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Torns Ryttarförening verksamhetsberättelse 
2020 
 
Under verksamhetsåret 2020 har Torns Ryttarförening haft följande styrelse med 
suppleanter: 
 
Ordinarie medlemmar: 
Mats Hansson, ordförande 
Sofia Book, vice ordförande 
Ingela Eriksson, sekreterare 
Martin Linde, kassör 
Jeanette Johansson-Ånmark, ledamot 
Sara Carlsson, ledamot 
Therese Eklund, ledamot 
Bianca Alm, TRU 
 
Suppleanter: 
Helena Jacobson 
Samuel Hielscher 
Ida Lindbladh 
  
Revisorer: 
Ordinarie: Peter Cederblad (KPMK), Camilla Hägglund  
Suppleanter: Andrea Åkesson (KPMG), Annika Widmark  
 
Valberedning: 
Cecilia Larsson-Ståhl (sammankallande), Eva Stigbrant Larsson, Cathrin Öresjö 
Suppleant: Annika Widmark 
 
 

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. 
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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 492 aktiva medlemmar, varav 11 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 25 hästar, både föreningsägda (7 stycken) och 
privatägda. Ryttarutbildningen sker även med träning och tävling i dressyr, hopp, 
terrängritt och körning. Den populära knatteridningen för våra yngsta medlemmar 
drar varje år cirka 70 barn. Under året har klubben haft 5 lag som tävlat i hopp och 
dressyr, samt individuella tävlingsryttare i hopp, dressyr och fälttävlan som deltar i allt 
från klubbtävlingar till nationell nivå.  
 
Torns styrelse har haft 12 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. 
 
Covid-19 – effekter på verksamheten 
 
Under 2020 har Coronapandemin markant påverkat verksamheten, allt från 
ridskoleverksamheten till klubbens tävlingar och arrangemang. Föreningen satte 
tidigt in insatser för att minska smittspridning och samtidigt hålla igång verksamheten.  
Inställda arrangemang har visserligen inneburit ett inkomstbortfall, men vi är också 
stolta över att ha möjliggjort för våra medlemmar att fortsätta rida på ett ansvarfullt 
sätt. Vårt arbete belönades med ett värdefullt stipendium från Tore A Jonassons 
stiftelse. 
 
Ridskoleverksamhet: 
För att kunna hålla igång ridskoleverksamheten och samtidigt minimera risken för 
smittspridning har en rad åtgärder satts in. Tydlig information har gått ut om vad som 
förväntas av elever, föräldrar, hjälpare och instruktörer. Bl a har publik förbjudits eller 
minimerats och nya rutiner vid ryktning, sadling och hästfördelning införts. 
 
Ställa om och ställa in evenemang: 
För att hindra smittspridning har klubben i många fall fått ställa in aktiviteter, men 
även i vissa fall valt att ställa om. På tävlings- och arrangemangssidan så har året 
inneburit en rad inställda evenemang. Istället för hopptävlingar har klubben 
arrangerat öppna banor. Ryttarfys-träning kunde genomföras ute med avstånd. Den 
planerade luciashowen för våra medlemmar ersattes av ett uppskattat luciatåg, där 
ponnyryttarna red till ett närbeläget äldreboende och spred glädje.  
 
Digitala möten: 
Samtliga kommittéer och styrelsen har gått över till digitala möten. Teorilektioner för 
ridskolan har även de delvis hållits av instruktörer via zoom. Den planerade kursen 
för grönt kort sköts upp och planerades om till en digital utbildning ledd av Marita 
Lindberg.  
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Våra kommittéer 
Torns är sina medlemmar och kommittéer. Varje ideellt nedlagd timme bygger upp 
föreningen och vi ska vara stolta över vårt arbete. 
 
Förutom aktivt arbete av övriga kommittéer t.ex. tävling, utbildning, anläggning, 
ponnystall och Axelgård så har under året den relativt nya sponsorkommittén verkat 
aktivt och för att skapa samarbeten, inkomster och söka bidrag/stipendier. 
 
