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Föreningen Wisby Ridklubb
Wisby Ridklubb är en av de äldsta i landet och bildades 1910 under namnet Visborgs Fältrittklubb, en
förening bestående av militära ryttare. Så småningom bildades en civil ryttarförening med namnet
Wisby Ridklubb – en ideell förening som driver sin verksamhet med hjälp av frivilligt arbete.
WRK finns till för att ge medlemmarna möjlighet till en bra utbildning, både på ridskolan och med
egen häst. Klubben är för alla aktiva inom hästsport. De licenserade ryttarna tävlar aktivt både i
dressyr, hoppning och WE (Working Equitation).
Wisby Ridskola drivs av Wisby Ridklubb och erbjuder även träning för ryttare med egen häst.

Styrelsen 2021
Ordförande: Olga Knudsen, år 1 av 1
Vice orförande: Madelene Johansson, omval år 1 av 2
Kassör: Monica Andersson, omval år 1 av 2 år
Ledamot: Sanna Leissner, omval år 1 av 2
Ledamot: Mia Askerlund, utfyllnadsval 1 år
Ledamot: Maria Ericsson, nyval år 1 av 2
Ledamot: Karin Leoson, omval år 1 av 2 år
Ledamot: Alma Sundqvist, utfyllnadsval 1 år
US representant: Linn Leissner
Suppleant: Gunilla Johansson, omval år 2 av 2
Suppleant: Meit Fohlin, nyval år 1 av 2
Avgått under året: Maria Ericsson och Karin Leoson.

Verksamhet 2021 – sammanfattning

Inledning
Att driva en ideell förening innebär hårt arbete och många ideella timmar. Vi i styrelsen är därför
särskilt nöjda med att vi under 2021 äntligen kunnat anställa en verksamhetsledare. Att ha en
verksamhetsledare anställd innebär att tid frigörs för styrelsen för att arbeta med strategiska frågor
som kan utveckla vår klubb framåt istället för att arbeta operativt med den dagliga driften. Det här är
en utveckling i positiv riktning och vi hoppas och tror att det på sikt kommer att locka fler
medlemmar till vår klubb.
Under 2021 har vi fortsatt arbetet med att etablera området runt Rävhagen som ett
ridsportscentrum på Gotland. Arbetet kommer att intensifieras under 2022 och vi håller tummarna
för att rätt politiska beslut kommer att fattas under 2022. För er som vill ta del av den skrivelse vi
skickade till politiken i somras finns den att ta del av som bilaga i årets verksamhetberättelse.
Trots ytterligare ett år kantat av pandemi har WRK under året lyckats genomföra ridskola, träningar
och tävlingar, kanske inte i den utsträckning vi önskat men ändå i en grad som vi kan känna oss stolta
över.
Nytt för i år var den tävling, Gotland Summer Tour, som genomfördes i samarbete med Sylve
Söderstrand på hans anläggning Lunds allé i Västerhejde. En tävling där flera klubbar på ön
samarbetade och vi kunde bjuda in publik för första gången 2021.
Med denna korta summering inleds årets verksamhetberättelse. Nedan kan ni läsa vidare om vad
som hänt inom klubbens olika verksamhetsområden.
Styrelsen vill också passa på att tacka alla medlemmar och samarbetspartners för fint arbete under
2021, utan er inget Wisby ridklubb.
Nu ser vi fram emot att 2022 fortsätta att utveckla klubben vidare tillsammans med er.

