Verksamhetsberättelse för
Bjursås Ridklubb 2021

Styrelsen för Bjursås Ridklubb vill härmed lämna följande redogörelse för verksamhetsåret
2021.
Under året har styrelsen haft 11 protokollförda möten. Protokollen finns tillgängliga hos
sekreteraren.
Medlemsantalet för 2021 var 146 st. Antalet ridande elever på vårterminen var ca 130 st och
på höstterminen ca 120 st inkl lektionerna vi haft på söndagar.
Styrelsen för Bjursås Ridklubb har under året haft följande sammansättning:
Ordförande: Erica Tallberg
Sekreterare: Johanna Lindh
Kassör: Therese Pihl
Ordinarie ledamöter: Ola Sjöberg, Ulrica Staffas, Emelie Eld och Per Hellström
Suppleanter: Hanna Bergman, Michael Andersson och Sara Almstedt
Personal:
Under vårterminen jobbade Therese Lindqvist som vikarierande ridskolechef , Denise Jonsson
som vikarierande instruktör och Karolah som instruktör 1 lektion/v. Till höstterminen
anställdes Sofia Ahlqvist som ridskolechef på 100% och Therese Lindqvist fortsatte vara
instruktör på fredagar. Sofia sade upp sin anställning under provanställningen och slutade
sista oktober. November och december tog Denise Jonsson över efter Sofia och hade
lektionerna mån-tors.
I stallet jobbade Eva Holgersson (50 %) och Fredrik Hansen (75 %). Fredrik Hansen är
anställd med en trygghetsanställning genom arbetsförmedlingen. På vårterminen var det
Daniel Staffas som körde in foder och sladdade ridhuset (ca 10 timmar/månad) efter
sommaren tog Oliwer Mattson över. Under vårterminen hade vi 6 st lektioner på söndagar för
ridlekis/nybörjare och höstterminen hade vi 7 st lektioner då Emma Roos och Emma Svadling
var instruktörer.
Hästar på ridskolan under året
Mio fick ont i ryggen under ht 2020. I februari sålde vi tillbaka honom till de gamla ägarna
efter att vi triangelmärkt honom.
Blue Diamond en 5 årig d ponny som vi köpte från Holland i januari. Han visade sig vara lite
för tuff i hanteringen så vi sålde honom i oktober efter att han utbildats hos Therese Lindqvist
i ca 2 månader.
Attyrory Jake köpte vi från en ridskola i Stockholm. Han är en 11 årig valack.
Under våren såldes Nanook tillbaka till en av sina tidigare ägare, som även hon bor i Bjursås.
Han kunde på grund av sina problem inte längre ridas så mycket som han behöver för att
kunna gå i verksamheten. Även han triangelmärktes.
I slutet på juni köpte vi en ny D-ponny, Tonevane Steel Jewel eller Stella som hon kallas. Hon
verkar trivas hos oss.

Vi hyrde en häst Mistel, en 19-årig valack. Han hade tyvärr lite för mycket egen vilja av att
inte gå i ridhuset så han fick åka vidare till ett annat stall.
Vi köpte två hästar från Litauen. Belgis eller Billy som vi kallar honom är en stor, snäll 4åring. Han är tänkt att han under 2022 ska slussas in i verksamheten. Aragonas eller Tage som
vi kallade honom skulle vara 9 år men visade sig vara över 20 år. Han tog resan till Sverige
väldigt hårt, blev sjuk och efter det i väldigt dåligt skick. Efter samråd med veterinär
beslutade vi att han fick vandra vidare till de evigt gröna ängarna.
Seneshalstown Big Joe en 9 årig valack köptes från Irland i slutet av oktober, det var tänkt att
han under vårterminen 2022 skulle slussas in i verksamheten. Men han har lite för mycket
nerv för att passa i verksamheten så han är till salu.
