
Verksamhetsberättelse för Storvreta Ponnyklubb 2015 
 

Under 2015 har Storvreta Ponnyklubbs styrelse bestått av Niclas Hellgren, Anna Wahlström, 

Sofie Karlsson, Anette Perolari, Catrin Wiberg, Peter Oretorp, Linda Oberholzer, Linda 

Birkelund och Malin Blom. 

 

Styrelsen har bedrivit ett arbete med att starta upp klubben och få den mer aktiv. Man har 

även arbetat mot att klubben ska bli en del av Solängens ridskola. 

Klubben och ridskolan utökade sitt samarbete under 2015 på så sätt att klubben övertog 

genomförandet av samtliga klubbtävlingar och tillhörande kioskverksamhet samt alla 

lovaktiviteter utom sommarlägren. 
 

Klubben blev medlem i Svenska Ridsportförbundet och påbörjade ett samarbete med SISU. 

Några av styrelsemedlemmarna påbörjade även en utbildning i Idrott Online.  

 

Vi har haft ett flertal avsuttna aktiviteter för våra medlemmar: 

 

* Kick off med en massa lekar och roligheter. Uppskattat och full anmälningslista! 

 

* 2 st hopptävlingar. Många starter och tur med vädret. Bra priser! 

 

* Dressyrtävling. Trevlig tävlingsdag med många fina ritter! 

 

* Barnens dag i Storvreta. Nisse var med som ”klappdjur”. Vi delade ut flyers och hade en 

tävling. 

 

* Halloweenkväll. Ruggigt spännande och fullt hus här! 

 

* Höstlovsaktiviteter med dagläger och skötarläger. 

 

* Klubbkläder togs fram och sålde väldigt bra. 

 

* Medlemskväll med 5-kamp och korvgrillning. Fulltecknad! 

 

* Vinteraktiviteter såsom tomteritt, äventyrsritt, märkeskurser, luciakväll, julpyntning. Alla 

kurser och aktiviteter blev fulltecknade och gick mycket bra! 

 

* Ridande luciatåg i Storvreta. Fantastiskt uppskattat och närmare 200 personer kom och 

tittade! 

 



* Studiecirkel med 12 träffar under året för TR-elever om kompisskap, samarbete, träning för 

ryttare, häst- och stallvård mm. Tog fram en kompis-sol för stallet. Uppskattad! 

 

* Två stycken bussresor – en till Göteborgs Horse show som blev mycket uppskattad av 

deltagarna, och en till Stockholms International Horse show dit vi blev 51 stycken som åkte. 

Alla var glada, nöjda och trötta på vägen hem. Vi hade även turen att få åka i en superfin 

buss! Vi ordnade en tävling på bussen med pris till den/de som lyckades fota flest kändisar 

inne på Friends. 

 

 

Mål för 2016: 

 

* Få in alla papper till kommunen så att vi kan börja söka bidrag. 

* Utbildning i styrelsearbete. 

* Genomgå ytterligare utbildning/-ar i Idrott Online. 

* Hitta ett sätt att bygga en stor klubblokal som helst rymmer minst 50 personer.  

* Arbeta fram en plan för utveckling av dagverksamhet med bl.a. Daglig verksamhet, 

handikappridning (framför allt för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar).  

* Se över handikappanpassningen på hela anläggningen, hur vi kan jobba långsiktigt. 

* Upprätta en plan för krishantering och olycka. 

* Få igång en ungdomssektion. 


