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Styrelse
Under verksamhetsåret 2021 har Torns Ryttarförening haft nedanstående styrelse med
suppleanter.

Ordinarie medlemmar
● Kristoffer Jälén, ordförande
● Helena Jacobson, vice ordförande
● Ingela Eriksson, sekreterare
● Mattias Olsson, kassör
● Anneli Friberg, ledamot
● Björn Jälén, ledamot
● Linda Palmenäs, ledamot
● Victor Ståhl, TRU

Suppleanter
● Stefan Zamudio
● Samuel Hielscher
● Ida Lindbladh

Revisorer
● Ordinarie: Peter Cederblad (KPMG), Camilla Hägglund
● Suppleanter: Andrea Åkesson (KPMG), Annika Widmark

Valberedning
● Eva Stigbrant Larsson, sammankallande
● Sofia Book
● Therese Eklund
● Cathrin Öresjö
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Övergripande föreningsöversikt
Torns Ryttarförening är en aktiv förening som under året fortsatt att arbeta för att främja
ridsporten, både som ridskola och som hem för tränings- och tävlingsryttare. Styrelsen,
kommittéerna och ridskoleverksamheten har klubbens devis ”Från ponny till häst, från
amatör till elit… och hela vägen dit” som ledstjärna i verksamheten. Torns är en del av
Svenska Ridsportförbundet och följer riktlinjerna kring föreningsstruktur och värdegrund.

Majoriteten av klubbens verksamhet riktar sig till barn och ungdomars utveckling, men
glädjande är att även återvändande ryttare är aktiva inom klubben. Åldersspannet på de
aktivt ridande är idag 5-70 år. Medlemmarna bär föreningen framåt via ett stort ideellt
engagemang både vad gäller skötsel av anläggning och stall samt genomförandet av
aktiviteter inom tävling och träning. Utan personal hade vi dock inte klarat ridskolan, vår
ekonomihantering, stallarbete i ponnystallet samt det dagliga underhållsarbetet.

Torns Ryttarförening äger en funktionell anläggning i Vallkärra utanför Lund, med bland
annat flera stallbyggnader, tre ridhus, utebana, hagar, förrådsutrymmen och kontor.
Kollektivstallet Axelgård arrenderas av kommunen mot underhåll.

Föreningen har cirka 490 aktiva medlemmar, varav 8 hedersmedlemmar och 23 ständiga
medlemmar.

Enbart i ridskolan sker ca 150 uppsittningar per vecka i ridskolan/knatteridning och 45
hästar är uppstallade i föreningens två stall. Ridskola/knatteridning bedrivs 4 dagar i veckan
med sammanlagt 27 hästar, både föreningsägda (8 stycken) och privatägda.
Ryttarutbildningen sker även med träning och tävling i dressyr, hoppning, terrängritt och
körning. Den populära knatteridningen för våra yngsta medlemmar drar varje år cirka 70
barn. Under året har klubben haft lag som tävlat i hoppning och dressyr samt individuella
tävlingsryttare i hoppning, dressyr och fälttävlan som deltar i allt från klubbtävlingar till
nationell nivå.

Torns styrelse har haft 14 protokollförda möten och därutöver har Torns olika kommittéer
haft protokollförda möten. Torns Ryttarförenings Ungdomssektion, TRU, har egen
verksamhet med månadsmöten, årsmöte samt egen verksamhetsberättelse och ekonomisk
redovisning.
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Smitta – effekter på verksamheten
Föreningen har följt de restriktioner och rekommendationer som givits med anledning av
Covid-19, men möjligheterna för tävlingsverksamhet har öppnats upp under året och
ridsporten har kunnat fortgå i stort sett oförändrad med snarare ett ökat tryck. Dock märks
ett minskat tävlingsdeltagande när tävlingarna väl kommit igång. Digitala och fysiska möten
har varvats. En viss försiktighet har iakttagits i anordnandet av arrangemang med många
deltagare. Färre, enklare arrangemang har gett tid till mer strategiskt arbete.

Smitta hos häst och oro för smittor som till exempel EHV-1 har påverkat verksamheten för
flera ridföreningar i Sverige, så även vår. Ponnystallets smittskyddsrutiner har därför
uppdaterats under året.

