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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 hästport. De licenserade ryttarna tävlar aktivt både i
dressyr, hoppning och WE (Working Equitation).
Rävhagens Ridskola drivs av Wisby Ridklubb och erbjuder även träning för ryttare med egen häst.

Styrelsen 2020
Ordförande: Sanna Leissner
Övriga uppdrag; Ridskolan, hästansvar, kollektivstall?
Kassör: Karin Leoson
Övriga uppdrag; Kommunikation, projekt
Sekreterare: Ingela Jakobsson
Ledamot: Monica Andersson
Övriga uppdrag; Tävling, resebokningar
Ledamot: Madelene Johansson
Övriga uppdrag; Utbildning, anläggning
Ledamot: Madeleine Keith
Övriga uppdrag: Medlemsansvar
US representant: My Leoson
Suppleant: Pontus Östberg (avgick på egen begäran i dec 2020)
Suppleant: Gunilla Johansson

Inledning
Ett speciellt år är tillända. Verksamhetsåret började med Ekvint Corona på anläggningen då vi var
tvungen att stänga anläggningen för att minimera smittspridning bland hästarna. Det var mycket hårt
arbete för att hålla hästarna friska men tyvärr förlorade vi en ponny, dock ej bekräftat att det var
Ekvint corona som orsakade dödsfallet). När det var överspelat kom nästa hårda slag coronapandemin. Trots hårda restriktioner under året har vi näst intill lyckats uppbåda normal
verksamhet, förutom ett antal inställda tävlingar. Vi har till och med lyckats öka intäkterna vilket har
gjort att en del investeringar i anläggningen kunnat göras.
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Ekonomi
I år har ekonomin rullat på enligt budget. Planering av insatser och arrangemang har utgått från
kostnadstäckning, dvs att bära sina egna kostnader. Ridskolan är den enhet som bär hela klubben
ekonomiskt och som har resurser att täcka upp vid eventuella oförutsedda utgifter.
Den största händelsen för ekonomin var när stallet drabbades av Ekvint Corona. Efter en tävling med
många ekipage från andra stall, insjuknade Kaze och Kiwii (obekräftat). Kaze kunde räddas efter en
stor insats av hästägare och veterinär, men Kiwii fick somna in. En stor sorg och även en stor kostnad
att bära, eftersom vi inte har råd att ha livförsäkring på hästarna.
Ekonomin har i övrigt inte påverkats av pandemin. Vi har fortsatt med våra ridlektioner och
träningar, och endast ställt in en vuxengrupp. Tävlingarnas intäkter har påverkats eftersom cafeterian
inte har kunnat hållas öppen. Eftersom vi har ökat våra intäkter jämfört med föregående år, har vi
inte kvalat in för corona-ersättning från myndigheter/idrottsförbundet.
Under 2020 har vi ökat hästbeståndet med Poker, Vega, Killen och Bello. Rolex har sålts, men går
kvar i verksamheten på privathästavtal. Nutella har sålts och fått en egen familj.
Som en förlängning av tillgänglighetsprojektet sköt WRK till medel för att få ytterligare en toalett
(förutom den tillgänglighetsanpassade) samt ett återställt kök med bättre utrusning.
Wisby Ridklubb är fortsatt hårt belånad. En kortfristig skuld till Region Gotland (för avlopp) kommer
att vara helt avbetalat i juni 2021. Av banklånet från Nordea (för investeringar på anläggningen 1992)
kvarstår 320 000 kr. Räntan är hög och avsikten är att kunna amortera kontinuerligt och betala av
skulden så fort det är möjligt. Att ha ett så stort lån kvar på en anläggning som är i så stora behov av
reparationer är en utmaning för oss alla. Under 2020 har vi därför lagt så mycket energi och pengar
som möjligt på att reparera och förbättra anläggningen för att komma ikapp med eftersatt underhåll.
2020 har kostnader för bokföring och årsbokslut betalats enligt budget.
En fullständig årsredovisning redovisas separat.

