Verksamhetsberättelse 2018
Styrelsen för Karlstads Ridklubb presenterar följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2018.
Styrelse
Ordförande: Angela Fors-Hälleråd
Vice ordförande: Runar Skoglund
Kassör: Maria Willman
Sekreterare: Inger Edfors
Ledamot: Jan Johansson
Ledamot: Lars Wedin
Suppleant: Louise Svanqvist
Suppleant: Sasja Nyström
Ungdomsledamot: Emilia Nordenberg
Personlig ungdomssuppleant: Line Molinder
Adjungerad ledamot: Anna Bengtner (verksamhetschef)
Under året har Angela Fors-Hälleråd och Lars Wedin lämnat styrelsen. Sasja Nyström har under större
delen av året varit förhindrad att delta i styrelsearbetet. Maria Willman ersätter Lisbeth Rohm vid
hennes pension, och avgick därför ur styrelsen januari 2019.
Personal
Verksamhetschef/Ridlärare SRL 3: Anna Bengtner, 100 %
Ridlärare SRL 3: Maria Persson, 100 %
Ridlärare SRL 2: Anki Winberg, 75 %
Ridledare: Terese Svensson, timanställd söndagar
Ridledare: Angelica Janson, timanställd söndagar
Stallchef: Tommy Högkvist,. 100 %
Kanslist: Lisbeth Rohm, 75 %
Kansliassistent: Lisbeth Johansson, 100 % (tom 2018-03-16)
Stallpersonal: Elin Röjdal, 100 % (tjänstledig 2018-10-01 - 2019-03-31)
Vikarierande stallpersonal: Emmeli Åhs, 100 % (2018-10-01 – 2019-03-31)
Vaktmästare: Tim Appel 75 % (tom 2018-09-30)
Vaktmästare: Hans Haegerström 100 % (tom 2018-06-06)
Karlstads Ridklubbs vision
är att vara ”Ett centrum för ridsport i Värmland” och styrelsen tillsammans med personal och
medlemmar skall i allt vi gör sträva efter att nå vår vision. Verksamheten riktar sig till såväl nybörjare
som avancerade ryttare och ska ha en hög kvalitet. Föreningens tillgångar skall förvaltas på ett
ekonomiskt hållbart sätt och ekonomin ska vara i balans för att säkerställa en långsiktig utveckling.
Vintern 2018 var kall, vilket innebar kraftigt ökade kostnader för uppvärmning. Detta tillsammans
med ovanligt många sjukdomsfall och skador bland hästarna, som ledde till höga veterinärkostnader
och minskade intäktsmöjligheter, tillfällig personalförstärkning och en förändrad lönepolicy gjorde att
ekonomin var ansträngd redan under våren. Den torra sommaren och därmed ytterligare höjda
foderpriser förbättrade inte läget. Styrelsen informerade kommunen om situationen före sommaren
1

och tog fram ett åtgärdspaket för att så snabbt som möjligt uppnå en ekonomi i balans,
Ridskolepriserna höjdes likasom fasta och rörliga avgifter för uppstallade, anställningsstopp infördes,
och all extrapersonal som anställdes under 2017 sades upp i förtid. Insatser för att minska fodersvinn,
hårda inköpsrestriktioner, samt medlemsinsatser med extra försäljning av varor och ett intensifierat
arbete för att öka sponsorintäkterna genomfördes. För att klara likviditeten i avvaktan på att
genomförda åtgärder skulle få fullt genomslag ansökte styrelsen om ett extra bidrag på 600 000 kr
från Kultur- och fritidsnämnden. Ansökan beviljades, vilket gav ett litet andrum, men arbetet med att
få ekonomin i balans har fortsatt året ut, till exempel har enbart akuta och kostnadsbesparande
åtgärder genomförts på anläggningen. Styrelsen har också haft kontinuerlig kontakt med Kultur- och
fritidsförvaltningen.
Utifrån de visioner för föreningen, som medlemmarna gett uttryck för, har ett ambitiöst arbete med
att utforma en ny verksamhetsplan initierats där avsikten har varit att fastställa operativa mål och
ansvarsfördelning i föreningens olika verksamheter. Mycket av detta arbete återstår dock att göra.
Ansvars- och beslutsordningen har reviderats med avsikt att tydliggöra vem som gör vad i föreningen.
Detta sammantaget har varit grunden för styrelsens arbete under 2018. Styrelsen har under det
gångna året haft månatliga möten och trots ett minskat antal ledamöter under hösten har styrelsen
hela tiden varit beslutsmässig.
