Verksamhetsberättelse
Föreningen Nyckelryttarna 2020

Inledning
Antal medlemmar 2020

298 st

Medelålder 28 år

Könsfördelning:

Man
Kvinna
Okänd

0-6 år
0
0
0

7-12 år
3
69
0

Män 8%

13-20 år
5
82
0

Kvinnor 92%

21-40 år
4
48
0

41- år
11
76
0

Summa
23
275
0

Tävlingslicenser 2020 för Föreningen Nyckelryttarna inom grenarna Hoppning, Dressyr,
Fältritt, Distans och Voltige
Typ
Årslicens Barn
Årslicens Junior
Årslicens Senior
Årslicens lektionsryttare Junior
Meetinglicens
Meetinglicens Lektionsryttare
Totalt

Upp till 12 år
Mellan 13 och 18 år
Från 19 år
Mellan 13 och 18 år
Oberoende ålder
Oberoende ålder

Styrelsemedlemmar 2020
Elena Hultgren
Katharina Werner
Emelie Olofsson
Kristina Orselius
Ulf Paulsson
Maria Söderberg
Therese Olsson
Stefan Ekberg
Åsa Johansson
Christian Orselius
Monica Bergström
Lina Nyholm
Maria Axen
Margareta Forsberg

Ordförande
Vice.ordförande
Kassör t.o.m.200506
Kassör fr.o.m.200415
Kassör Adjungerande fr.o.m.200415
Sekreterare
Bidragsrapportör t.o.m 200913
Sponsoransvarig
IT/Cafeteria ansvarig
Representerar Tävlingssektionen
Ungdomssektionens ordförande
Adjungerande, Representant Stall Nyckelby
Adjungerande, Representant Stall Nyckelby

Styrelsens möten under året:
1 Konstituerande styrelsemöte 200223
11 Ordinarie Styrelsemöten varav 2 digitala pga. Covid-19
1 Extra allmänt möte för val av kassörer (delat uppdrag) 200415

Antal
5
23
13
1
6
1
49 st

1 Planeringsdag 200913
Styrelsen startade detta år med att arbeta med att få en ekonomi i balans. De två senaste åren
hade föreningen negativt resultat. Styrelsen fick en grundläggande genomgång av Lollo
Adamovic (föreningens revisor) i föreningsekonomi, balans och resultaträkning på ett av
styrelsemötena. På varje styrelsemöte finns en punkt som kassören är ansvarig för och innan
mötena har ledarmötena fått ut resultat och var föreningen befinner sig i förhållande
kostnader/intäkter/ budget. Styrelsen fastställde en budget 200405 för 2020 men med stor
ovisshet pga. pandemin. Styrelsen beslutade också att ha ett halvårsbokslut med föreningens
revisorer. Under året har föreningen bytt bokföringsprogram från Visma till FortNox som har
avtal med Idrott Online och var kostnadsfritt under 2020.
Budget för 2021 togs beslut på styrelsemötet 201011.
För att få lite extra pengar till föreningen så har föreningen ingått avtal med Svenska SpelGräsroten och Granngårdens kundklubb. I dessa avtal tillfaller viss % om medlemmar spelar
på något hos Svenska Spel eller handlar på Granngården.
I år valde styrelsen också att inte ha någon ”stor arbetsdag”. Istället delade vi upp oss i
grupper inom styrelsen och de olika sektionerna och rensade och röjde. Lite för att vi skulle
arbeta oss samman.
Styrelsen har under året begärt in utdrag ifrån polisens belastningsregister på alla som arbetar
med våra ungdomar såsom ridinstruktörer, styrelsemedlemmar etc. i enlighet med
Riksidrottsförbundets och Svenska Ridsportförbundets krav.
Mycket har varit annorlunda 2020 för alla pga. pandemin. Man får tänka utanför sina vanliga
ramar och se möjligheter för att kunna genomföra aktiviteter som stämmer med riktlinjer från
Folkhälsomyndigheten, Svenska Ridsportförbundet och Riksidrottsförbundet. Tyvärr kunde
föreningen inte genomföra de lokala tävlingarna i dressyr häst/ponny eller hoppning
häst/ponny, eftersom de då gällande riktlinjerna för pandemin satte stopp för det. Däremot
kunde voltigegruppen genomföra ett Distriktsmästerskap individuellt.
Ridskoleverksamhet bedrivs i föreningens regi där Stall Nyckelby har fått i uppdrag att utföra
lektionsverksamhet, träningar och ridlägerverksamhet för föreningen. År 2020 har varit ett
blomstrande år för ridskolan där man haft 187 uppsuttna elever/ vecka både barn och vuxna
exklusive privatlektioner och HK-ridning. Före maj månad bedrevs ridskoleverksamheten 6
dagar/v. Det var ett ökande tryck av intresserade, både barn och vuxna, som ville börja rida
och 5 maj startades det även grupper på lördagarna. Där har också flera medlemmar från
Ungdomssektionen varit med och hjälpt till med att göra iordning hästar, ansvara för teori och
hjälpt till att leda hästarna.
Sommarlägren 2020 var populära. Det genomfördes tre dagläger och ett övernattningsläger.
Tänk vad mycket roligt man kan göra på ett läger och man träffar så mycket roliga nya
kompisar. Lägren har genomsyrats av mycket skratt och glädje, god sammanhållning med
respekt för varandra, Mycket bra hästhållning och hög säkerhet. För att kunna erbjuda barn i
olika åldrar en bra utveckling, måste man ha en tät och kompetent ledarstab.
Ridskolan har en teorivecka/termin, s k avsutten verksamhet. Det har varit god uppslutning på
dessa aktiviteter. Ht teorivecka var v 41 och programmet bestod i ryttargympa, longering och

