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Ordförandes ord 

 

 

 

Året som gått har varit ett oroligt, krävande och osäkert år för många. Det ekonomiska läget har 
inte bara påverkat företag och enskilda – föreningsverksamheten har fått sin beskärda del. En 
ideell verksamhet som vår är så sårbar och har inga stora marginaler. Det krävs så lite för att 
ekonomin skall bli ansträngd. Vi har under året sett flera exempel på detta runt om i 
kommunen. Antalet ridskoleelever i klubben minskade oroväckande under våren men 
återhämtade sig något senare under hösten. Klubben har dock klarat sig förhållandevis bra och 
vi känner att vinden har vänt – mycket tack vare kreativt arbete, kloka medarbetare och många 
ideella arbetstimmar från våra medlemmar. 
 
Nordhallands ridklubb har även under 2009 genomfört tävlingar på alla nivåer, allt från 
blåbärshoppning till Lag-SM i ponnydressyr. Det är inte bara imponerande genomfört, det har 
varit en förutsättning för verksamheten. I ridskolan har både stora och små vågat, kämpat och 
utvecklats. Ett stort tack till er alla, som i stort och smått under året bidragit på olika sätt. 
 
 
Ulrika Sonn 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verksamhetsberättelse 2009 

Ridskolan 

 
 
Ridskolan har under året anordnat många aktiviteter för Ridskoleelever och privatryttare. 
I ridhuset har vi haft blåbärshoppning, dressyrclinics, hoppclinics, westernryttare, voltige samt 
löshoppning. 
 
Vi har haft föreläsare här: 
Veterinär, fysioterapeut, häst massör samt polisryttarna. 
 
På sportlov, höstlov samt jullov har vi haft dagridläger, som oftast blivit fyllda till sista plats. 
 
Sommarlägren och kvällskurserna blev lyckade och gick över budget. 
Nytt för i år var att hajken var 3 dagar, vilket gjorde att de även fick hoppa terrängbana. 
 
Vi hade även ett Eat & Ride läger som innehåll dressyrridning, teori samt uteritt.  
Utöver det serverades en 3 rätters middag med vinprovning, och övernattning. 
 
Ridskolan har haft privatlektioner, hoppkurser, friluftsdagar, hästhyrardagar, barnkalas, prova 
på ridningar mm 
 
Eleverna har även fått rida extra till halva priset, vilket har varit populärt.  
Vi har en BUS-grupp, som har ridit några gånger. BUS är till för att ge utsatta barn en 
meningsfull fritid. Vi har fått bidrag från Idrottslyftet att utveckla den mer. 
  
Målet under året har varit att ha 380 elever i ridskolan. I genomsnitt har vi haft  355st. Vi har 
som många andra ridskolor haft en lite tuffare period men vi har klarat oss förhållandevis bra. 
Intresset för att börja rida har ökat de sista månaderna. 
 
Vi har återkommande annonser i Norra Halland för att locka fler elever t.ex. prova på ridningar, 
drop in knatte, läger. 
 
Ridskolan har 12 stycken hästar och 12 stycken ponnys, av dessa 24 äger ridskolan 10 stycken. 
 
Ridlärarna utbildas regelbundet av Sten Åstedt. De har även varit på hoppkurs för K-G Svensson. 
 
Ridskolan har många studiecirklar som genomförs med hjälp av SISU, t.ex. i ledarskaps-
utveckling. Vi får även material i form av böcker, som delas ut till våra nya barnelever samt DVD-
skivor. 
 



Personalgruppen har ändrats under året, Sara Hansson har ersatt Malin Brandt och Marina 
Gustafsson har ersatt Carina Ärlaaht. 
 
Till sist vill ridskolan tacka sin duktiga helgpersonal som arbetar i stallet på helgerna. 
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Tävlingssektionen/dressyr 
 

 
Tävlingssektionen har under året 2009 anordnat följande arrangemang:  
 
1/2 Regional  ponny 
6/6 Regional  häst 
16/8 Lokal   häst Div. II omg. 1   
27/9 Lokal  ponny  
30-31-1/11 Lag SM  ponny elit 
21/11 Clear Round/Märkestagning ponny + häst 
29/11 Klubbtävling  KM ponny   
6/12 Klubbtävling  KM häst  
 
Lag SM i dressyr för ponny då 10 av Sveriges bästa lag ur elitserien möts var återigen en 
höjdpunkt för klubben. Ryttarna och deras team trivs på NHRK. Även domarna gav beröm för en 
bra arrangerad tävling. NHRK hade tyvärr inget lag med denna gång. Det är en tuff konkurrens i 
eliten och i år var det mycket jämt. NHRK slutade på en hedervärd fjärde placering.  Det krävs 
att bli minst tvåa sin zon för att gå vidare till SM.  
 