Ridskolan
Under läsåret 2020 har vi haft ridskoleverksamhet två-tre dagar i veckan, 17 veckor under
vårterminen och 17 under höstterminen. Ca tre grupper/dag. Ridlärare var Amanda Ahlström.
Vi hade ett uppskattat 4-dagridläger i början på sommaren som avslutades med våfflor och tävling.
Till en började hade vi endast en ridlärare, Amanda Ahlström, på ridskolan. Ett ökat intresse från
nybörjare gjorde att vi anställde Maria Ankarcrona som ridlärare i september för att kunna starta fler
grupper på onsdagar.
Under läsåret har vi haft hästlekis, för de yngre som vill umgås med hästar och vara i stallet. Hästlekis
hålls av våra duktiga ungdomsledare

Till höstterminen gjorde vi om hyres-systemet, så att de flesta av ridskolehästarna nu har en egen
skötare som tar hand om, och rider ut de dagar hästen eller ponnyn inte går i verksamhet. Skötare
har också möjlighet att träna och tävla sin sköthäst.
I verksamheten har vi ca 15 hästar. WRK äger 9, 3 har vi på fodervärdsavtal och 3 har vi på
privathästavtal. I ett avtal har hästägaren sin häst helinackorderad och rider själv sin häst 3-5 gånger i
veckan, övriga dagar går den i ridskoleverksamhet.

Funkisridning
Under höstterminen har vi haft funkisridning som Helen Erlandsson ansvarat för. Helen har haft 3
grupper var av en grupp har varit behandlingsridning i samarbete med Habiliteringen. Helen kommer
fortsätta med samtliga grupper vårterminen 2021 vilket vi är mycket glada för.

Tävling
Tävlingskommittén
Det har varit ett annorlunda år med Covid-19 med många inställda tävlingar till följd. Den historiska
händelsen för året trots pandemin, var WE tävlingen som WRK anordnade på Silikaten. I strålande sol
genomfördes 13 starter i de olika momenten dressyr, teknik och speed. Det var den allra första WE
tävlingen på Gotland.
Totalt har WRK 25 ekipage som löst licens och tävlat för klubben under 2020.
Höstens tävlingar med Ponnyallsvenskans (PAS) och Ridsportallsvenskans (RAS) sista omgång för
hoppning och dressyr genomfördes med många nöjda starter. Hopptävlingen i november som fick
flyttas till Silikaten med kort varsel, blev en lyckosam ändring i ett fint höstväder.
WRK har grenledare som är duktiga på sitt område. Inom dressyr har WRK Linnéa Widing med Salza
som även i även i år tog hem DM guldet i dressyr och inom hoppning har WRK Angelica Martell som
tävlat hoppning framgångsrikt på fastlandet.
Duktiga ponnyekipage har kämpat på tävlingsbanorna under året. Ponnylaget i hoppning låg på delad
andra plats inför sista omgången. Tyvärr kunde de inte vara med och kämpa om segern vid sista
omgången, hoppas de kan få revansch nästa år.
Av ponnyekipagen har Tyra Gibson med Little Lad lyckats rida ihop fina resultat, bla två segrar i Lätt C
hoppning. Även Emma Ekman, Jenny Eriksson, Emilia Ardin, Elin Keith och Märta Johansson har tävlat
på ponny under året.
Bland ridhästarna, har Linnéa Widing på Salza haft fina dressyrrundor och segrar under året och även
Marie Hansson har inom dressyren haft fina placeringar.
I hoppningen har Angelica Martell på Raven tagit fina placeringar, även Christine Senter, Tilde
Wästlund och Emma Hansson har tävlat hoppning för WRK.

Under juni månad ordnades en programridning och en centimeterhoppning på Silikaten, likaså i
oktober/november i Rävhagen. Bra träning för många ekipage att få öva på banhoppning inför
tävling.
KM i dressyr fick vi tyvärr ställa in då det var för få ekipage anmälda. KM i hoppning avgjordes i
samband med novemberhoppningen, tyvärr blev det inget KM för ponnyekipage pga det misstänkta
viruset.
KM hoppning ridhäst:
1. Christine Senter – Beatrix
2. Emma Hansson – Orlandia

Utifrån resultat från årets tävlingar, vill vi gratulera:
•
•

Årets ponnyekipage 2020, Tyra Gibson – Little Lad
Årets ridhästekipage 2020, Linnéa Widing – Salza

Klubben har egna engagerade domare, i dressyr Eva Wiklund, i hoppning Sara Westling och i WE
Monica Andersson.
Ett varmt tack till alla funktionärer som hjälpt till på alla tävlingar. Ni är guld värda.