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 samt i hopp, 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 
respektive klubb bjuder in medlemmarna i den andra klubben. Samarbetet med Östra 
Torns Ryttarsällskap har stärkts med träningsmöjligheter.  
 
Torns är medlemmar i HALK, Häst Alliansen i Lunds Kommun, där ryttarklubbarna i 
kommunen samarbetar för att sätta ridsporten på kommunens dagordning samt att 
behålla rimliga kommunala bidrag som är en förutsättning för en fortsatt verksamhet. 
Torns ryttarförening vill vara en aktiv partner för att vidareutveckla Lunds kommun 
där ridsporten bidrar till sunda individer och aktiv fritid för barn och vuxna. 
 
Tack vare bidrag från Lunds kommun, Svenska ridsportförbundet, Skånes 
Ridsportförbund och Riksidrottsförbundet samt föreningens sponsorer har klubben 
kunnat driva verksamheten och sköta anläggningen på önskat sätt. 
 
Torns unika koncept med både privata hästar och föreningsägda hästar i ridskolan 
möjliggör en ryttares utvecklingsresa från knatteridning, via ridskolegrupper, som 
fodervärd och till 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 ha hästen 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 hopp, 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 van, med totalansvar 
för hästskötseln där alla delar med sig av sin kunskap kring hästen och dess skötsel 
och träning. 
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Under 2020 har föreningen haft ett sex tävlande lag, från div 3 till elitserien, vilket 
visar på vår bredd och återväxt.   
 
Pga av Covid-19 har Torns ryttare inte haft möjlighet att tävla i samma utsträckning 
som tidigare år. Trots detta har vi ändå haft fina framgångar på tävlingsbanorna i 
hoppning och dressyr.  
 
Vår personal och organisation 
 
Under året har föreningens organisation, behov och arbetstider setts över och en 
organisationsförändring genomförts. Denna har inneburit att vi tillsatt en 
verksamhetschef med övergripande ansvar för verksamheten. Förändringen har 
även inneburit ändrade arbetstider och arbetsuppgifter för personalen.  
 
Under året har vår tidigare ridskolechef Hanna Ericsson lämnat oss för nya 
utmaningar. Denna roll har ersatts med verksamhetschefsrollen som Vanessa 
Bernekorn rekryterades till under våren. Arbetstider har förändrats så att hästarna fått 
en längre utevistelse de dagar vi har ridskola.  
 
Torns fast anställda personal Vanessa Bernekorn, verksamhetschef , Rebecka Zaar 
som ansvarar för stallarbete i ponnystallet på vardagar, Veronica Andersson som 
hjälper till med stallarbete, Amy Persson, som kombinerar instruktörsrollen med 
stallarbete, , Miia Gunn, vår kanslist, och Peter Tallner, vaktmästare, gör alla ett 
mycket uppskattat arbete. Ridskolans duktiga instruktörer, som beskrivs under 
ridskolan, leder ridskoleelevernas utveckling.  

 
GENOMGÅNG AV VALDA GRUNDLÄGGANDE DELAR 
 
Anläggningen  
 
Den stora händelsen på anläggningen var bytet taket på norra sidan av 
Rönnströmska ridhuset. Detta skedde under sommaren. Den södra halvan byttes 
sommaren 2018 men då den anlitade firman inte kunde åta sig uppgiften sommaren 
2019, så fick vi leta upp en ny firma. De var mycket grundliga och effektiva. 
 
Vårens arbetsdag kunde inte hållas pga Covid-19 pandemin utan arbetsuppgifterna 
lades ut i Funktionärs- och Anläggningsschemat. Däremot anordnades en arbetsdag 
på hösten och den 13 september samlades ett 40-tal entusiastiska arbetare för att ta 
sig an en rad uppgifter på hela anläggningen.  
 
Axelgård  
 
Under året har Axelgård varit fullbelagt i de 15 boxar som stallet innehar. Relativt stor 
omsättning har skett bland hyresgästerna. 
 