NHRK har behållit målet att ha en stor bredd med tävlingar på olika nivåer för att skapa 
tävlingsmöjligheter för våra ryttare.  Tävlingar för ridskoleryttare och upp till MSV A dressyr har 
avverkats. 
 
Tävlingssektionen har under 2009 inte haft samma mötesfrekvens som tidigare. Få personer gör 
mycket jobb inför tävlingarna. Förslaget från 2008 att lagryttare genomför funktionärsuppdrag 
har dock fallit ganska bra ut. 
 
2009 tilldelades våra lagryttare bidrag till träning inför säsongen. Det fanns även möjlighet till 
programträning. 
 
Tränare och domare inom klubben har gått på fortbildning. En domarkurs för 3 distrikts domare 
hölls på NHRK. C:a 70 domare från lätt till svår klass deltog. Lars Andersson, Bo Jenå, Elisabeth 
Lette och Britt Hammar som alla är domarutbildare, förmedlade sina kunskaper. NHRK ryttare 
m.fl. red delar ur program och fick feedback. 
 
 
 



 
 
 
Lagtävlan 2009: 
NHRK representerades med lag i samtliga Allsvenskans omgångar, utom div. 3. 
Div. 1 häst: NHRK vann finalen. 
Div. 1 ponny, 2 lag - Slutlig placering: 5  
Div. 3 häst  - inget lag 
Div. 3 ponny - inget lag 
Div. 2 ponny 2 lag - NHRK blev trea i finalen.  
Div. 2 häst, NHRK vann finalen.  
Eliten ponny - 1 lag, Slutlig placering - 4,  
Lag SM - inget lag. 
Ponny SM i dressyr - representerade av Ida Lindman. Ida slutade som nr 17 av 40 kvalade D-
ponnyer från hela Sverige. De 10 bästa gick till final. En mycket fin insats. 
 
I Div. 3 hade NHRK tyvärr inte något lag -09. Det är där man lägger grunden för sin ridutbildning 
och fortsatta tävlingskarriär. Vi har säkert ryttarna men ideella krafter krävs för att väcka 
intresset. 
 
Klubbmästerskap 2009 
Ponny Kat. B:  Endast en startande B-ponny, vilket inte ger en klass. 
Ponny Kat. C:  Felicia Nentis - Carbon 
Ponny Kat. D:  Malin Edelborg - Alladin 
Häst:   Natalie Oldfors - Winnie B 
 
Årets ryttare 2009: 
Mest framgångsrika ryttare 2009 enligt SvRF:s rankingpoäng. Poäng räknas från och med 
regional tävling. 
Kat. B:   Henrik Barry 
Kat C:   Felicia Nentis 
Kat D:   Ida Lindman 
Häst Junior:   Linnéa Streling 
Häst Young Rider:  Marina Gustafsson 
Häst Senior:   Kaja Burt Davies  
 
Ett stort Grattis till alla våra ryttare för fina framgångar på och utanför tävlingsbanan. Tack alla 
runt omkring som gör det möjligt att utvecklas. Många timmars träning och målmedvetenhet 
ligger bakom stora framgångar. 
 
Med hopp om att 2010 blir ett bra år tillsammans med våra fyrfota vänner.  Lycka till!       
Dressyrsektionen 
 



Verksamhetsberättelse 2009 

Tävlingssektionen/hoppning 

 
 
Tävlingssektionen har under året 2008 anordnat följande arrangemang:  
1/3 Regional  ponny 
29/3 Lokal  häst Div. III omg 1 
16/5 Lokal   ponny med Agria Minior Cup omg. 3   
17/5 Regional  ponny Div I omg. 3  
31/5 Lokal  häst 
11/10 Lokal  häst 
8/11 Klubbtävling  KM ponny + häst   
22/11 Lokal  ponny 
  