/Madelene Johansson, vice ordförande

Ekonomi
Ekonomin har varit stabil under året. Med hjälp av vår revisor Gunilla Johansson har vi tagit
fram en lättöverskådlig budget där det är lätt att följa kostnader och intäkter. Budgeten har
följts upp kvartalsvis och redovisats för styrelsen.
Efter vårterminen togs beslut att sälja några ridskolehästar, dels för att de inte trivdes inom
verksamheten. Populära hästar Affe, Killen, Joycie och Bello fann nya ägare, intäkter som
skulle bidra till nya hästar och även till en verksamhetsutvecklare. Beslut togs att anställa
Marlene Malmqvist som verksamhetsutvecklare, för att ha ett helhetsansvar och utveckla
klubben som förening och ridskola. Väl värda pengar för att kunna driva WRK framåt.
Anläggningen har länge dragits med stora behov av renovering, kostnader som inte kan
undvikas. Under året har sprinklers i ridhusen installerats, parkeringen har fått nytt grus,
underlagen i ridhusen har bättrats på och en ligghall har börjats att bygga av
byggprogrammet.
WRK har haft ett lån till region Gotland för avloppet, detta är nu helt avbetalat. WRK har
kvar Nordea lånet för anläggningen.
En fullständig rapport om ekonomin kommer att bifogas, med balans och resultatrapport för
2021.

Ridskolan
Vi har under året bytt namn på ridskolan. Nu heter vi Wisby ridskola. Följ oss gärna på
Instagram - Wisby ridskola!
Maria Ankarcrona har haft lektioner för både ridskoleelever och elever med egen häst på
torsdagar. Sara Engström har haft lektioner måndag-torsdag och jobbat med ett gäng glada
och duktiga stallvärdar och ledare som hjälpt till på lektionerna.
Wisby Ridklubb äger 6 av hästarna som går i ridskolan, 2 av hästarna går på fodervärdsavtal
och 4 av dem är deltidsarbetande, dvs går på vårt privathästavtal. Det senare betyder att
hästägaren rider sin häst 3-4 dagar i veckan och ridskolan har den 2-3 dagar/vecka.
Hästägaren får då hjälp med skötsel, hovslageri och får billig boxhyra som inkluderar
grovfoder. Win-win för ägare, häst och ridskolan!
I juli gick alla ridskolehästar på semester. Det blev fyra veckors välförtjänt vila och bete.
Några av våra trotjänare, Bello, Joycie, Killen och Affe har fått nya ägare och vi är så glada
att de har fått så fina familjer.

Under det gångna året har vi också hunnit med stallstäd, korvgrillning, rykttävling,
käpphästhoppning och dagridläger fyllda med stallpyssel, ridning, grill, bad, hästmys och
massa annat skoj!
Vi vill tacka alla elever, föräldrar, stallvärdar, ledare o hästar för det här året.
Ett särskilt varmt tack till Pauline som jobbat hos oss sen augusti 2019 och tagit hand om
stall, hästar och elever på bästa tänkbara sätt. Lycka till med studierna och hoppas vi får se
dig i stallet på din lediga tid.

Tävling
Årets första tävlingar blev inställda pga covid-19.
Till sommaren började det öppna upp för tävlingarna, WRK började planera i samarbete med
Sylve Söderstrand hopptävling på Lunds Alle. Denna kunde genomföras som planerat,
ansökte om tillstånd för publik och kunde välkomna publik till första hopptävlingen vid Lunds
allé, ”Gotland Summer Tour”. Verkligen trevliga tävlingsdagar! Vi hoppas att denna nu blir en
tradition.
I augusti genomförde WRK sin andra working equitation tävling, med första DM för Gotland i
WE i dressyr, teknik och speed. Det var inte många starter, kunde genomföra 2 klasser lätt B
och Medelsvår.
Helgen 23-24 oktober kunde WRK välkomna till en dressyrtävling för ponny och ridhäst även
med sista omgången för lagtävlan div 2. En härlig stämning och många fina ritter under
tävlingsdagarna. Hopptävlingarna för ponny och ridhäst sk Novemberhoppet med 166
starter, flöt på fint med många fina hopprundor.
Årets klubbmästerskap i dressyr och hoppning lyckade genomföras den 7 november, få antal
starter med ändå roligt att det blev ett KM. Dagen avslutades med fika, goda tårtor som
Petra Öström bakat.
Dressyr KM ponny
1. Tyra Gibson/Little Lad
2. Lovisa Jakobsson/ Cherry Flavour