löshoppning med Magnus Andersson, ’Vad gör en equiterapeut med Gerd Strange’,
hästskötarutbildning och ’Hur man gör hästen fin och färdig inför tävling’.
Föreningen har haft ett samarbete med Stall Nyckelby sedan klubben startades men nu i år har
styrelsen arbetat med att få till ett samarbetsavtal som är utarbetat av Svenska
Ridsportförbundet och Riksidrottsförbundet. Vi har fått hjälp och råd av Johan Råsbrink från
RF-SISU med detta arbete. Avtalet undertecknades 2020-10-21. Det gäller från 201201.
Styrelsen har även under året arbetat med ett samarbetsavtal för Horsemanager. Det är ett
system som ridskolan och ridskolans kunder använt sedan 2018. Föreningen sa ja till detta
under 2017, men inget skriftligt avtal har nedtecknats tidigare. Horsemanageravtalet tar upp
respektive parters fördelning av kostnader, ansvar och uppdrag. Avtalet undertecknades
skriftligt 201207 och är gällande från 201201.
WE träningar har genomförts 3 ggr under året.
Nya staket vid ridbanorna kom till under sena delen av våren och försommaren, så fint och
helt det blev runt om våra ridbanor.
På Styrelsens Planeringsdag 200913 arbetade vi bla. och gjorde en kartläggning av var vi
befinner oss gällande checklista 2025. En del av punkterna arbetar vi aktivt med sedan många
år och även i år såsom
-Vi arbetar utifrån ridsportens värdegrund
-Vi arbetar för att hästens behov skall tillgodoses
-Vi jobbar med ryttarutveckling
-Vi har en god dialog med vår kommun och våra andra
samarbetspartners
Några andra punkter som vi bara börjat diskutera vad vi kan göra och vill arbeta vidare med,
är en medlemsundersökning, om vårt utbud av aktiviteter överensstämmer med vad våra
medlemmar efterfrågar. Hur man kan jobba aktivt för att få fler medlemmar jobba ideellt.
Hur vi kan jobba mer aktivt med ridsportens miljö och hållbarhetsstrategi.
Vi har också uppdaterat vårt sk årshjul som vi följer varje månad för att inte glömma något.
Måldokumentet har vi diskuterat och uppdaterat, så det finns ett nytt för 2021. Vår
medlemsinformation, som finns på hemsidan, har Monika Bergström reviderat och
uppdaterat.
Åsa Johansson och Margareta Forsberg har utarbetat en folder och ett upplägg om någon vill
sponsra oss med reklamskyltar i ridhuset. Den var klar i mars månad och vi har haft glädjen
att ha två nya sponsorer, Svea Skog med ett treårsavtal och Agria med ett ettårsavtal under
2020. Vi är väldigt tacksamma för det.
För de intäkter Vätternrundan 2019 gav kunde vi i januari 2020 genomföra en heldags
workshop ryttarclinic med Linda Hemmingson, PT för bla. flera framgångsrika dressyrryttare,
och Malin Rinné, dressyrryttare som tävlar på Grand Prix-nivå. Linda höll under förmiddagen
en föreläsning om kroppen och hur vi fungerar följt av praktiska övningar för alla deltagare.
Under eftermiddagens clinic red Malin ridskolans Nobleza (Zezzan) och förevisade hur vi
som ryttare kan inverka på hästen och få bra resultat med små hjälper, och vad som händer