Sedvanliga sommarjobb för underhåll har genomförts. Inga sociala aktiviteter har 
genomförts till följd av Covid-19.  
 
Vid den mark som tagits i anspråk av kommunen -19 för skapandet av gång/cykelväg 
längst Kävlingevägen har nytt staket upprättats.” 
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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. 

• 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. 

 
TRU: Torns Ryttarförenings Ungdomssektion 
 
Under året som har gått har Torns Ryttarförenings Ungdomssektion inte anordnat 
några av sina planerade aktiviteter på grund av restriktioner för covid-19. Bl a har den 
det årliga klubb- och minimästerskapet, som ordnas av TRU, skjutits upp. Under året 
har vi haft många olika tankar på att hålla både större och mindre aktiviteter för 
klubbens medlemmar. Tanken bakom har varit att få bättre sammanhållning i klubben 
samt att inkludera de medlemmar som inte har egen häst eller fodervärd. De 
planerade aktiviteterna lämnas nu över till nästa styrelse.  
 
Ekonomi  

Föreningens ekonomi är god, precis som den varit de senaste åren. Dock har vi 
påverkats av Covid-19 genom att tävlingar tyvärr har ställts in. 

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 på klubben, såsom målning 
och reparation av boxar och stall, utbyte av tak på ridhus. 

Under året har kostnaderna för hö och halm varit på normala nivåer.  

Kostnader som varit högre än normalt är underhåll på grund av underlagsbyte samt 
takbyte på ridhuset.  
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En stor intäktspost för föreningen är vår tävlingsverksamhet. På grund av Covid-19 
har vi inte kunnat hålla de tävlingar som vi budgeterat med.  

Starkt fokus på kostnader har gjort att vi taktade vi mot budgeterat resultat. Vid 
Covid-19 utbrottet fick vi införa en rad åtgärder för att säkerställa föreningens 
ekonomi. Dessa har givit mycket bra resultat – tillsammans med engagerad personal 
och medlemmar som hjälptes åt med kostnadskontroll och olika initiativ att få in 
intäkter till föreningen.  

Föreningen balanserar ideellt arbete med lönebudget, där strävan är att avgifterna 
skall 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 sponsringskommittén är ansvarig för café Hyllan, sponsring och 
bidragsansökningar. På grund av den rådande pandemin har antalet tävlingar under 
året varit begränsat och café Hyllan har inte varit öppet så ofta som vi hade önskat. 
Men vid ett par tillfällen har vi ändå kunnat erbjuda enklare utomhusservering. Då har 
vi serverat dryck och enklare mat på ett smittsäkert sätt. För att följa FHM:s riktlinjer 
har allt ätbart varit paketerat. Vi har också sett till att tillhandahålla handsprit. 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.  
 
Kommittén har även fått ett större bidrag på 100 000 kr av Tore A Janssons stiftelse. 
Vi har förnyat befintliga sponsoravtal med JM-Bygg, Ica-Jägaren, tryckeriet JustNu, 
och Granngården. Vi har under året också blivit sponsrade av BodyShop. 
 
 
Eftersom samtliga kommitténs medlemmar är nya för i år har vi också ägnat mycket 
tid åt att hitta nya vägar framåt. Vi har satt upp mål som vi hoppas förverkliga under 
nästa år. Som ett smakprov kan nämnas att vi söker fler sponsorer, kommer att söka 
fler bidrag och förhoppningsvis kommer ha caféet öppet lite oftare.  
 

 
 
 
VÅR VERKSAMHET 
 

Ridskolan 
 
Ridskolans status 
Ridskolan håller igång med 20-21 veckor på vårterminen och 17 veckor på 
höstterminen, samt knatteridning och ridläger. Ridskolan har under året varit fortsatt 
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populär med tillströmning av elever, både nybörjare och redan ridkunniga elever. Den 
ordinarie ridskolan har haft upp till 150 uppsittningar/v under terminerna, samt 
ridläger veckorna 25 – 28 och 33 och knatteridning (12-14 uppsittningar/vecka). Vi 
har ca 300 elever i kölistan till ridskolan.  
 