Utbildning
Det är med glädje som vi under 2020 har kunnat bredda vår verksamhet för att kunna tillgodose
medlemmarnas önskemål. WRK har under 2020 kunnat erbjuda följande träningsformer (förutom
träning i ridskolans regi):
Dressyr – Sanna-Marie Pettersson
Markarbete – Marlene Malmqvist
Hoppning – Marlene Malmqvist, Ninna Sjö och Sylve Söderstrand
Working Equitation – Charlotta Ågårdh-Orsmark
Det breda utbudet har lockat nya ryttare till WRK något vi så klart tycker är roligt.
Corona har gjort att antalet utbildningar tillhandahållna av Gotlands Ridsportsförbund har minskat
drastiskt under året. Under hösten genomfördes dock en digital BAS-utbildning något som vår
grenledare i hoppning, Angelica Martell, passade på att gå.

Projekt
Tillgänglighetsprojektet
Tillgänglighetsprojektet som startades i dec 2019 har slutförts. Med medel från före detta
Idrottslyftet, Region Gotland och DBW (De Badande Wännerna), har följande skett:
- Ny sarg i stora ridhuset: vit med list och rundade hörn, samt mjukare material.
- Ny sadelkammare mitt i stallet med två dörrar.
- Tillgänglighetsanpassad entré, samt tillgänglighetsanpassad toalett med dusch i anslutning till
cafeterian.
I samband med detta renoverades också köket i cafeterian. Karin Leoson letade upp och hämtade
skänkt diskmaskin, handfat, diskbänk med två hoar och en spis med häll. Målningsarbeten
genomfördes med ideella krafter av Karin och två ridskolepappor. Tack Karin och papporna.

Projekt Ungdom i stallet, Arvet
Med medel från Arvet har styrelsen i samarbete med US startat projektet med att skapa ett mysigt
häng i södra delen av stallet. Städ, renovering, mattläggning, nya möbler och ny inredning räckte
pengarna till. Kassören och US kämpade med målning av tak och väggar, städande och släpande av
möbler och vi är nöjda med resultatet! Bra jobbat!
Övriga delar av projektet – utbyte med annan klubb mm – har inte gått att genomföra
under pandemin med gällande restriktioner.

Medlemmar
Klubben hade under året 226 aktiva medlemmar. Förutom tävlingar, ridlektioner, projekt och resor
har WRK också genomfört 4 fixardagar varav en på Silikaten, där alla medlemmar inbjöds till att göra
fint på anläggningen.
Anläggningsskötseln har under verksamhetsåret till stor del skötts helt ideellt, vilket innebär många
timmars arbete av flera inblandade. Tack alla! Under året har underlaget i ridhusen skötts av WRK:s
personal, vilket har fungerat bra. Utvärdering av detta inför 2021, kommer att ske i början på 2021.
Tillsammans har vi även i år sålt Idrottsrabatten. Nästan 25 000 kr har hittills gått till klubbkassan
efter betalda räkningar, men det finns häften kvar att köpa, så alla som ännu inte sålt eller köpt några
är välkomna att hämta i stora ridhuset.
Det har även gått ut ett mail till samtliga medlemmar med frågor kring intresseområden som man
önskat engagera sig i. Vi har tyvärr fått in väldigt få svar, så det kommer inte att göras någon
utvärdering av detta.
Under året har det gått ut 4 medlemsbrev (mail, facebook, instagram, WRK:s hemsida) och
protokollen från samtliga styrelsemöten finns att läsa på WRK:s hemsida.

Kommunikation
Under året har medlemsmöten inte kunnat genomföras på grund av pandemirestriktionerna. Ett
föräldramöte hölls i början av vårterminen och ett mindre på höstterminen.
Facebook och Instagram uppdateras regelbundet och antalet följare har ökat under året.
Nyhetsbrev har gått ut till medlemmarna i mars, juni, augusti och december. Ridskolans elever har
fått information via mail, hemsidan, nyhetsbrevsfunktionen och i pappersform.
Fortsatt regelbundna kontakter med Region Gotlands Fritidsavdelning verkar kunna ge goda
förutsättningar för kommande års verksamheter.