Henry fick på kvällen den 4 november hastigt kraftig kolikkänning, veterinär kom ut och
behandlade honom så mycket han kunde men han blev fort alldeles för dålig för att köras iväg
till klinik. Efter några timmar fick han vandra vidare till de evigt gröna ängarna.
Övriga hästar på ridskolan under året:
Prins af Gyllengrip, Annagh Disco, Pexy, O’reilleys Ivan, Freja, Hervar, Solo, Olsen och
Goliat.
Sjuka hästar
Under året så har vi drabbats hårt av Ekvint Coronavirus, corona på häst.
Det började 23 dec 2020 med att Freja fick feber, prov var negativt och hon tillfrisknade
snabbt. 31 december 2020 blev Solo sjuk med koliksymtom och feber, vi åkte till Ultuna med
henne och hon var förstoppad. Hon blev kvar där i 5 dagar. Negativt provsvar men
anläggningen blev stängd fram till 17 januari. Den 15 januari fick Prinsen kolik och feber så
stängningen förlängdes. Hans provsvar var också negativt.
Den 8 mars fick Hervar hög feber och hög puls. Han blev så dålig att vi körde honom till
Ultuna för utredning, han fick hjärtmuskelinflamation och bekräftat Ekvint Coronavirus. Han
blev kvar där i en vecka. Vi fick stänga anläggningen igen i 4 veckor. Inte långt efter att vi
öppnat anläggningen fick Nanook feber och konstaterat Ekvint Coronavirus så vi fick stänga
anläggningen ingen i 4 veckor.
I september blev Tage snorig, han prov togs och det visade sig vara Streptococcus
Zooepidemicus som är en förkylning. Anläggningen behövde inte stängas för han stod i
karantän och var bara på utebanan när ingen annan var där.
17 november började det igen. Disco dålig i magen och fick feber, dagen efter han svällde han
upp i benen. Efter det så blev i princip alla hästar dåliga med samma symptom. Några få
klarade sig. Det pågick till den 28 november. Vi misstänkte först att det var något med
hösilaget eftersom så många blev sjuka nästan samtidigt. Vi tog prov för Ekvint Coronavius
på några som visade negativt och vi vet än idag inte exakt vad det var även om vi misstänker
corona. Mats vår veterinär tog vid två omgångar blodprov som skickades till Holland på
analys, som vi inte fått svar på än. Men anläggningen fick vi stänga igen fram till 27
december. Proverna i Holland samlas ihop och analyseras bara vid vissa tillfällen det kan
därför ta tid att få svar ibland.
Övriga funktioner
Tävlingskommittén
I tävlingskommittén ingick under året Karolah Eriksson, Emmy Olsson Laursen, Sara
Gustafson, Clara Ringsén och Ingalill Blixt

Fadder-verksamhet
För att våra hästar ska få lite omväxling till arbetet de utför i ridhuset med att gå ridlektioner
har varje häst en eller två faddrar, som ser till att hästarna får komma ut på en skogstur varje
helg som det inte är andra aktiviteter.
Extra träningar
Det har bedrivits extra träningar i hoppning och dressyr i klubbens regi under året.
Ridläger
Under sommaren hade vi tre lägerveckor med både barn och ungdomar, men bara dagläger
och inga övernattningsläger på grund av pandemin. Ett av lägren var ett terrängläger där alla
deltagare fick åka till Leksand och hoppa på deras terrängbana. Väldigt roligt tyckte både
hästar och ryttare. Vi hyrde en lastbil så alla hästarna åkte tillsammans.
Vi hade även ett vuxenläger under två dagar.
Utbildningar/kurser
Framgångsfaktorer Ridskola i 2 delar, digitalt Erica, Therese och Johanna.
Framgångsrikt styrelsearbete, digitalt Therese, Johanna och Ulrica.
Tävlingar
Annordnades ingen tävling pga pandemin.