KRK har under 2018 haft 450 medlemmar, varav drygt hälften under 21 år. Som vanligt vill vi rikta ett
särskilt tack till klubbens ungdomssektion, USEK. Genom deras engagemang, bemötande och
arrangemang skapas förutsättningar för klubbens fortlevnad. I år måste vi också lyfta fram vår
eminenta ridinstruktör Maria Persson som blev utsedd till Sveriges Bästa Ridlärare 2018. Genom den
utmärkelsen sattes KRK på kartan både i tidningar, radio och TV.
Liksom i de flesta idrottsföreningar är det ideella krafter som gör det möjligt att bedriva mycket av
verksamheten på KRK. Vi lyckas hålla en bra standard på våra tävlingar vilket inte bara ger ett tillskott i
kassan utan även ger oss en möjlighet att jobba tillsammans och lära känna varandra i föreningen. Ett
stort tack till er alla som varit funktionärer, som tävlingsledare, sjukvårdare, deltagit på och vid banan,
framridningen, parkeringen och i cafeterian, sett till att uppstallningen fungerat, städat och ställt i
ordning, före, under och efter tävlingarna, eller varit minifunktionärer. Ni har tillsammans gjort
motsvarande ca 350 arbetsdagar, så utan er insats skulle KRK inte kunna vara den föreningen som den
är!
Ridskolan
Under 2018 har antalalet ridande varit många och hållit sig stabilt mellan 300-320 ridande per vecka.
Ridskolan har utöver ordinäre ridskoleverksamhet anordnat privatlektioner, kurser i dressyr och
hoppning, ridläger, klubbhoppning och klubbdressyr, lovaktiviteter, familjedag, grönt kort kurs,
spontanridning som frukostridning och barnridning. Dessa har varit populära.
Ridning för personer med funktionsvariationer har utökats genom ett samarbete under hösten med
Barn- och ungdomshabiliteringen som inneburit att 5 barn kunnat rida en gång i veckan i tio veckor. Det
har även fyllts på med ridande både i våra tre söndagsgrupper för ridande med funktionsvariation och
under dagtid under veckan.
Flera av de aktiviteterna som genomförts för medlemmarna har möjliggjorts genom stöd av medel från
SISU och Idrottslyftet. Med hjälp av SISU har även genomförts en personaldag där det jobbades med
värdegrund. Likaså har utbildning hållits i hjärt- och lungräddning.
Hästar
Totalt har KRK 13 hästar och 13 ponnyer. Detta är en liten ökning från 2017 i hopp om att så
småningom kunna pensionera några av de äldre, samt att sälja Ritmik. Under året har två hästar köpts
in, Logan och Dunya, liksom fyra D ponnyer, Bonnie, Desteny, Snowflake och Tango. Under året har
tyvärr Lillifee, Ollie och Sasha behövts ta bort på grund av sjukdom.
Under året har hästarnas utrustning setts över. Sadlarna har tex gåtts igenom och nya inköpts, för att
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minska risken för skador på hästarna och för att ge bra förutsättningar för våra ryttare. Medlemmarna
har också bidragit till hästarna genom att skänka pengar, samt tillbehör som borstar, grimmor,
vattenkannor, kratsar, täcken, svampar, sadeltvål mm. Utrustningen har också kunnat uppdateras tack
vare intäkterna från medlemmarnas försäljning av Newbody.
Förutom ridskolans hästar har KRK 19 boxar som vi hyr ut till privata hästar. Under året har det skett
några förändringar, några uppstallade har flyttat ut och några in. Under in/utflyttningstiden har 2 boxar
hyrts ut i andra hand under 6 månader. Eftersom flera av ridskolans hästar är stora så behöver
ridskolan använda två boxar på privatssidan tills 4 spiltor byggts om. Så stallet har varit fullt under 2018,
utan lediga boxar.
Anläggningen
Av KRK:s verksamhetsplan framgår bland annat att vi ska arbeta med kontinuerlig utveckling av
anläggningen, säkerställa att underhållet sköts så att anläggningen är säker och trivsam, samt se till att
de maskiner och den utrustning som behövs finns och hålls i gott skick. Efter ett ha inventerat och
prioriterat behoven ansökte styrelsen om ett anläggningsbidrag på drygt 2,6 miljoner kronor hos
Karlstads kommun, vilket beräknades motsvara de kostnader vi förutsåg för att uppfylla
verksamhetsplanens mål för anläggningen. Liksom tidigare år beviljades vi 300 000 kronor i
anläggningsbidrag. När styrelsen dessutom tvingats prioritera hårt bland föreningens utgifter
beslutades att endast genomföra akuta och kostnadsbesparande åtgärder under verksamhetsåret
2018. Det innebär att flera planerade och påbörjade arbeten inte har slutförts av ekonomiska skäl, i
korthet:
- Fyra offerter har tagits in på förbättrat brand- och inbrottslarm. Åtgärderna har inte genomförts
eftersom de inte är akuta av säkerhetsskäl.