KM dressyr ridhäst
1. Indra Öström/Kenia
2. Linnéa Widing/Barolin
3. Tillie Nordström/Brinco
KM hoppning ponny
1. Tyra Gibon/Little lad
2. Hanna Nygranne/Painted in black
3. Lea Farnelid/Ici door

KM hoppning ridhäst
1. Indra Öström/Kenia
2. Märta Johansson/Classic star
3. Emmelie Christensson/ Night wish

Under året har WRK även haft programridning och banträningar.
Totalt har WRK 25 ekipage som löst licens och tävlat för klubben 2021.
Tusen tack till alla funktionärer som hjälper till, utan er blir det inga tävlingar.
Utifrån resultat från årets tävlingar, vill vi gratulera till;
Årets ridhästekipage
Indra Öström/Kenia
Årets ponnyekipage
Emilia Ardin/Attory Mighty Mac
Förutom ovanstående prestationer har även följande fina prestationer åstadkommits under
året:

Märta Johansson och Classic Star vann junior DM i hoppning på ridhäst.

Linnéa Widing och Salza debuterade i Intermedier dressyr klass på 64 %.
Monica Andersson och Brinco red SM i Working Equitation och slutade på en 10 :e plats.
Fantastiskt bra jobbat allesammans!!!

Utbildning
I år är det främst digitala utbildningar som erbjudits vi Gotlands ridsportsförbund. Domare och
överdomare har gått fortbildning och US-representant har fått praktiskt utbildning i HLR. Generellt
kan sägas att intresset för att gå utbildningar under året varit lågt vilket nog kan bero på att de mest
erbjudits i digital form.

Projekt
Under 2021 fick vi 25 000kr i verksamhetsbidrag av RF-SISU för att genomföra aktiviteter. Vi valde att
genomföra ett dagridläger och en prova-på dag. Här kommer en kort rapport om upplägg.
Dagridläger; planering och genomförande av lägerverksamheten gick som tänkt. Dagsplanering
bestod av 1 ridpass i skogen, 1 pass i ridhuset samt bad i Follingbobrottet. Deltagarna serverades
lunch, mellis och glass. Det krävdes dock fler hästar än planerat, eftersom fler önskade delta.
Prova på-ridning: Vi började i stallet där man kunde klappa, fläta, rykta, sadla innan det blev dags att
provsitta på häst. Dessutom visade vi hoppträning i ridhuset på olika hästar och nivåer. 25 besökare
kom. Marknadsföring gjordes via Facebook för båda insatserna, vilket gav god respons. Radio
Gotland gjorde en intervju från prova på-ridningen som direktsändes, vilket gav positiv PR för
klubben.

Kommunikation
Karin Leoson som var ansvarig för klubbens kommunikation var tyvärr tvungen att avsäga sig sitt
uppdrag som ledamot i styrelsen då det fanns risk att hon skulle hamna i en jäv-situation då hon
tackade ja till ett nytt arbete inom Region Gotland i somras. Därmed förlorade vi även vår
kommunikatör vilket var olyckligt. Styrelsen tillsammans med Desirée Andersson har dock försökt
upprätthålla ett visst informationsflöde, dock inte på samma kvalitetsnivå, det är vi medvetna om.
Innan Karins avgång sjösatte dock hon och Desirée vår nya hemsida. Den har fått ett helt nytt
utseende och ser väldigt inbjudande ut, något vi hoppas medlemmarna uppskattar.

Vi försöker även dela med oss om vad som händer och är på gång inom klubben på Facebook och
Instagram, olika kanaler finns för att nå olika målgrupper.
Vår målsättning är att publicera fyra nyhetsbrev per år och det har vi gjort. Nyhetsbrev har gått ut till
medlemmarna i april, juni, september och december.

Anläggning
Wisby ridklubb har en stor anläggning att drifta och underhållet är eftersatt. Tyvärr har vi aldrig den
ekonomi som krävs för att göra de förbättringar som önskas men årligen försöker vi ändå hålla efter
det som är mest akut.