Förutom ovanstående tävlingar har vi även anordnat ett antal träningstävlingar/Clear Round 
hoppningar under sommarmånaderna och i september, samt 5 blåbärshoppningar i ridskolans 
regi. 
Även i år har hopptävlingar har varit lyckade ur arrangörssynpunkt. Vi hade dock lite färre 
starter på tävlingarna utomhus än vad vi räknat med. 
Vi har haft vädrets makter med oss även detta år under utomhustävlingarna. I syfte att ha så bra 
underlag som möjligt på utomhusbanan, så har vi använt bevattningsanläggningen som vi har till 
ridhuset. Det har fungerat tillfredsställande så länge de inte vattnar på fotbollsplanen samtidigt. 
Vi får då ett ganska dåligt tryck och bevattningen tar mycket lång tid.  
 
Framridningsbanan har fått nytt staket tack vare frivilliga insatser av hjälpsamma medlemmar 
och föräldrar. Nu återstår bara att förbättra staketet runt tävlingsbanan. 
 
Vi har dock problem med vatten på utomhusbanorna med de stora fördjupningarna.  
Det innebar en liten förbättring mot året innan, men banorna behöver fortfarande planas och 
förbättras. Vid mycket och ihållande regn uppstår stora pölar på både framridnings- och 
tävlingsbanan.  
 
Cafeterian vid utebanan är riven och kommunens byggnad som skulle byggas om till sekretariat 
är borttransporterad.  Den ”container” som vi köpte året innan fungerar nu som sekretariat och 
vi har haft cafeterian i hyrda tält vid större tävlingar. Vid Clear Rounder har cafeterian varit i vår 
”container”.  
”Containern” har fungerat bra men lite jobb återstår med att koppla in elen och bygga fasta 
bänkar. 
Domartornet behöver renoveras och har fungerat tillfredsställande men behöver en 
uppfräschning till nästa år.  
 



Klubbmästerskapet 2009  
Ponny Kat B:  Ingen ryttare i år  
Ponny Kat C:  Parasto Khalkhalli 
Ponny Kat D:  Mikaela Falk 
Häst :  Elisabeth Wallberg 
 

Lagtävlan 2009 
Vi har haft ett ponnylag med i Div. I, Div. II och Div. III samt ett hästlag i Div. III.  
Div. III ponny gick vidare till final och sluttade totalt som andra placerad.  
De andra lagen gjorde bra ifrån sig men det räckte tyvärr inte till final. Vi kan konstatera att det 
finns flera lovande och duktiga ponny- och hästryttare som lovar gott inför framtiden. 
 
Årets ryttare 2009 
NHRK delar ut plaketter för bästa ryttare under 2008. Följande har erhållit flest poäng enl. TR 
mom. 144;  
Kat. B:   Henrik Barry 
Kat. C:   Emma Lorenz 
Kat. D:   Hanna Nordström 
Häst Junior:   Ingen ryttare i år 
Häst Young Rider:  Sandra Gustafsson 
Häst Senior:   Ingen ryttare i år 
Fälttävlan häst: Sandra Gustafsson 
 

Läs om de individuella resultaten från regional tävling och uppåt på Ridsportsförbundets 
hemsida. ( www.ridsport.e ) 
  
Övrigt  
Önskemålet inför 2010 är samma som föregående år: fler till tävlingsstyrelsen och funktionärer 
som vill ta mera ansvar för vissa specifika uppgifter.  
 
Nytt för 2009 var att alla ryttare som rider i lag måste vara med och hjälpa till på minst fyra täv-
lingar under året, vilket har fallit ut bra och detta kommer vi att fortsätta med under 2010. 
Tävlingssektionen har tagit fram ett ”policy dokument” för tävlingsryttare som tävlar för 
Nordhalland i dressyr, hoppning och fälttävlan. 
 
  
Vi tackar särskilt Helene och Kenth Gustafsson samt Anette Barry som har tagit ett övergripande 
ansvar för att inomhustävlingarna har fungerat och genomförts på bästa sätt.  
 
 
TÄVLINGSSTYRELSEN 
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Anläggningen 
 

 

 Anläggningen 2009. 
 
Paddocken som vi kallar framridningsbanan planades och fyllde på med sand. Sanden sponsrade 
kommunen med. 
 
Smarholmens bygg sponsrade nytt staket runt framridningsbana och arbetsinsats tillsammans 
med våra medlemmar. 
 