- Bygglov, som också omfattar strandskyddsdispens och kontroll av landskapsskyddsdispens har
beviljats för bevattningsanläggningen för uteridbanorna. Kontakter har tagits för servitut för
vattenanvändning och slangdragning över privat mark. Inga åtgärder har utförts.
- Kontakter med byggprogrammet på Nobelgymnasiet för renovering av fönster och fasad har lagts på
is utan att några åtgärder har utförts.
- Åtgärder utifrån senaste elrevisionen har begränsats till de mest akuta åtgärderna.
- Underhållet av ridhusets underlag begränsades till en utjämning inför Carlstad Horse Show. Behovet
av en påfyllning av material bedöms nu som akut och är planerat.
- Maskinparken, som har stora behov av förnyelse, har hållits igång med de nödvändigaste
reparationerna.
Dränering och grusning av hagarnas ingångar har däremot kunnat göras, tack vare att en sponsor stod
för arbete och maskiner, medan KRK betalade materialet. Ventilationsfläktarnas motorer har
renoverats och styrningen till dem åtgärdats. Efter konsultation av ventilationstekniker har
inomhusklimatet i ridskolans sadelkammare åtgärdats för att förhindra mögelangrepp på sadlar och
utrustning. Två spiltor har byggts om till en box på lektionssidan och ytterligare en box är påbörjad.
KRK är en av föreningarna i kommunen som deltagit i ett program för att minska energianvändningen.
Med hjälp av kommunens coacher för energi och klimat har en översyn av föreningens
energianvändning gjorts och förslag på åtgärder tagits fram. Vissa åtgärder handlar om förändrade
rutiner och arbetssätt. De flesta energibesparingsåtgärder som föreslås kräver dock en initial
investering. Exempelvis har styrelsen tagit in en offert på solpaneler som enligt kalkylen skulle innebära
en halvering av elkostnaden, vilket skulle ge pengar över om sju år när investeringen är betald.
En utredning av ridsportens förutsättningar i Karlstads kommun genomfördes på uppdrag av Kulturoch fritidsförvaltningen under våren 2018 av en extern utredare. Vad gäller anläggningar menar
utredaren att den geografiska spridningen är viktig och att behov finns av att alla anläggningar ska
finnas kvar och utvecklas. För att ridsportföreningarna ska få jämförbara förutsättningar med andra
idrottsföreningar bör kommunen enligt utredaren äga anläggningarna. Kultur- och fritidsnämnden
initierade därför en konsekvensutredning för att se vad det skulle innebära ekonomiskt för kommunen.
Som en del i den utredningen har representanter från styrelsen medverkat med möten och vid en ny
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statusbesiktning av anläggningen. Resultatet av konsekvensutredningen väntas bli offentligt i mars
2019.
Cafeterian
Målsättningen med KRKs cafeteria är att vara en attraktiv och naturlig mötesplats för alla medlemmar,
föräldrar och andra som deltar i klubbens verksamhet. Cafeterian är en förutsättning för att klubben
ska kunna arrangera tävlingar och andra aktiviteter Den ska ge god service och ha ett utbud som
upplevs som prisvärt av alla besökare. Vid tävlingar ska cafeterian generera ett ekonomiskt tillskott till
föreningen.
Cafeterian drivs genom helt ideella krafter, av medlemmar, föräldrar och andra entusiaster. Många har
under året bidragit inför större tävlingar genom att baka och skänka bröd och bakverk till cafeterian.
Andra har lagat mat, brett smörgåsar mm, samt skött försäljningen till tävlande, åskådare och alla de
funktionärer som behövs för att genomföra en tävling. Arbetet i cafeterian i samband med större
tävlingar motsvarade under 2018 ca 50 heldagsinsatser. Till detta kommer all bakning, samt det arbete
som gjorts inför och vid klubbtävlingarna, olika läger och andra aktiviteter.
Tack vare den ideella föreningen JAG, som tillsammans med projektet Vivillbidra hjälper människor med
stora funktionsvariationer, har cafeterian under 2018 kunnat ha öppet även vid andra tider än i
samband med tävlingar och andra aktiviteter. För KRK har JAGs verksamhet inneburit att ridande,
föräldrar, och besökare kunnat köpa fika i samband med lektionsverksamheten några eftermiddagar i
veckan.
Under 2019 kommer styrelsen att, tillsammans med medlemmar och personal, arbeta vidare med det
arbete som påbörjats för att utveckla verksamheten. En målsättning är att få in fler som engagerar sig.