när vi ’gör fel’. En mycket lärorik och väldigt inspirerande dag full med insikter, nya
lärdomar och mycket användbara träningstips (med efterföljande träningsvärk).
Det traditionella Damhoppet genomfördes 4 januari och sedan med en trevlig fest anordnad av
Eva Q som vanligt. Grönt kort utbildning.
Februari: Årsmöte 9 februari i Föreningarnas hus, Idrottens parasportdag i sporthallen,
Mars: Märkestagningsdag
April: Aktiviter som hoppträning för Viktoria Karlfeldt, WE på långfredagen, påskhoppet på
påskafton och tantdressyr.
Maj: Nyckelbydagen genomfördes med KM för lektionsryttare och ’Årets Nyckel’ utsågs.
Juni: Ridskolan slutade 14 juni innan sommaruppehåll. Nyckelbycombo 2 dagar med hopp,
terräng och dressyr ritt. Två dagridläger för barn och ett övernattningsläger.
Juli: Hästarna på sommarbete. Ridskolan startade 200727 för höstterminen
Augusti: Föreläsning ’Att ha häst’, föreläsning om häst/utrustning/ ryttare. Hoppkurs för
Maggan, Uteritt med Maggan
September: Höstpokalen omg 1, WE teknikträning
Oktober: Höstpokalen omg 2 och 3, teorivecka, Käpphästhoppning, Ridborgarmärkestagning,
Östgötamästerskapet i Voltige, Halloweendressyr
November: Dressyrträning för Inger Axelsson, Banhoppsträning, Basutbildning (Digitalt) del
1, Dressyrträning
December: Basutbildning del 2,3 (digitalt), julpynt i stallet, Lucia (digitalt), jullov i stallet,
Bomträning med US, julmorgon med Uppstallningar, Snöstjärna 1, banhoppningsträning,
dressyrträning, lagträning i hoppning, damhoppet och på nyårsafton WE teknik till häst.
Ridskolan slutade 22 december för höstterminen
Nyckelryttarna hamnade på 6:e plats i Ridborgarmärkestävlingen med 300st som tagit detta
märke. Nästa år tar vi nya tag och ska försöka vinna.
I alla dessa aktiviteter som vi genomfört har vi följt de riktlinjer som har angivits för Covid 19

Cafeteriasektionen

I början av 2020 tog Åsa Johansson åter igen på sig uppdraget som cafeteriaansvarig.
Uppdraget startade med en liten inventering och rensning av det som fanns i frys och av
engångsartiklar. Snöstjärnan är den första aktiviteten där Café Nyckeln är i gång och då hade
redan flera medlemmar bakat och lagt fikat i frysen. Under året har Åsa fått oerhörd hjälp av
några medlemmar med att stå i cafeterian under aktiviteter och med att baka gott fikabröd.
Tack vare all hjälp så har Åsa själv kunnat delta på flertalet aktiviteter. Dessutom har en
medlem, med hjälp av Facebook, fått fika från snälla grannar – bara det är ju fantastiskt!
Tyvärr så har vi inte kunnat genomföra våra stora tävlingar, på grund av Corona-restriktioner,
där cafeterian genererar mest pengar under året. Men med den lilla budget vi har haft tycker vi
ändå att cafeterian har gjort ett strålande resultat under 2020. Under 2021 kommer Café

Nyckeln att erbjuda nyttigt och mer matigt alternativ på våra aktiviteter – utöver det goda
fikat som brukar säljas. Det kommer även att ses över hur miljöarbetet kan förbättras genom
att jobba med Svenska Ridsportförbundets miljö- och hållbarhetsstrategi mot Ridsport 2025.
Det har redan börjat att fasas ut flera engångsartiklar av plast.
Åsa ser fram emot att jobba med Café Nyckeln under 2021 och vill tacka de som hjälpt till
under 2020 på olika sätt – ingen nämnd men definitivt ingen glömd!

Ungdomssektionen

Ungdomssektionen har i år fått flertalet nya medlemmar och det har arrangerats flera
aktiviteter. Medlemmarna i US är nu:
Ledamöter: Vendela Aedström, Tindra Askling, Alva Björk, Selma Pasic och Linnea Levin.
Ordförande/Sekreterare/ekonomiansvarig: Lina Nyholm
US har haft ca 6 st möten under 2020 varav ett årsmöte. Under året har vi arrangerat prova-på
ridningar, hjälpt till på ridläger, haft Halloweenkväll, pyntat stallet inför julen och spelat in
stallets luciashow som visades på sociala medier. US-medlemmarna har även haft en
gemensam träning för Maggan innan jul. Till denna träning var även de inbjudna som varit
med och hjälpt till mycket under året men som inte längre är med i ungdomssektionen.