Våra kommittéer
Torns är sina medlemmar och kommittéer. Varje ideellt nedlagd timme bygger upp
föreningen och vi ska vara stolta över vårt arbete.

Under året har flera kommittéer fyllts på med nya medlemmar och man behöver tillsammans
finna sina former. Alla kommittésammankallande har tillsammans med styrelsen och
verksamhetschefen haft ett uppskattat gemensamt fysiskt möte kring föreningsarbetet.

Vår verksamhet
Målet för föreningen är ridning, utbildning och tävling på olika nivåer, för olika åldrar och
inom olika discipliner. Torns ryttare utbildas på alltifrån knatteridningsnivå till nationell nivå,
från 5 år till närmare 70 år i hoppning, dressyr och fälttävlan. Föreningen driver många
regelbundna aktiviteter men också tillfälliga arrangemang för både träning och tävling.

Vi har fortsatt samarbete med Stävie Ryttarförening kring träning och tävling, där
medlemmar från respektive klubb är välkomna på varandras aktiviteter. Mellan Östra Torns
Ryttarsällskap och vår förening finns bland annat ett samarbete med funktionärer på
hopptävlingar på vår anläggning.

Tack vare bidrag från Lunds kommun, Svenska ridsportförbundet, Skånes Ridsportförbund
och Riksidrottsförbundet samt föreningens sponsorer har klubben kunnat driva
verksamheten och sköta anläggningen på ett bra sätt.

Torns unika koncept med både privata hästar och föreningsägda hästar i ridskolan möjliggör
en ryttares utvecklingsresa från knatteridning, via ridskolegrupper och som fodervärd till
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privatryttare med egen häst och i slutändan en rutinerad tävlingsryttare. Klubbens egna
ponnyer spelar en viktig roll i knatteridningen och nybörjarverksamheten och kan bli den
första hästen att ta hand om mera självständigt som fodervärd. Våra privata hästar i
ridskolan ger eleverna välutbildade, pigga och glada hästar att rida på. Då en satsning på
ridsport ofta innebär träning och skötsel av hästen alla dagar i veckan, möjliggör konceptet
med att hästen går i ridskolan några dagar i veckan att den viktiga balansen mellan fritid,
skola och återhämtning blir lättare att uppnå för många yngre medlemmar i skolåldern.

Många har under sin tid som ryttare gjort Torns Ryttarförening synligt på tävlingsbanor för
hoppning, dressyr och fälttävlan, de har ofta med glädje återkommit till föreningen med egna
barn. Våra stall från ponnystallet till kollektivstallet Axelgård, möjliggör bra utbildning för
hästägare, både som nybliven och erfaren, med totalansvar för hästskötseln där alla delar
med sig av sin kunskap kring hästen och dess skötsel och träning. Under 2021 har
föreningen haft två tävlande lag.

Vår personal och organisation
Under året har föreningens organisation, behov och arbetstider setts över. Förändringen har
även inneburit ändrade arbetstider och arbetsuppgifter för personalen.

Torns fast anställda personal Vanessa Bernekorn( verksamhetschef), Rebecka Zaar ( häst-
och stallskötsel i ponnystallet), Veronica Andersson ( stallskötsel) Kajsa Malmström (
samordnande för ridskolan och kombinerar instruktörsrollen med häst- och stallskötsel),
Miia Gunn (ekonomiadministratör), och Peter Tallner (fastighetsskötare) gör alla ett mycket
uppskattat arbete.

Ridskolans duktiga instruktörer Linn Albertsson, Liv Hansson, Julia Andersson Wärnerup,
Amanda Birgestrand samt under våren även Amy Person och Agnes Helsning har lett
ridskoleelevernas utveckling. Knatteridningen har letts av Anna Eriksson, Ida Sjöstedt och
Ida Jacobson.