Anläggning
Vi har en stor anläggning att ta hand om; stall, hagar, två ridhus och tre utomhusbanor med
tillhörande markområde på Silikaten. Det är ett omfattande arbete att hålla vår anläggning i skick.
Ingen vaktmästare finns anställd så allt underhåll görs av ideella krafter. För att få detta att fungera
har de uppstallade privathästägarna i Stall Rävhagen samt ridskoleföräldrar tagit ett stort ansvar för
den dagliga skötseln under året. De ser till att anläggningen är hel och säker vilket innebär många
timmars arbete varje vecka.
På Silikatenområdet hjälps de medlemmar åt som främst nyttjar detta område. De fixar underlag vid
behov och anordnar fixardagar inför sommarsäsongen. En gång i veckan ska även travet hjälpa till
med att harva underlagen där. Lotta Forslund sponsrade i höstas nytt grus till stora ridbanan på
Silikaten. Det är vi mycket tacksamma för och det möjliggjorde även att vi kunde genomföra höstens
hopptävling där.
Några gånger per år anordnas fixardagar då alla medlemmar välkomnas att hjälpa till. Då görs större
städ- och fixuppdrag som inte hinns med i vardagen.

Utfört underhåll 2020:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ny sarg i stora ridhuset
Ombyggnad av samtliga spiltor till boxar
Anlagt ny hage mellan vägen och parkeringen
Målat staket
Nytt grus på stora ridbanan
Ny sågdus i stora ridhuset nov 2020
Renoverat klubbrummet i stallet
Ny sadelkammare
Nytt kök i cafeterian
Ny handikappanpassad toalett och dusch i cafeterian
Ny handikappramp in till cafeterian
Uppfräschning av hagar (ständigt pågående)

Ridhusschema
Det är ett komplicerat pussel att få ihop ridhusschemat. Ridskolans aktiviteter ska matchas med olika
träningar samtidigt som det ska finnas tillgång till ridhusen för fri ridning för de som löst
anläggningskort. Inför varje termin måste ridhusschemat göras om då det är svårt att veta hur
ridskoleverksamheten ser ut från termin till termin.

Underlagsskötsel
Underlaget har under året skötts till huvuddelen av stallpersonal under vardagarna. Målsättningen
har varit att det ska harvas 4 ggr/vecka. Under sommarhalvåret har dock uppstallade privathästägare
i Stall Rävhagen även vattnat och harvat ridhusen enligt ett rullande schema på helgerna.
Ca 4 ggr/ år måste större insatser göras, såsom att plana ut underlaget, salta etc.

Kollektivstallet
Kollektivstallet har bytt namn till Stall Rävhagen. Vi har för närvarande full beläggning dvs 23 boxar.
Vi har hästar på privathästavtal, ridskolehästar samt privat uppstallade hästar. Många står på tur för
att stalla upp sin ponny/häst hos oss vilket är roligt. Alla hjälps åt med den dagliga skötseln av hästar
efter ett stalltjänstschema. I hagarna har vi strävat efter att ha hästarna i större flock, för de hästar
som det passar eftersom vi har stora hagar. Alla hästar går in och ut samma tider och fodras på
samma tider. Ett stort engagemang finns hos de uppstallade, skötare, ridskoleelever och föräldrar.

Ungdomssektionen
US ordnade en gnägg-jakt på påsklovet som besöktes av drygt 10 ridskoleelever. Pyssel, fika och
godisjakt i skogen stod på schemat.
På grund av coronapandemin har inte avslutningar kunnat hållas, inte heller gemensamma
aktiviteter.
Under hösten renoverade och inredde US styrelse det rum som nu kallas ”klubbrummet”. Färg och
material köptes in med projektpengar, gratis möbler letades upp via Facebook och hämtades, pyssel
och pynt inköptes för US kassa. Den fina mattan köptes in med projektmedel och lades av Karlströms
golv som sponsring. Nu gäller det att vi håller den fin!