Klubbmästare 2021
Dressyr 16 oktober
Klubbmästare junior: Elsa Eriksson – Joi
Klubbmästare häst: Therese Pihl – Henry
Hoppning 17 oktober
Klubbmästare junior: Elsa Eriksson - Pexy
Klubbmästare häst: Elin Engdahl – Pexy
Vinnare av vandringspris till den som fick bäst resultat totalt i både dressyren och
hoppningen.
Elsa Eriksson
Stort grattis till våra nya klubbmästare!
Under året har följande ryttare tävlat för Bjursås Ridklubb på lokal/regional nivå
Hoppning
Elsa Bergman – Aughnagarron Sparkey
Ella Gustafson – Aldataboom
Clara Ringsén – Erico of the Lowlands Z
Dressyr
Lena Eriksson – Fair Me
Jannica Bond – Mahjong
Zenitha Smedh – Replika
Proselinsgården
Vi fick en vattenskada i Proselins, efter att diskmaskinen har läckt. Tyvärr var den ganska
stor, vi fick riva ut hela köket och riva upp golvet. Vi hittade även en stor skada på några av
stockarna i väggen och på knuten. Det kommer tyvärr att ta tid innan detta är åtgärdat.
Vi behöver hjälp! Vill DU hjälpa till hör av dig till styrelsen!

Fastigheten
Under våren byggdes det ett bevattningssystem i ridhuset så vi slipper stå och vattna för hand
eller flytta runt vattenspridare. Nu sitter det vattenspridare på armar som man fäller ut på
sargen, jättesmidigt!
Vi har satt upp nya högtalare och en ny ljudanläggning.
Fixardagar i maj, augusti och oktober. Lite av det som blivit gjort, nya trästolpar till
sommarhagarna, saltat utebanan och ridhuset, röjt sly, skurat läktaren, möblerat om i
foderrummet, krattat anläggningen mm.
Vi har haft Dala Maskin Entreprenad på anläggningen. De har dikat ur, lagt grus i gångarna,
grävt ner slang för el till alla hagar och möjlighet till Termobar, grävt ur för nya sjukhagar och
förberett för ligghallen. I och med det kraftiga regnoväder vi haft så är vi väldigt tacksamma
att det blev klart innan det. Vattnet rinner nu fint i dikena. Det är fortfarande lite kvar att göra.
Vi har byggt en ligghall så nu kan Hervar och Ivan sova ute på nätterna.
Övriga aktiviteter
Vi fick skjuta på terminsstarten 2 veckor på våren på grund av att vi saknade hästar och
personal.
I februari hade Therese Lindqvist en Corona anpassad clinic i ridhuset. Hon visade
Horsemanship från marken in i den engelska skolan uppsuttet och inomhus terräng.
Det här fortsatte hon att visa och lägga in verksamheten för våra elever på våra ridskolehästar.
Påskdressyr under 2 dagar där man fick välja ett dressyrprogram och Therese Lindqvist
dömde, alla som var med fick rosett och påskägg.
Horsemanship, ledarskap och miljöträning med Therese L i april där hon började med att visa
lite i stallet och sen fick alla gå en bana i ridhuset med bla paraplyer, pressening, bollar,
blinkade lampa mm.
Ridborgarmärket 2021 har de flesta barngrupper tagit. En bana som man anpassar efter nivå
och sen får man köpa ett märke.
Igenridningstillfällen vid flera tillfällen under året, då vi har haft dåligt med hästar har vi inte
kunnat ta in igenridningar under lektionerna så därför hade vi speciella tillfällen.
Programridningstillfälle hade vi som träning för mini Km och stora Km.
Mini Km anordnade Us i oktober vilket var väldigt populärt och många var med. Den riktade
sig till de som inte ännu kan vara med på stora KM.
Vi har haft några tjejer som varit stallkompisar som varit jätteduktiga och hjälpt till med
barnlektionerna. De har som tack för hjälpen fått ridbiljetter de kan vara med på extra
aktiviteter med.