Påbörjade och utförda arbeten 2021:
•
•
•
•
•
•

Påfyllnad underlag i båda ridhusen
Installerat sprinklers i båda ridhusen
Grusat upp parkeringen
Återställt parkeringen på Silikaten
Installerat frostvakt på vissa vattenledningar
Första spadtagen till ligghallen har tagits. Wisby Gymnasiets byggprogram är det som bygger
ligghallen åt oss.

Stall Rävhagen
Stall Rävhagen har 23 boxar och 10 hagar om sammanlagt drygt 3 hektar.
I stallet finns förutom de hästar som går med i verksamhet plats för 8 hästar.
På vardagarna sköts utsläpp, morgon och lunchfodringar av vår personal. Övriga pass sköts av
skötare och uppstallade.

Ungdomssektionen
Ungdomssektionen har precis som allt annat behövt anpassa verksamheten efter restriktioner under
det gångna året. Vi har inte kunnat genomföra speciellt många aktiviteter och även styrelsearbetet
har drabbats då det varit svårt att hålla digitala möten och känts ganska meningslöst.
I oktober genomfördes en uppskattad rykttävling med fika och lekar och nu senast fick våra yngre
medlemmar chansen att ”prova på banhoppning” då vi fick låna ridskolans hästar. Vi byggde fram,
gick bana, gjorde iordning hästarna och värmde upp tillsammans innan deltagarna fick rida sin bana
och avslutade sedan med fika och prisutdelning!

Vi ser ett intresse av att sitta med i ungdomssektionens styrelse från ridskolans håll, vilket är roligt
och behövligt då vi under ett par år varit en liten men tapper skala. Förhoppningarna inför det
kommande året blir att kunna trappa upp på antal aktiviteter och styrelsemöten igen och skapa en
härlig gemenskap bland klubbens ungdomar!

Bilaga 1

Skrivelse angående ridsporten på Gotland
Med anledning av utvecklingen av Rävhagen, har Wisby Ridklubb ett antal frågor vi vill göra
er uppmärksamma på. Vi önskar en dialog om ändamålsenliga lokaler för ridsporten på
Gotland, utveckling av Wisby ridklubbs anläggning samt vår ekonomiska situation.
Wisby Ridklubb vill:
1 Med Region Gotland utveckla Wisby ridklubbs anläggning på Rävhagen till ett center
för ridsport på Gotland.
2 Med Region Gotlands hjälp skapa ekonomiska förutsättningar för en hållbar
verksamhet, bland annat genom att Region Gotland snarast ger tillbaka Wisby
Ridklubbs pantbrev och på sikt ser över bidragssystemet.

1 Ett center för ridsport på Gotland
1.1 Ridsportens situation på Gotland

Gotland är Sveriges hästtätaste län. Ridsporten är stor, såväl den organiserade som den
privata näringen. För tjugo-trettio år sedan fanns många satsande ryttare, både på ponny
och häst med tävlande i Elitallsvenskan/Elitallsvenskan division 1 i hoppning och dressyr.
På Gotland anordnades även stora, nationella tävlingar och SM både för ponny och häst.
Gotländska ryttare visade framfötterna och vi var en del av hästsverige och hängde med
i – och till och med ledde – utvecklingen.
Vad hände sedan? Vi ser att det idag är ytterst få ryttare som tävlar nationellt. På Gotland
har heller inte anordnats nationella tävlingar på många år. De lokala tävlingarna är många
och välbesökta, men de nationella tävlingarna lyser med sin frånvaro på Gotland.
Har vi sänkt våra gemensamma förväntningar? Vi ser att det har skett en förskjutning inom
ridsporten på Gotland, där vi inte längre riktigt följer med i sportens nationella utveckling.
Samtidigt finns det en enorm utvecklingspotential. Vi önskar att Gotland ska vara en aktiv,
progressiv och självklar del av svensk ridsport!
Ridsporten på Gotland behöver kraftsamla. Vi behöver ett centrum dit de bästa tränarna kan
komma, där barn kan möta elit och där alla kan vistas, delta och känna att man är en del av
något större. Wisby ridklubb – en av de äldsta ridklubbarna i landet som nu gör en
nystart – skulle kunna vara den plats där ridsporten samlas och satsar vidare!