Anläggningen
Under 2021 har Anläggningskommittén haft tio möten; ofta digitalt men då och då på plats i
kaféet. Bland de större arbeten som utförts är lagning av nedre delen av sargen i
mellanridhuset (två av fyra sidor är bytta och fortsättning följer) och målning av sargen i
Rönnströmska ridhuset. Målningen utfördes av ett flertal barn som fick detta som
sommarjobb under en vecka. De handleddes av Anna Eriksson. I oktober fyllde Micke Nord
på med sand och flis i mellanridhuset samt flis i Rönnströmska ridhuset. Han jämnade också
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till ridbanorna. Arbor Syd har tuktat våra större träd i allén (Rönnströms väg), så nu ska det
inte falla ner grenar på hästar och människor. Mindre arbeten har genomförts under två
arbetsdagar. Vårens arbetsdag blev en i tiden ”utspridd arbetsdag” på grund av Covid-19.
Höstens arbetsdag var ”vanlig” och genomfördes den 4 september.

Axelgård
Under året har Axelgård varit fullbelagt i de 15 boxar som stallet innehar. Relativt stor
omsättning har skett bland hyresgästerna.

Axelgårdskommittén har fått nya medlemmar och många i stallet har fått nya
ansvarsområden.

Sedvanliga sommarjobb för underhåll har genomförts och hagarna har gåtts igenom. Nya
lysrör har monterats på loftet. Påfyllnad av grus har gjorts i hagarna.

Vid den mark som tagits i anspråk av kommunen under 2019 för skapandet av gång- och
cykelväg längs Kävlingevägen har nytt staket uppförts.

Ponnystallet
Stallarbetskommittén har under året fortsatt det löpande arbetet med administration av
stallarbetsschema och LOK-stöd, information om rutiner till familjer som uttryckt intresse för
stallplats och utseende av fadderfamiljer åt de familjer som kommit nya till ponnystallet,
inköp av stallredskap, märkning av burkhyllor, krokar för höpåsar och platser för stallpellets,
fördelning av platser och täckeshängare på loftet samt fördelning av skåp till nya hästägare
och fodervärdar.

Utöver det löpande arbetet har kommittén genomfört bl.a. följande enskilda arbetsinsatser:

Tagit del i ansvaret för stallets katter genom att utse en kattansvarig som ansvarar för vård
och skötsel av katterna tillsammans med Veronica Andersson.

Digitaliserat LOK-boken.

Målat tydliga platser för förvaring på loftet.

Administrerat storstädningen av stallet under sommaren.

Lämnat synpunkter rörande frågan om installation av varmvatten i spolspiltan.
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TRU: Torns Ryttarförenings Ungdomssektion

Under året som gått har TRU ordnat aktiviteter för medlemmarna med målet att få bättre
sammanhållning och att låta oerfarna ryttare våga testa nya saker. Vårterminen präglades av
Covid-19 och en hel del restriktioner från Folkhälsomyndigheten men på hösten ordnade
man Öppen bana samt Klubb- och minimästerskap. Inför Klubb- och minimästerskapen höll
TRU en uppskattad introduktion till tävling för de ryttare som var nya på tävlingsbanan.

Resultat i föreningens Klubb- och minimästerskap:

Hoppning:
MM ponny : Elvira Book Åsberg, Keep on Keeping on
MM häst: Andrea Kjellström, Shebang
KM ponny: Emilia Nejdesjö, Strong Joe
KM häst: Ebba Persson, F Zarah

Dressyr:
MM ponny: Ebba Sjösted, Cirkus
MM häst: Bianca Alm, Lactriz
KM ponny: Malva Sellers, Lakeside Ted
KM häst: Ingen segrare 2021

Sammanslagning:
MM Ponny: Elvira Book Åsberg, Keep on Keeping on
MM häst: Ingen segrare 2021
KM ponny: Inka Friberg, Alderon
KM häst: Ingen segrare 2021

Ekonomi
Föreningens ekonomi är god, precis som den varit de senaste åren.

Torns verksamheter boxuthyrning och ridskola är fullt utnyttjade och välbesökta med goda
intäkter och nödvändiga kostnader som följd. Vår anläggning, som är stor och till viss del
gammal, genererar intäkter men kostar också mycket i drift och underhåll, både i form av
utgifter och ideellt arbete.

Under året har vi genomfört en rad förbättringsåtgärder såsom målning och reparation av
ridhusen. Två av insatserna som beslutats under året (nytt stängsel runt galoppspåret och
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upprustning av ponnystallets tak) kommer inte att ske förrän under 2022. Dessa kostnader
finns därför inte med i detta bokslut utan kommer att kostnadsföras 2022.