Verksamhet 
Ridskolan har pågått måndagar, onsdagar och fredagar. Ridskolan har även 
anordnat knatteridning lördagsförmiddagar. Under året har ridskolan haft 4 
dagridläger under veckorna 25 till 28 samt ett nyinsatt igångsättningsläger före 
terminsstart.  
 
Vi har under 2020 satsat på att utöka verksamheten utöver ridlektionerna för att 
skapa möjligheter för lektionselever att uppleva mer av hästsporten, samt skapa nya 
inkomstkällor för föreningen. Aktiviteterna har varit öppna för alla medlemmar att 
anmäla sig till och intresset har varit stort. Ridskolan har utökats med ytterligare en 
grupp på fredagar. Intresset för aktiviteterna har varit stort, såväl bland medlemmar 
som icke medlemmar. 
 
Utökad verksamhet: 

- Uteritter: Uteritter med instruktör har gjorts under sommarhalvåret och 
jullovet. 

- Betesritt: Då de föreningsägda ponnyerna i år fått en välbehövlig vila på 

sommarbete anordnades en betesritt då ekipagen red från Torns till Dalby 

Hage. 

- Ridskolehopptävling: Under höstlovet hölls en hopptävling där lektionselever 
fick möjlighet att prova på att tävla på valfri höjd. Annica Phil, internationell 
hoppdomare hjälpte oss under dagen! Totalt tävlade 22 ekipage under denna  

- Prova på ridning: har anordnats för icke medlemmar. 
- Programridning för ridskoleelever: totalt 7 ekipage red program för 

ryttarmärke I, II och III. 
- Ridläger: Intresset för sommarens ridläger var mycket stort och tack vare att 

vi fick låna in privata ponnyer kunde platserna utökas. 
- Igångsättningsläger: Ridläger innan terminsstart där eleverna fått sätta igång 

”sin ponny” och lära sig mer om vad detta innebär. 
 
Hästar och stallplatser 
Under året har ridskolan disponerat mellan 22 och 25 ridskolehästar per vecka. Av 
dessa var ca 18 privatägda och resterande 7 ägda av föreningen. Under året har det 
funnits olika typer av kontrakt för ponny/häst i ridskola; där hästen deltar 1, 2 eller 3 
dagar per vecka. Boxarna har haft varit uthyrda och inbringat hyra under hela året 
även de som under kortare perioder stått tomma.  
 
Ponnyn Skalman såldes under 2020 och c-ponnyn Lady har köpts in. Intresset för att 
få bli fodervärd till en av ridskolans ponnyer har varit fortsatt högt framför allt till de 
större ponnyerna. Intresset har ökat för de mindre ponnyerna och de har alla varit 
uthyrda under hela året. Föreningsägda hästar har blivit kontrollerade av 
hästtandläkare Christine Levring.  Hovslagare har bytts till en utbildad och av 
jordbruksverket godkänd 

 
Instruktörer 
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Under året har instruktörerna Vanessa Bernekorn, Anna Norrman, Julia 
Andersson-Wärnerup, Hanna Ericsson, Liv Hansson, Amy Person, Agnes 
Helsing, Anna Eriksson arbetat i ridskolan.  
 
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. 

Under året har vi noterat ett ökat intresse för hoppträning och antalet gruppträningar 
har utökats. Det har hållits hoppträningar terminstid varannan vecka för Chanette 
Bellander och varannan vecka för Hanna Gunnarsson och Aminda 
Ingulfsson/Caroline Bore. Under lov och långhelger har hoppkurser hållits av Ann-
Sofie Oscarsson Hellsing, Caroline Bore samt Chanette och Eleonor Bellander. 