1.2 Förutsättningar för utveckling av ridsporten på Gotland
Många goda förutsättningar finns. Gotland har till exempel flera kompetenta tränare upp till
den allra högsta nivån, många ridklubbar med engagerade medlemmar och ett flertal
föreningsägda ridhus och ridbanor.
I dagsläget driver Wisby ridklubb den enda anläggningen på Gotland med två ridhus, vilket

gör att vi är den enda klubben som kan anordna hopptävlingar vintertid. Förväntningarna är
därför stora på klubben. Dock är anläggningen sliten och har stora renoveringsbehov, något
vi återkommer till.
Wisby Ridklubb har en fantastisk placering med närhet till Visby, kollektivtrafik i anslutning
till anläggningen och ett orört strövområde med fina ridvägar. Med tanke på planerna på
ridbanor i Gropen samt nya ridvägar i det planerade naturreservatet i Follingboskogen, är
utvecklingen vi efterfrågar redan på god väg!
Det vi önskar är ett tydligt ställningstagande och en gemensam riktning för
utveckling av ridsporten på området Rävhagen.

1.3 Anläggningsutveckling – ändamålsenliga lokaler
Wisby ridklubb behöver utvecklas – fler barn, unga och unga vuxna behöver ha ridning som
sin idrott. Ridsport är för alla åldrar! Idag har vi en ridskola för barn, håller träningar för
unga och vuxna samt personer med funktionsvariationer. Idag har vi endast möjlighet att ha
en lektion åt gången i lilla ridhuset med små ridhästar. I stora ridhuset håller vi ridlektioner
för privatryttare. Vi skulle behöva växla upp till fler lektioner – hålla dubbla klasser i stora
och lilla ridhuset varje dag. För detta behöver vi tillgängliga ridbanor utomhus.
I dagsläget arrenderar Wisby Ridklubb marken runt anläggningen av Region Gotland men
äger fastigheterna. Hela anläggningen drivs på ideell basis. Klubben arrenderar även mark
vid Silikaten av Visby Trav, där tre utomhusbanor anlagda.
Ridbanorna på Silikaten kan dock inte nyttjas på ett säkert sätt av ridskolan. Att med
barngrupper rida genom en tunnel, över en väg och en parkering är inte att rekommendera.
Den planerade anläggningen av ridbanor i Gropen kommer att skapa många möjligheter
både för tävling och ridskola. Det är dock inte helt optimalt att ha en tävlingsanläggning med
fotbollsplaner bredvid. Vi ser därför att det skulle vara bättre att nu ta chansen att
renodla Rävhagen som ett område för ridsport och utveckla det ytterligare.
I förlängningen skulle vi vilja ha ett stall till och ett ridhus till för att verkligen kunna bli det
ridsportcenter som Gotland behöver. Vi behöver också fler parkeringsmöjligheter samt en
hållbar anläggningsdrift.

2 Ekonomiskt läge
2.1

Otillräckligt verksamhetsbidrag

Wisby Ridklubb har under många år haft ekonomiska svårigheter, framför allt på grund av
ett alltför lågt verksamhetsbidrag. Vi har i nuläget kostnader på anläggningen på ca 960 000
kr/år och bidraget från Region Gotland ligger på 240 000 kr. Det är en orimlig situation.
Vi bakbinds av den stora anläggningen. Den förväntas bäras och skötas av en klubb, men
nyttjas av flera. Av ridsporten på Gotland förväntas Wisby ridklubb till exempel låna ut
anläggningen till andra klubbars tävlingsverksamhet utan ersättning för kostnadstäckning.
Detta utan bidrag som motsvarar anläggningens kostnader.