Under året har ett avtal om gödselhantering tecknats med Stångby plantskola. Detta
kommer att sänka föreningens kostnader.

Föreningen har även investerat i en fyrhjuling och den nya D-ponnyn Flicka.

En stor intäktspost för föreningen är normalt vår tävlingsverksamhet, men verksamheten har
varit mindre i omfattning än vanligt med anledning av Covid-19. Likväl genererade
tävlingarna ett litet överskott under året.

Under året har det varit ett starkt fokus på kostnadskontroll. Det, i kombinationen med att
ridskolan går bra, bidragen från kommunen varit betydligt högre än budgeterat samt att alla
planerade reparations- och underhållsåtgärder inte hunnit genomföras innan
verksamhetsårets slut, har lett till ett starkt resultat för verksamhetsåret. Därmed har 500
000 kr kunnat avsättas till föreningens reparationsfond.

Föreningen balanserar ideellt arbete med personalkostnader där strävan är att avgifterna ska
hållas låga för att så många som möjligt ska kunna medverka i klubbens arrangemang.
Torns kanslist, Miia Gunn, tar ett stort och uppskattat ansvar för de flesta ekonomiska
aktiviteterna.

För att ha en ekonomi i balans är det av stor vikt att få in extra medel som LOK-stöd,
anläggningsstöd och sökta bidrag från fonder, stiftelser och Idrottslyftet. Torns tackar för
alla bidrag, LOK-stöd samt stöd från Lunds kommun, Skånes Ridsportförbund och
Idrottslyftet som har gett stort positivt tillskott till föreningen. Klubben tackar även våra
sponsorer för välkommen sponsring av föreningens aktiviteter.

Café och sponsring
Café- och sponsorkommittén är ansvarig för försäljning i caféet Hyllan, sponsring och
bidragsansökningar. Cafeterian drivs på ideell basis för att öka trivseln och den sociala
samvaron. På grund av den rådande pandemin har antalet tävlingar under vår och sommar
varit begränsat och café Hyllan har inte varit öppet så ofta som vi hade önskat.

Under hösten kunde vi öppna upp cafeterian och ha försäljning under två dagars tävling i
september, vår klubbtävling, en programridning i november och två dagars Lucia-tävlingar i
december. Vi serverade då mat och dryck på ett smittsäkert sätt. Vi har också sett till att
tillhandahålla handsprit och ha avståndsmarkeringar.

På fixardagen under hösten kunde vi också servera varm mat till alla ideella krafter. Inköp har
i första hand gjorts hos vår sponsor ICA Jägaren.
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Torns har fått en ny värdefull sponsor i LKF som också hjälpt oss att förbättra kunskapen i
föreningen hur vi aktivt kan arbeta för att förebygga sexuella övergrepp. Tillsammans med
dem arrangerades ett uppskattat luciatåg med våra ponnyer som gick till LKF:s
bostadsområde i Nöbbelöv.

Utöver LKF har vi förnyat sponsoravtal med Hööks, JM, Granngården och ICA Jägaren. Vi har
även fått priser till våra tävlingar från The Body Shop och Tehuset Java. Tillsammans med
JM delade vi ut glass och dricka till alla ridskolans elever inför sommaruppehållet.

I december tog kommittén fram en uppskattad almanacka med ridskolans hästar som har
sålts till föräldrar och Torns medlemmar.

Övrigt
Föreningen har efter beslut på årsmötet 2021 nya stadgar, vilka bland annat innebär att
årsmötet ska anta en verksamhetsplan. Styrelsen har med hjälp av ett flertal rådgivare drivit
en genomlysning av verksamhet men framförallt anläggning som resulterat i en plan och ett
ramprogram för anläggningens fysiska utveckling.

Föreningen har yttrat sig angående förslag om stambana då två av tre förslag skulle
innebära påverkan på verksamheten.

Nya stallplatsavtal började gälla under året.

Anläggning och majoriteten av hästarna är registrerade hos Jordbruksverket, i enlighet med
nytt regelverk.

Ett nytt gödselavtal har tecknats med ny samarbetspartner, Stångby Plantskola, och nytt
förfarande.

IT-lösningarna inom föreningen har setts över, bland annat finns nu ett program för digitala
signaturer, ett internt kommunikationsverktyg används och det finns en digital plattform för
föreningen samt uppdaterad utrustning och program för personal.