Tävlingssektionen

I Tävlingssektionen 2020 ingick:
Joakim Ragnar tf. sammankallande
Cissi Andersson
Anita Mohall
Frida Gustavsson
Catja Hoflin Winther
Christian Orselius
Malva Samuelsson
TS hade ansökt och fått beviljat att ha dressyrtävlingar i slutet av maj och hopptävlingar i
slutet av juni för både ridhäst och ponny. Dressyren för ridhäst skulle ha innehållit finalen av
lagallsvenskan div 3 och hoppningen för ponny hade också innehållit finalen i div 3. Dessa
finaler hade medfört många starter. Men Covid-19 satte tyvärr stopp för dessa tävlingar.
Tävlingssektionen har därför inte träffats så regelbundet.
I somras träffades Cissi, Jocke, Frida och Catja en regnig dag för att väga, mäta och inventera
tävlingsbommar, grindar och plankor. De passade då även på att tvätta dem. Några bommar
och plankor höll inte vikten, så de donerades till ridskolan.
Cissi, Jocke och Catja träffades ytterligare en gång och inventerade då hinderförrådet på
övrigt material. Förrådet städades och innehåller nu endast tävlingsmaterial och voltigebock.
Förhoppningsvis får det fortsätta vara så.
En inventarielista upprättades och delgavs styrelsen för kompletteringar av t ex siffror till
hindren som nu införskaffats.
Ansökningar för tävlingar 2021 skickades in och beviljades innan Ridsportförbundet
beslutade om tävlingsstopp till 30 juni 2021.

Tävlingsåret
Många medlemmars tävlingsår har inte blivit som vanligt eller som önskat, självklart påverkat
av samhällsläget. Flera tävlingar har blivit inställda, däribland elitseriens sista omgång. Ändå
har klubben blivit representerade i hoppning, dressyr, fälttävlan, voltige och distansritt med
många framgångar.
I våras hann två omgångar av elitserien i ponnyhoppning arrangeras innan den blev avbruten.
Pga. det så behåller klubben sin plats inför nästa säsong. I andra omgången tog laget en fin
andraplacering. Lagledare var Stefan Ekberg och lagekipagen var Lovisa Willenhed - Angels
Eliza, Beda Samuelsson - Carraigane Merlin, Tuva Karlfeldt Ekberg - Ardcath Shadow, Maja
Bergström - Valentin Betina och Emilie Karlfeldt Ekberg - Chaplin.
Under sensommaren och hösten reds Div. II i ponnyhoppning. Deltog gjorde lagledaren
Margareta Forsberg samt Olivia Rodenvik - Saartje, Lina Wall - Clique/Pol’s Jewel, Stina
Karlsten - Bessie’s Barbie och Elina Lintzén - Aquina Rose.
Voltigörerna har också haft begränsade tävlingsmöjligheter i år, men ett klubbmästerskap och
ett Östgötamästerskap på̊ hemmaplan blev det. På ÖM kunde tyvärr bara Nyckelryttarna vara
med i år, och knep därmed alla pallplatser. I galoppklassen kom Malin Gunnarsson 1:a, Hanna
Palm 2:a och Clara Öberg 3:a. Till nästa säsong siktar tränaren Malin Grönberg på̊ att åka
iväg med gruppen och starta i mellan- och svår klass tillsammans med Donna och Flisan, som
har tränats upp till klubbens nya voltigehästar under 2020.
Årets lektionsmästare dressyr

Maria Söderberg – Nobleza (Zezzan)
Årets lektionsmästare hoppning

Lisa Stadig – Lena

Årets lektionsmästare voltige

Hanna Palm
Höstpokalen

Öppna rundan: Thea Gustavsson
Seniorrundan: Maria Söderberg
Snöstjärnan

Ella Axelsson – Ribe

Utmärkelser

Vi gratulerar följande medlemmar till sina respektive utmärkelser
Årets Lucia: Karin Lagerqvist
Årets nyckel: Lina Nyholm
Årets eldsjäl: Emelie Olofsson
Årets tävlingsryttare: Beda Samuelsson
Årets lektionsryttare: Lisa Stadig

Sektioner

Tävlingssektionen – Joakim Ragnar (tf.sammankallande)
Cafeteriasektionen – Åsa Johansson (sammankallande)
Ungdomssektionen – Lina Nyholm(ordförande),

Styrelsens tack

Styrelsen vill tacka alla medlemmar för allas insatser under våra olika
aktiviteter, Stall Nyckelby med personal för ett gott samarbete, alla tävlingsryttare
som valt att representera Nyckelryttarna, lagledarna som coachat och stöttat samt föräldrar
som skjutsat. Tillsammans är vi fortsatt Sveriges schysstaste stall!
Vi vill också tacka de som sponsrat oss på olika sätt under året
Agria Djurförsäkringar, Blomsterglädje, Fluggers Färg, Grepstad Gårdsbutik, K-Bygg,
Sydved.

Styrelsen 2020-12-31

Elena Hultgren
Ordförande

Katarina Werner
Vice ordförande

Maria Söderberg
Sekreterare

Kristina Orselius
Kassör

Åsa Johansson
Ledamot

Stefan Ekberg
Ledamot

Monica Bergström
Ledamot

Ulf Paulsson
Adj.Ledamot (kassör)

Lina Nyholm
US ordförande

Christian Orselius
Ledamot