Under sommaren hade vi 9 st feriearbetare som vi fick pengar av kommunen för att avlöna, de
hjälpte till under ridlägren, att ha vattenjour, hjälpte till att skura stallet, rensa ogräs och
klippa gräs.

Us hade en spökvandring som blev väldigt välbesökt med mycket folk som gick en
tipspromenad i skogen med en hel del läskiga inslag.
Julshowen blev inställd.
Medlemmarna har även i år hjälpt till med att sälja diverse saker för att få in extra pengar till
klubben. Totalt har vi tjänat ihop ca 191 000 kr som är ett välbehövligt tillskott i kassan.
Försäljningar under vårterminen var: Kläder från Newbody och Ullmax och även kakor.
Försäljningarna under höstterminen var: Potatis, kläder från Newbody och Ullmax,
Sponsring/Bidrag
Föreningens medlemmar hjälps åt att samla kvitton från City Gross, vilket ger en återbäring
på 1 % av summan på alla kvitton. Svenska Spel, genom gräsroten, sponsrar föreningar där
medlemmarna har knutit sitt spelkort till föreningen. Därifrån fick vi i år liten summa.
Vi har även några som prenumererar på Bingolotter som ger oss en liten summa pengar. Vi
samarbetar även med Sponsorhuset, dit många e-handelsbutiker är kopplade. Varje köp som
görs via Sponsorhuset ger intäkter till klubben.
Ridklubben har i år fått bidrag från:
Från Falu Kommun: Driftsbidrag (det årliga) på 215 000 kr, 101 777 kr i verksamhetsbidrag,
22 185 kr för LOK stöd, övriga 51 958 kr. 27 000 kr för feriearbetare.
Idrottsmedel från ridsportförbundet: 25 000 kr för Samspel mellan häst och ryttare
Idrottsmedel från ridsportförbundet: 10 000 kr Kompensationsstöd Corona
Bjursås Sparbanks Stiftelse: 8 000 kronor för I stallet är allt som vanligt trots Corona
För att förstärka vår ekonomi säljer vi sponsorpaket till företag. Årets sponsorer är: Bjursås
Konsumentförening, Hammarprodukter AB, Bjursås Sparbank, Dalarnas Försäkringsbolag
och Dala Lantbruksmaskiner.
Det är ett viktigt arbete som vi kommer att fortsätta jobba med. Tack till alla sponsorer som
vill samarbeta med oss!
Det här året har varit ett extra tufft år att driva verksamhet, att få ihop verksamheten trots
pandemin och att förhålla sig restriktionerna. Det har ändå gått förhållandevis bra.
Vi har inte kunnat ha alla aktiviteter som vi brukar vilket har gjort att vi tappat en del intäkter.
Vårdressyren som vi skrev tidigare blev inställd. Vi kunde inte ha några övernattningsläger.
Vi har inte heller kunnat ha extra träningar i den utsträckning som vi önskat och även de flesta
andra helg-aktiviteter har uteblivit. Vi har haft det tufft när hästarna varit sjuka och förlorat
mycket på att stänga anläggningen så många veckor och när det varit sjuka hästar har de andra
fått dra ett tyngre lass. Det har fått bli mer varierad ridning för eleverna vilket har varit nyttigt
för dem.
Sammanfattningsvis kan vi från styrelsens sida säga att det är ett tufft jobb att driva
ridklubben framåt, både arbetsmässigt och ekonomiskt, men att det samtidigt är roligt och
givande. När fler och fler engagerar sig och hjälps åt med det som behöver göras skapar vi
medlemmar i föreningen tillsammans våra egna förutsättningar att utveckla vår klubb och har
roligt tillsammans under tiden!

Styrelsen för Bjursås Ridklubb vill tacka alla som på något sätt arbetat
med verksamheten och deltagit vid olika aktiviteter under året.
Vi vill tacka alla elever, föräldrar och medlemmar extra mycket för ert
tålamod under detta annorlunda år
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