Ett tillfälligt hagutskott har bildats i syfte att få en struktur och planering årligen som ger
bättre hagar och tydlighet i ansvar.

Föreningen har köpt in ett gallersläp och en fyrhjuling.

Nöjdhetsundersökningar har genomförts med medarbetare, ridskoleelever och stallgäster i
ponnystallet och på Axelgård. Sommaren, som är en speciell period då en del hästar från
Axelgård kommer till ponnystallet, personal har semester och en del hästar är på sommarlov,
har utvärderats.
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Ridskolan
Ridskolan har varit igång 20 veckor under våren och 19 veckor under hösten, med nio
grupper på måndagar och onsdagar, fyra grupper på fredagar och två knattegrupper på
lördagar. Totalt har det skett 148 uppsittningar/vecka i den ordinarie verksamheten. Alla
grupper är fulla och ridskolan har ca 300 personer i kö.

Ungefär hälften av lektionerna leds av instruktörer med utbildningsnivå SRL III (Svensk
Ridlärare nivå 3). Alla instruktörer har gått någon form av utbildning eller fortbildning under
året. Ridskolan har precis som tidigare främst barn- och ungdomsgrupper med åldersspann
från 7 till 16 år, dessutom två vuxengrupper. Knatteridning är öppen för barn 3 till 7 år.
Gruppstorleken är oförändrad, i lilla ridhuset fem elever, undantag knatte med sex elever, i
mellanridhuset har grupperna sju elever.

Utöver ordinarie verksamhet har ridskolan haft fyra sommarridläger i juni och juli, ett
igångsättningsläger i augusti samt träningsläger för fodervärdar och privata stallgäster
(totalt 129 uppsittningar). Lägerverksamheten är mycket uppskattad och vi har utökat
platserna i ett försök att möta den stora efterfrågan. Tyvärr var det många som ändå inte fick
plats.

På loven har ridskolan också anordnat uteritter, märkestagning, programridning, hopptävling,
prova på ridning, stalldagar och den uppskattade betesritten för att nämna några aktiviteter.
Även aktiviteter för stallgäster och fodervärdar har anordnats, så som lastträning,
träningsläger och löshoppning.

Några aktiviteter har fått justeras eller utgå på grund av Covid 19-restriktioner men den
absoluta majoriteten har kunnat genomföras på ett säkert sätt och som tänkt.

Under året har ridskolan disponerat 27 ridskolehästar per vecka. Av dessa var ca 17
privatägda och resterande 7-8 ägda av föreningen. Föreningen har haft full beläggning på
stallplatser under året. Det har funnits tre typer av kontrakt för ponny/häst i ridskola; ett där
hästen deltar tre dagar per vecka (måndag, onsdag, fredag), ett där hästen deltar två dagar
per vecka (måndag, onsdag) och ett där hästen deltar en dag per vecka (måndag eller
onsdag).

I somras köpte föreningen den 6-åriga D-ponnyn Flicka som under våren gått i ridskola och
stått uppstallad som privatponny på Torns. Vi är glada över att nu kunna erbjuda en D-ponny
i föreningens mycket uppskattade fodervärdsverksamhet.

Föreningsägda hästar fått en årlig tandkontroll av hästtandläkare. Hovslagaren som anlitas
är utbildad och godkänd av jordbruksverket.
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Utbildning
Torns har en lång tradition av att erbjuda utbildning till våra medlemmar. Både inom
hoppning och dressyr är intresset mycket stort med många aktiva och flera olika tränare.

2021 var ett händelserikt år för Torns utbildningskommitté, då det blev en stor rotation på
medlemmar. Från att många tidigare medlemmar valde att lämna kommittéen har ett stort
antal nya anslutit.

Under våren 2021 anordnades torsdagshoppningen i vanlig ordning med stort intresse, vilket
fortsatte under hösten då UK fann mycket nytta i det nya digitala verktyg föreningen tagit del
av. Tränarna har varit Chanette Bellander, hennes dotter Ellinor Bellander och nytillskottet
Caroline Bore.

Under jullovet anordnades en tvådagars hoppclinic där Chanette höll en dag med fokus på
markarbete följt av en andra dag med Ellinor där banhoppning stod på tapeten.

