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Verksamhetsberättelse TSU Stall Bergtorp 2021 
Tälje Skog och Ungdoms verksamhet har under 

verksamhetsåret 2021 fortsatt som tidigare år, med fokus på 

hästhållning och ridning. Föreningen är ideell och bygger på ett 

stort engagemang från oss alla som på olika sätt bidrar till att 

verksamheten kan fortsätta och utvecklas efter behov. Olle 

Melander, Verksamhetsledare Stockholmsdistriktet Skog och 

Ungdom har hjälpt till vid vissa skolklassbesök.  

 

Styrelsen 2021  
I styrelsen för verksamhetsåret har följande personer varit invalda:  

Ordförande: Jeanette Odelius 

Kassör: Bo Ekenberg 

Sekreterare: Sara Ekman  

Ledamöter: Weronica Öberg, Sara Björk, Thomas Hettman, Åsa Pelli  

Suppleant: Liselott Odelius, Jenny T Larsson 

Redovisningstjänsten har varit inköpt.  

Under året valde Sara Björk att lämna styrelsen och då tog Jenny T Larsson hennes ledamötesplats. 

Det startades också en Ungdomsstyrelse som består av aktiva ungdomar som är 15 år och äldre.  

 

Styrelsemöten  
Föreningens årsmöte den 13/2-21 och konstituerade möten hölls den 14/2-21. Sedan dess har vi haft 

elva stycken protokollförda styrelsemöten samt ett planeringsmöte. Dom flesta möten har hållits 

digitalt p.g.a. rådande pandemi.  

 

Anställda 
Under vårterminen hade vi en heltidsanställd och en anställd på 75% samt en timanställd. Under 

höstterminen hade vi två stycken heltidsanställda. Under året har vi dessutom haft timanställda 

ridledare. Vi har även fått mycket hjälp av Stockholms distriktet som lånat ut sin 

verksamhetsanställda personal till oss. 

 

Ungdomssektionen  
Ungdomssektionen består av ungdomsstyrelsen samt stallets alla hjälpledare. De har egna möten där 

de diskuterar vad som fungerar bra och vad som kan bli bättre. Tillsammans anordnar de också bl.a. 

Halloween-firandet. Detta verksamhetsår har denna verksamhet varit reducerad p.g.a. rådande 

pandemi. Projekt Allmänna Arvsfonden – Halloween anordnades detta år. 
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Kontinuerlig verksamhet  

Fasta Ridgrupper vardagar 

Under verksamhetsåret så har vi haft ca 65 ridande barn och ungdomar per vecka fördelade på 

följande ridgrupper:  

Måndag: Nybörjargrupp från 7 år och fortsättningsgrupp ungdomsgrupp  

Tisdag: Nybörjargrupp från 7 år och fortsättningsgrupp ungdomsgrupp 

Onsdag: Avancerad grupp  

Torsdag: Nybörjargrupp från 7 år och fortsättningsgrupp ungdomsgrupp  

Covid -19 

Under 2021 så var vi tvungna att förhålla oss till de olika reglerna gällande Covid. Eftersom vi har 

verksamheten mestadels utomhus hade restriktionerna under 2020 lättat lite mot 2021. Alla våra 

lokaler anpassades dock med max antal personer under vårterminen. All teori som vi hade på 

ridlektionerna hölls då utomhus. Under höstterminen lättade restriktionerna mer och vi kunde vara 

inne i stugan och ha teori. 

 

Prova på ridning/uteritter lördagar 

För alla som vill prova på att rida eller bara komma och klappa hästar så 

har vi under verksamhetsåret haft prova-på-ridning som har varit förlagd 

till lördagar. Vi har kunnat genomföra dessa även trots rådande pandemi 

under hela 2021 men vi har tagit ut hjälmar och västar och stått utanför 

och tagit emot gästerna. Sedan vi började med digitalt bokningssystem 

(se nedan) kan vi under höstterminen se att vi haft 125 uppsittningar av 

30 minuters ridning och 99 uppsittningar på entimmes passen. 

 

Ponnyridning 
Vi kan låta skolelever prova på att rida hos oss tack vare ett samarbete med IUG (idrott utan gränser).  

 

Vårt projekt via Allmänna Arvsfonden TÄLJE SKOG OCH UNGDOM- NATURLIG 

MÖTESPLATS FÖR ALLA.  
Vi vill med projektet arbeta för att stärka barn och ungdomar att växa som individer genom att 

använda djur och natur som en resurs för personlig utveckling. Vi har under det sista 

verksamhetsåret fortsatt att ge elever från F-klass – Gymnasieklass möjlighet att vistas en skoldag 

ute på landet bland djur och natur på Stall Bergtorp.   

Vi tar i projektet emot klassbesök från grundskolan, särskoleklasser, särskolefritids, särskilda 

undervisningsgrupper och ungdomar som har anpassad skolgång samt ungdomar som deltar i 
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socialtjänstens program för rehabilitering. Innehållet i dagarna fylls av äventyrspedagogik där vi 

jobbar med gruppdynamik i utomhusmiljö i närkontakt med djur och natur.  

Skolorna kan hos oss uppnå vissa mål i de olika skolformernas läroplaner såsom bl. a. biologi och 

idrott. När man praktiserar/arbetstränar hos oss så innehåller det ansvar och delaktighet i 

skolklassbesöken på olika sätt samt i gårdens och djurens skötsel. Vi har även i projektet haft ett ” 

Öppet hus” på Halloween, tillsammans med våra samarbetspartner, Södertäljes bågskytteklubb med 

prova på aktiviteter.  