Manegerna har fått påfyllning av underlaget. 
 
Delar av sargen i båda manegerna har bytts ut med hjälp av kommunens personal.  
 
Alla lysrören i stora manegen har bytts ut  
 
I några spiltor har väggarna höjts så hästarna inte kan bita varandra. 
 
Vi hade en röjardag i början på höst terminen och det var många medlemmar här och arbetade. 
Sly runt ridhuset togs bort och en hel del träd på kullen mellan parkering och paddock. 
Diket mellan privatstallet och fotbollsplanen rensades och röjdes från sly. 
 
Tröskeln vid en av dörrarna lagades – fylldes med cement. 
 
En spilta har byggts om till en liten box, det är Curt extra glad för. 
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Resultat/Budget 
.

 

 

Budget/Resultat 2009 - Budget 2010    

      

  Resultat -08 Budget -09 Resultat -09 Budget -10 

Ridskoleverksamhet  2 189 000 kr 2 323 000 kr 2 063 000 kr 2 305 000 kr 

Tävling Hopp/dressyr  210 000 kr 200 000 kr  250 000 kr 210 000 kr 

Cafeteria  150 000 kr 165 000 kr 145 000 kr 150 000 kr 

Gemensamma   82 000 kr 84 000 kr 101 000 kr 90 000 kr 

Anläggning  -230 000 kr -275 000 kr -193 000 kr -200 000 kr 

Löner  -2 240 000 kr -2 313 000 kr -2 308 000 kr -2 400 000 kr 

RESULTAT   161 000 kr 184 000 kr  58 000 kr 155 000 kr 

före räntor o avskrivningar                                                                                                                               

Räntor  -12 000 kr -12 000 kr -13 000 kr -13 000 kr 

Avskrivningar  -72 000 kr -72 000 kr -72 000 kr -72 000 kr 

Extra ordinära kostn. avser 2008    -40 000 kr  

RESULTAT  77 000 kr 100 000kr -67 000 kr 70 000 kr 
 
Ridskoleverksamhet 
Ridskolan har i år 2009 gått under budget med ca 250 000 kr. Detta beror endast på att 
elevantalet minskat och att även vi fått känna av den ekonomiska krisen. Övriga konton håller 
budget. Vi har inför 2010 ökat antalet ridande elever och känner att konjunkturen vänt något. 
Tack till vår fantastiska personal som kämpar på år efter år och alltid gör sitt bästa. 
 
Tävling Hopp/dressyr 
Tävling hopp och dressyr har i år gått över budget med 50 000 kr. Kontot sponsring ökade med 
drygt 40 000 kr. Kungsbacka Kommun sponsrade med 30 000 kr i år i samband med Lag-SM i 
dressyr.  De flesta övriga konton ligger på budget och sponsringskontot förbättrades ytterligare 
med fler sålda annonser, de flesta tack vare Maria Person. 
 



Cafeteria 
Cafeterian omsatte i år 355 000 kr. Cafeterian har öppet måndag-lördag samt på alla våra 
tävlingsdagar. Resultat är ungefär lika stort som förra året och kom nästan upp till budget. Här 
är många ideella krafter som arbetar. Ett stort tack till Anita Andersson som gör ett ”hästjobb” 
år efter år.    
 
Gemensamma 
Gemensamma innehåller främst intäkter som medlemsavgifter och reklam som inte hör till 
tävling. Dessa intäkter skall bl.a. täcka Ridsportsförbundskostnader, utbildningar, porto och 
försäkringar. 
 
 Anläggning 
Anläggningens intäkter är hyresintäkter från privatstall, boningshus, manegekort och 
mangeavgifter etc. Här är omsättningen ca 350 000 kronor. 
Kostnaderna består bl.a. arrende, vatten, avlopp, renhållning, traktorkostnader samt 
reparationer och underhåll av anläggning, banor och vägar och slutar på 500 000 kronor. 
Arrendet till kommunen är 340 000 kr. 
 

Löner 
Vi har i år valt att separera alla löner från ridskolan, då personalen jobbar mycket med 
förberedande arbete inför tävling (under tävlingsdagarna jobbar alla ideellt), sköter 
anläggningen och har hand om det mesta under kontot gemensamma. På detta sett kan vi 
tydligare se hur mycket varje enskild sektion drar in i pengar. 
 