Individuell dressyrträning har hållits regelbundet på anläggningen av bland andra Christina
Eghall och Jessica Ahlgren.

Under våren anordnades en kurs inom häst-agility som blev mycket uppskattad. Kursen fick
många av föreningens medlemmar att tänka om kring hästhantering och hjälp med att hitta
verktyg för en bättre kommunikation med sina hästar.

Under sommaren gjordes en större renovering av terrängbanan. Nya hinder med fokus på att
vara inbjudande för nybörjare byggdes och vissa befintliga hinder reparerades.

Under julen 2021-22 anordnades en grönt kort-kurs och likt föregående år fick även denna
anpassas till rådande restriktioner. Med en erfaren utbildningsledare var detta möjligt och
flera av de digitala lösningar som föreningen börjat använda sig av kom väl till användning
för att kursen skulle utföras på bästa möjliga sätt.

Tävling
Tävlingskommittén planerade för och hoppades kunna arrangera tre officiella tävlingshelger
under 2021, totalt sex tävlingsdagar. Tre av dessa dagar fick dessvärre ställas in med
anledning av Covid-19. Vi är dock mycket glada över att resterande tre tävlingsdagar kunde
hållas enligt plan, och att med kort varsel vara flexibla i tävlingsledningen för att göra de
anpassningar som krävdes att genomföra dessa tävlingar. Granngårdens Septemberdressyr
med två dagar lades samman till en dag, med klasser för ponny på förmiddagen och klasser
för häst på eftermiddagen, Granngården i Löddeköpinge var huvudsponsor. De traditionella
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Luciatävlingarna gick av stapeln i december med JM som huvudsponsor. Vid lucia lättade
äntligen restriktionerna något och mer publik kunde tillåtas.

Samtliga tävlingsdagar fick beröm av officiella funktionärer och tävlande, och att läsa i
överdomarrapporterna finns på de olika bedömda punkterna enbart betygen ”mycket bra,
utmärkt och nationell standard” - vilket vi är mycket glada och stolta över.

Utöver de officiella tävlingarna i Tävlingskommitténs regi har även andra arrangemang med
stöd av TK anordnats ideellt av aktiva medlemmar samt TRU; klubbtävlingar med klubb- och
minimästerskap i hoppning och dressyr, samt utbildningstävlingar i form av
programridningar och öppen bana.

Individuella resultat
Torns hade 42 st licensierade tävlingsryttare under tävlingsåret 2021. Av dessa är ca 80%
barn och ungdomar upp till 18 år.

Antalet ansökta licenser för 2021 innebär en något nedåtgående trend. Likt föregående år är
detta mycket troligt ett direkt resultat av pandemins påverkan på tävlingsverksamheten i
landet, där stora delar av tävlingsterminerna blivit inställda.

Trots ett mindre underlag av tävlingar har föreningens tävlingsryttare gjort fina resultat och
plockat både individuella placeringar och vinster. Torns har haft ekipage representerade
både inom hoppning och dressyr på olika nivå med gott resultat och väl genomförda
prestationer.

Lagresultat
Torns Ryttarförening har fortsatt att uppmuntra lagtävlan under verksamhetsåret 2021 och
finansierat lagens anmälningsavgifter. Vi är stolta över att lagdeltagarna stöttar varandra och
sprider Torns laganda. Med anledning av inställda tävlingar och serier så har antalet serier
föreningen deltagit i varit något mindre än tidigare år.

Under 2021 hade Torns lag i två serier; Ponnyallsvenskan division 2 hoppning, samt
Ponnyallsvenskan division 2 Dressyr där dressyrlaget red hem en total tredjeplacering i
serien efter andraplacering i både omgång ett och tre.
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Vandringspriser för tävlingsåret 2021
Tore Ekelins Vandringspris – Lovisa Rosenlund & Naranjo

Stävies Tennfat – Anna Andersson & Adele

SPF:s Vandringspris – Lovisa Rosenlund & Naranjo

Sven Anderssons Vandringspris - ännu ej utsedd

Tack
Slutligen vill styrelsen tacka alla medlemmar för ett fint år på Torns och allas vårt bidrag till
vår härliga klubbgemenskap.
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