Anläggningen lider av eftersatt underhåll. Vi har i dagsläget akuta behov av en ny sarg i lilla
ridhuset, det krävs ny lösning för vatten/avlopp, översyn el/byte av armaturer i ridhus och
stall, grusning av våra två parkeringar, lösning för hållbar gödselhantering samt
regnvattenåtervinning till sprinklersystemet i ridhusen för att möta bevattningsförbudet och
tillgängliggöra anläggningen sommartid.
De senaste åren har mycket ideell kraft lagts på ekonomisk sanering och i att komma ikapp
med eftersatt anläggningsunderhåll. Wisby Ridklubb har dock kommit till en brytpunkt, där vi
behöver ta krafttag och hitta långsiktigt hållbara lösningar för att kunna lyfta vår klubb och
ridsporten på Gotland.
Wisby ridklubb behöver en höjning av verksamhetsbidraget för att kunna sköta
anläggningen på Rävhagen.

2.2

Pantbrev hålls gisslan

Under 90-talet finansierades ombyggnationer med medel från Region Gotland, lån som nu är
avskrivna. Kvar finns det som Region Gotland kallar ”ett civilrättsligt krav”, bland annat att
om verksamheten upphör ska lånet i sin helhet återbetalas.
Ur meddelandet ”avskrivning av kommunala lån”, 2007-04-16:
Återbetalning av lånen (hela eller delar av ursprungligt belopp) skall ske om verksamheten
på ett avgörande sätt ändrar karaktär eller om föreningen avyttrar tillgångar finansierade
med kommunalt lån. Om föreningen upphör och om det finns ett positivt eget kapital skall
även återbetalningen ske av det kommunala lånet.

Detta bakbinder klubben. För det första har Region Gotland alltså behållit de pantbrev som
klubben tagit ut för att kunna uppföra byggnaderna. Det skapar enorma svårigheter för
klubben att utveckla verksamheten, eftersom inga lån kan tas. Det innebär också att vi inte
får en checkkredit, vilket är en förutsättning för att driva verksamhet av den här
omfattningen. För det andra är skrivningen både luddig och hotfull, vilket skapar svårighet
att överblicka konsekvenserna.
För att kunna utvecklas, behöver Wisby Ridklubb få tillbaka klubbens pantbrev
samt avskrivning av (eller åtminstone en tydligare skrivning av) det civilrättsliga
kravet.

2.3

Ett bidragssystem som missgynnar ridsport

De stödsystem som finns idag grundas på oklara doktriner.
Verksamhetsstöden fördelas av hävd, inte mot de behov som finns varken inom respektive
sport, verksamhet eller hos medborgarna på Gotland. Ridsporten som engagerar många
flickor/kvinnor och som ofta lyckas hålla sportintresset levande genom även de svåra
tonåren, ser att vår sport verkligen är viktig att satsa på för att nå till exempel den Regionala
Utvecklingsstrategin (RUS).
Aktivitetsstödet, LOK-stödet, är det andra tillgängliga bidraget. Detta är framtaget för
gruppsport och passar ridsporten dåligt. Vi får endast räkna uppsutten tid i grupper med
minst 3 deltagare och en ledare. För oss är upplägget är orimligt, då den huvudsakliga tiden

i ridsport ägnas åt kringaktiviteter (rykta, sköta, sadla, mocka, lydnadsträning m m) samt
enskild träning med häst. Många hästar fungerar inte i större grupper vid t ex uteritt och går
därför alltid i mindre grupper (2-3 individer med ryttare) eller ensamma. Vid ett överslag ser
vi att av den tid som en genomsnittlig tonårig hästägare/hästskötare lägger på sin häst är
endast ca 3-6 % uppsutten tid i grupp. Det innebär att 94 % av den tid som våra deltagare
är aktiva i sin sport inte räknas för LOK-stöd.
Dessutom är förstås ridning en dyr sport. Vi vill verka för att göra den tillgänglig för fler, t ex
genom en utbyggd ridskola där hela utvecklingsstegen mot eget hästägande och/eller
elitsatsningar ryms.
Vi önskar att politiker och tjänstemän inkluderar ridsporten i en diskussion om
ett mer rättvist stödsystem.
Wisby Ridklubb
www.wisbyridklubb.se
2021-07-03