Individuell dressyrträning som samordnas av föreningen har hållits regelbundet på 
anläggningen av bland andra Christina Eghall, Caroline Bore och Jessica Ahlgren. 
Möjligheter till tömkörningspass har också funnits. Därutöver verkar ett antal tränare 
regelbundet på anläggningen efter privat överenskommelse.  

Under hösten november planerades en Grönt kort-kurs ledd av Marita Lindberg 
arrangerats med stöd av Idrottsmedel. Kursen fick skjutas fram och göras om till en 
digital kurs.  

Föreningens terränghinder har inventerats och under föreningens arbetsdag gjordes 
hinder iordning.  

Tävling 
För verksamhetsåret 2020 planerades och förbereddes åtta officiella tävlingsdagar.  
Höstdressyren gick av stapeln under två dagar i september och innehöll klasser för 
både ponny och häst, med nivå från lokal nivå till elitnivå. Under denna tävling 
arrangerade Torns andra omgången av Folksam Ponnyallsvenska Elit. Tävlingen fick 
gott betyg av både tävlande, besökare och officiella funktionärer. Granngården i 
Löddeköpinge sponsrade med fina priser. 
 
Dessvärre fick övriga sex tävlingsdagar ställas in med anledning av Covid-19. Som 
ersättning för de inställda tävlingarna arrangerades istället öppna banor under 
Covidsäkra förhållanden i både dressyr och hoppning. Dessa hade god uppslutning.  
Serieklubbtävlingarna i hoppning och dressyr genomfördes under tre helger i januari, 
februari och mars. 
 
Tävlingskommittén och sponsorkommittén har haft ett fortsatt gott samarbete. 

 

Individuella resultat 
Torns hade 51st licensierade tävlingsryttare under 2021, vilket är en minskning från 
2019 med 32%. Detta kan troligen förklaras med rådande läge och Covid-19 som 
påverkat och minskat hela tävlingsverksamheten i landet drastiskt. 
En positiv trend är att ett större antal än vanligt är förstagångslicensierade för Torns 
och har gett klubben nya ansikten på tävlingsbanorna. 
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Trots ett mindre underlag av tävlingar har föreningens tävlingsryttare plockat många 
fina individuella placeringar och vinster. Torns har haft ekipage representerade både 
inom hoppning och dressyr från lokal nivå upp till mästerskap med gott resultat och 
väl genomförda prestationer.  
 

Lagresultat 
Torns Ryttarförening har fortsatt att uppmuntra lagtävlan under verksamhetsåret 
2020 och finansierat lagens anmälningsavgifter. Vi är stolta över att lagdeltagarna 
stöttar varandra och sprider Torns laganda. Antalet lag har i år varit något mindre än 
föregående år, delvis med anledning av inställda serier.  
  

I dressyr har Torns haft lag i;  
- Folksam ponnyallvenska Elit: Total tredjeplacering i zon syd efter 

andraplacering i omg 2 och tredjeplacering i omg 3 
- Ponnyallsvenskan division 1: utanför placering 
- Ponnyallsvenskan division 2: utanför placering 
- Ponnyallsvenskan division 3: andraplacering i omg 2 

 
I hoppning har Torns haft lag i; 

- Ponnyallsvenskan division 2: Totalsegrare efter vinst i omg 1, tredjeplacering 
i omg 2 samt en avslutande seger i omg 3 

 
Klubbmästerskap 
Då klubben beslutade sig för att ställa in klubbmästerskapen med anledning av 
Covid-19 har varken klubbmästare eller minimästare för 2020 utsetts.  
 
Vandringspriser för tävlingsåret 2020: 
Tore Ekelins Vandringspris  Stella Hoff & Champ of Dance P 
Stävies Tennfat    Ann Smids & Tequila Rose  
SPF:s Vandringspris   Stella Hoff & Champ of Dance P 
 
 
Slutligen vill styrelsen tacka alla medlemmar för ett fint år på Torns och allas 
vårt bidrag till vår härliga klubbgemenskap 