Tävlingsåret 2018
Under året arrangerades flertalet tävlingar i både hoppning och dressyr för häst och ponny med goda
resultat. Från våra duktiga hemmaryttare har det också kommit fina resultat och prestationer på såväl
hemmatävlingar, som på tävlingar i övriga Sverige. Säsongen startades upp med Vårhoppet, lokal och
regional tävling för både häst och ponny. Under sommaren hölls som vanligt det populära
Solstahoppet, också en lokal och regional tävling för ponny och häst, och senare under hösten var det
dags för Carlstad Horse show, som även 2018 hade dryga 500 starter. CHS är en tävling på nationell och
regional nivå, som attraherade flera duktiga ryttare från hela landet. Hösten avslutades med en väl
genomförd regional dressyrtävling. Totalt har dessa fyra tävlingar haft över 1100 starter, ca 80 % av
häst och 20 % av ponny. Utöver de här tävlingarna så har det arrangerats klubbtävlingar i ridskolans
regi, både i både hoppning och dressyr.
Målsättningen för året 2018 har varit att vår tävlingsverksamhet ska ge ett ekonomiskt bidrag till
verksamheten, att våra ridskoleekipage ska ha möjlighet att vara med på tävlingar samt att arrangera
tävlingar på lokal/regional nivå. I tävlingssektionen blickar vi nu framåt mot tävlingssäsongen 2019 och
ser fram emot nya bra tävlingar. Vi vill även passa på att rikta ett stort tack till alla fantastiska
tävlingsledare, funktionärer och tävlingsryttare som representerar klubben på ett bra sätt och gör det
möjligt att arrangera tävlingar på Karlstads ridklubb.
Usek
Efter att ha suttit i USEK i några år så for alla utom en av de i 2017s styrelse vidare på andra äventyr.
Det innebar att styrelsen 2018 fick sex nya ledamöter, med den kvarvarande från 2017 som ordförande.
Eftersom alla var väldigt nya och oerfarna så bestämde vi oss för att ta ett lugnt år för att kunna lära oss
allt och få till en bra verksamhet. Det första vi gjorde var att ha lite teambuilding eftersom vi inte bara
var oerfarna utan också näst intill främlingar för varandra. Vi fortsatte under året med att göra olika
saker tillsammans, från ”bara” träffas och prata i USEK-rummet till att sova i stallet under till exempel
KRKs tävlingar.
Den första aktiviteten vi hade var ponnyridning på Barnmässan, som sedan följdes av en godisäggjakt
på sportlovet. Båda var lyckade aktiviteter som var en bra början på året. Vi har försökt att variera
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ansvarsområdena under våra aktiviteter för att alla ska veta vad och hur saker ska göras för att på bästa
sätt få en lyckad aktivitet. Den aktivitet vi gjort allra mest har utan tvekan varit barnkalas. Barnkalas är
något vi har en stor efterfrågan på, ibland har vi haft fler som velat ha barnkalas än vad vi haft dagar till
det!
Även om vi tog ett lugnt år skulle vi ju självklart ha de årliga aktiviteterna, så som Spökkväll och
Luciashow, båda två var lyckade. På spökkvällen kom som vanligt otroligt många barn, vilket är
jätteroligt. På Luciashowen hade vi bland annat bjudit in ett gäng islandshästar som visade upp sig och
bjöd på en riktig ljusshow! Vi hann såklart med lite fler ponnyridningar, en övernattning och lite andra
aktiviteter under året också.
Inför nästa år går två av våra styrelseledamöter på förbundets ungdomsledarkurs. Vi tror att detta inte
bara kommer vara jätteroligt utan även otroligt lärorikt.
Marknadsföring & sponsring
Styrelsen vill tacka klubbens alla sponsorer, bidragsgivare och samarbetspartners för ovärderlig hjälp
till klubbens verksamhet under 2018. En satsning på att öka föreningens intäkter via sponsring
gjordes i och med att vi med stöd av AF fick möjlighet att under del av året ha en resursperson med
fackkompetens inom området. Satsningen slog mycket väl ut, men fick läggas på is då det inte fanns
ekonomiskt utrymme för en anställning när tiden för arbetsprövningen löpte ut. Vi hoppas kunna
återuppta vår sponsorsatsning längre fram med olika typer av samarbetsavtal mellan företag och
föreningen.
Tack!
Med detta tackar avgående styrelse samtliga medlemmar för ett väl genomfört 2018 med förvissning
om att vi under 2019 kommer att upprätthålla vår höga kvalitet i lektioner och instruktörer, utveckla
våra förbättringsområden och engagera såväl gamla som nya medlemmar och ridande i vår fantastiska
ridklubb!
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