdag, 3 lektioner på vardera fredag och söndag. Det har varit ca 110 uppsittningar/vecka. 

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 blåbärs- och klubbtävlingar i hoppning och dressyr. 

Samarbetet med Sisu idrottsutbildarna har fortsatt och utvecklats och med hjälp av dem har 

vi bland annat kunnat vidareutbilda våra ledare. 

Utöver den ordinarie ridskoleverksamheten har andra aktiviteter anordnats som: 

●        Extra aktiviteter under lovdagar. 

●        Blåbärstävlingar. 

●        Ridläger i samband med loven 

●        Hopp och dressyrkurser 

●        Uteritter 

Samarbetet med Liljaskolan och den nationella idrottsutbildningen har fortsatt även under 

2022.  

Personal  

Vi har tagit emot kortare och längre perioder med praktikanter. 

Personalen här på ridskolan har under året varit med på instruktörsutbildning. 

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

arbetet inom ridskolan. 

Hästar 

Cessan har varit långtidsskadad. En c-ponny, Bruno, och en mindre storhäst, Fibbe är 

inköpta under hösten. 

 

 



 

Westernsektionen 

Western har fortsatt 2timmar bokade varje vecka, måndagar och tisdagar.  
Tisdagarna har det skett träning för Elin Edling regelbundet under året. 
 
Nicklas Christoffersson blev vald till månadstränare och hållit träningar fredag kväll till lördag 
eftermiddag.  
Det har varit fullbokat varje gång.  
 
Vi hoppas att vi kommer stöta på fler som är nyfikna på western!  
Alla är välkomna oavsett utrustning och erfarenhet. 
 

Vi hoppas att vi kommer stöta på fler som är nyfikna på western!  

Alla är välkomna oavsett utrustning och erfarenhet.  
  



Tävlingssektionen 

Veckotränare               Pia Bohlin, dressyr 

Ronja Andersson, hoppning 

Carolina Mättää, hoppning 

Månadstränare           Pontus Westergren, hoppning 

Py Jägerden, hoppning 

Lars Andersson, dressyr 

VRF har haft 41 licensierade ryttare under 2022. 

Storhästhoppning 

Grenledare var Sofia Björk fram tills hösten då Katarina Sjöström ersatte henne. För att nämna 
några större framgångar så vann Jennifer Sjöström DM under året och Ella Hallnor kvalade in 
till Equality Line-klass på 1,20 på Elmia i Jönköping. VRF hade också ett lag i division 1 där Ella 
Hallnor, Moa Wikström, Meja Wikström, Jennifer Sjöström och Frida Carlsson blev 3:a i första 
omgången, red hem en vinst i andra och tyvärr inte kunde delta i sista omgången. 

Ponnyhoppning 

Grenledare var Malin Wikström, och under året blev Majken Wikström och Ambra 2:a i 

Norrlandsmästerskapet kat C Näset och 2:a i RM (Riksmästerskapet) inverkan kat C på 

Sundbyholm. Moa Nordin på Foxhall Red Clover kvalade till ungponny SM. Vi hade även ett 

elitlag på ponny som tyvärr på grund av skadade ponnyer inte kunde fullfölja serien. I laget 

skulle Klara Magnusson, Majken Wikström, Astrid Hallnor, Joselyn Bäckman och inlånade 

Ebba Persson från Åsele ridit. 

Ponnydressyr 

Vi har inte haft någon särskild grenledare i ponnydressyr utan man har fått kontakta Bitte 

Torbjörnsdotter. Emma Burman är ny ponnyryttare som börjat träna. 

Storhästdressyr 

Bitte Torbjörnsdotter har varit grenledare. På tävlingssidan har Pia Bolin haft framgångar i FEI:s 

lagprogram Msv B med en 2:a plats i Umeå samt Malin Wikström har segrat i Msv B:5 i Luleå. Bitte 

har också vunnit två MsvC:1 under året. 

 

 

 

 

 