Pga. pandemin så har en del skolor inte kunnat åka på besök från Södertälje men vi har utökat 

området med skolor från Rönninge/Salem. 

 

Djuren på Bergtorp  
Föreningen äger idag 9 st ponnyer samt 4 st hästar. Det är shetlandsponnyerna Hippo och Kelly, 

russet Star, D-ponnyerna Simo, Magic, Mirran, Kenny, Leit och Betty. Sen äger vi även Nordsvensken 

Dunder, Ardennern Goa Maja, Luxia samt Maestro.  

Övriga djur i föreningens ägo är fem stycken Gotlands får och två 

stycken franska vädurskaniner (Gullan och Bella). Vi beslutade att låta 

en höna ruva några ägg i slutet av sommaren så antalet hönor är nu sju 

stycken och en tupp. 

Vi tog emot två katter i början av året som omplacerades pga. allergi. 

De heter Frans och Tjorven och har blivit väldigt bra stallkatter och 

hjälper oss att hålla mössen borta. 

Under året så har vi även haft två stycken åsnor och privathästen Tim, som varit uppstallade på Stall 

Bergtorp. 

 

Andra aktiviteter som vi genomfört  
 

Städdagar 

Vi hade två städdagar under 2021. Den första var helgen 1-2 maj. Medlemmar fick välja vilken dag de 

ville ställa upp och hjälpa till och fick tillbaka 300 kr om de hjälpte till. Mycket fokus då var att mocka 

i hagarna, både hästar och får, och rensa dem på grenar. Vi anmälde oss också till kommunens 

städdagar så en del åkte ut till Ridtorp och städade i grönområden och vid gångvägar. 

Andra dagen var under hösten, 21-22 november och då var en del av det som gjordes att mocka alla 

hagar. Vid fårens vilohall fylldes det på med ny halm och den rosa vilohallen klargjordes och fylldes 

med ny strö. Det flyttades ner ett biltält som vi fått låna och det ställdes längst ner i Magics och 

Kennys hage som ligghall. Vi körde även hösilageplasten till returen och planterade växter som 

Bergtorp fått. 
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 Nytt skjul 

Vi blev sponsrade av ComplyIT med material till att 

bygga ett nytt skjul för våra ponnyer och åsnor. Det 

gamla var väldigt lågt och trångt. Med frivillig 

arbetskraft blev det under hösten färdigställt. 

 

 

Stallplan 

Framför stallplanen har vi kört bort ett lager med lerjord och lagt på ett lass grus för att slippa att det 

blir så lerigt under hösten. Det blev bättre och inte lika lerigt som tidigare år. 

 

Sommarläger 

Vi har under verksamhetsåret haft 2-, 3- och 4-dagars sommarläger (Covid-19 anpassade) utan 

övernattning. I år hade vi även ett läger på två dagar för mindre barn, från 4 år. Där fick föräldrarna 

vara kvar vilket var uppskattat. 

Vi hade ett läger för våra hjälpledare 5-8 juli som de betalar med sina ”ridrutor” som de jobbat in 

under året. Där de red och bl.a. så badade de med hästarna. 

 

Prova-på-ridning 

Vi blev inhyrda att vara på en kyrklig sammankomst för 

unga vid Brunnsäng under våren. Några av våra 

hjälpledare red dit med hästar och barnen fick prova att 

rida. 

 

Jullovsridning 

Under julen hade vi några dagar med endagsridläger, 28-30 december, då barn från 7 år kunde 

komma och prova på att rida och sköta om hästarna. 
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Digitalisering 

I år beslutade styrelsen att utöka administrationsverktyget SportAdmin och byta tillbaka till 

plattformen för hemsidan till densamma. Under 

hösten har bokningar till Lördagsridning och även 

aktiviteter för våra medlemmar kunnat göras digitalt. 

På så sätt har vi kunnat se hur många som kommer på 

ridtillfällena, ledare kunnat ta närvaro på våra 

ridlektioner, vi har kunnat skicka ut kallelser till våra 

Lördagsridningar till hjälpledare och kunnat ta betalt 

för vår lördagsridning i förväg. Allt detta har  

underlättat för både Bergtorps administration men 

framförallt besökare som vill komma på Lördagsridning. Nu kan man boka hemifrån och behöver inte 

ringa eller komma till stallet för att boka upp sig. 

 

Förstudie Stall Bergtorps framtid 

Under hösten 2021 ansökte Bergtorp  om att få göra en förstudie om vad som krävs för att Bergtorp 

ska kunna växla upp verksamheten. Vi ser idag stora renoveringsbehov på byggnader och vi skulle 

vilja se ett ridhus för att kunna bedriva ridningen på ett bättre sätt under höst- och vintertid. Vi fick 

projektet finansierat av EU Leader med medfinansiering av distriktet för Skog & Ungdom. Den 

genomfördes av en konsultfirma, Skandinavisk Samhällsanalys, och intervjuer gjordes med personer 

ur Styrelsen och i Ungdomsstyrelsen och avslutades med en workshop tillsammans med styrelsen. 

 

Slutord 
Slutligen vill vi ta tillfället i akt att rikta ett riktigt stort TACK till:  

- Alla ledare, stora som små, som gör ett enormt jobb, vi uppskattar det verkligen 

- Föräldrar, vuxna, syskon och alla andra som hjälper till 

- Våra anställda och praktikanter som sköter det mesta i veckorna 

 

Vi är väldigt tacksamma för allas insatser under året! 