Extra ordinära kostnader avseende 2008.   
I år har vi en post som heter extraordinära kostnader och som slutar på 40 000 kr. Dessa 
kostnader som bl. a innehåller tillbaka betalde pengar för EU-bidrag hör egentligen till år 2008. 
Med hänsyn till detta kan man dra slutsatsen att vi nästan gjort ett 0 resultat år 2009 vilket vi är 
får vara nöjda med hänsyn till hur det sett ut på elevfronten. 
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Styrelse & Revisorer 

 
Valberedningens förslag till styrelse och revisorer 

 
Ordförande:  Ulrika Sonn  omval 1 år 
 
Ordinarie ledarmöte: Lena Leed  kvarstår 1 år 
                Bengt Wallin  kvarstår 1 år  
                Per-Anders Melin omval 2 år 
                Susanne Bengtsson omval 2 år 
                Peter Fridolfsson omval 2 år 
                Malin Friis-Liby nyval 2 år 
                               
Fyllnadsval:  Gunilla Tochtermann 1 år (M-L Engström)   
  Annika Berntsson 1 år (Carl Edman) 
 
 
Suppleanter:  Malla Sjöholm nyval 1 år 
                 Lisa Andersson nyval 1 år   
 
Revisorer:  Olle Gunnarsson omval 1 år 
       Carina Löfving omval 1 år 
       
Revisorsuppleant: Elisabeth Melin  omval 1 år 
 
Valberedning: Anita Andersson omval 1 år 
        Pelle Domeij  omval 1 år 
 
 
 
 
Ungdomssektionen har vi tyvärr inte lyckats lösa i år. Men vi kanske kan få förslag under 
Årsmötet.   
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        Drogpolicyprogram 

 

 

Vår verksamhet på Nordhallands ridklubb har som mål att erbjuda ungdomar och vuxna ett 
meningsfullt och rikt fritidsintresse samt en god social samvaro. Vår verksamhet vilar på en 
ideell bas och innebär därmed ett ansvar i vårt agerande, bland såväl personal som de privata 
ryttare som finns på anläggningen, gentemot de ridskolelever som tillbringar sin tid på klubben. 
Vi ska föregå med gott exempel och vara ett föredöme för vår klubb i kontakten med främst 
barn och ungdomar.  
Vi ser i styrelsen för Nordhalland ridklubb att ett gemensamt drogpolicyprogram ska fungera 
som ett styrdokument och stöd för föreningens medlemmar och personal. 
 
Vårt syfte är att tala om vår ställningspunkt i frågan om droger (se definition nedan) i 
förhållande till hästhållning. 
 
TOBAK 
 
Tobak innefattar snusning och rökning. Åldersgräns är enligt svensk lag 18 år vilket vi 
understryker. Då vi är en rökfri klubb sker all rökning, vid träning som vid tävling, på anvisad 
plats. 
 
Ansvarig: Vi är alla i klubben gemensamt ansvariga för att dessa regler efterlevs. 
 
ALKOHOL 
 
Åldersgräns för alkoholintag är i Sverige 18 år vilket är den naturliga gräns vi beaktar inom 
klubben. 
- som personal eller inhyrd privatryttare  befinner man sig inte på klubben i berusat eller bakfullt  
   skick. 
- på fester arrangerade av klubben är det 18-års gräns som gäller vid alkoholförtärning. 
- på lägerverksamhet eller liknande är det alkoholförbud för ansvariga ledare/tränare. 
 
Vid misstanke om alkoholproblem bland personal eller privatryttare gäller följande: 
- enskilt samtal med någon från styrelsen. 
- styrelsen erbjuder stöd och hjälp. 
- hänvisning till gällande drogpolicyprogram inom klubben. 
 
Ansvarig: Styrelsen 
 
 



NARKOTIKA OCH ANDRA DOPNINGKLASSADE PREPARAT. 
 
All förbrukning och hantering av narkotiska preparat är förbjudet enligt svensk lag. All dopning 
är förbjuden enligt de etiska idrottsliga reglerna.  
 
Vid misstanke om olovligt användande av narkotiska preparat (ej medicinerat) gäller följande: 
 
- enskilt samtal via styrelserepresentant och föräldrakontakt om medlemmen är under 18 år. 
- eventuell kontakt med polis och sociala myndigheter. 
 
Ansvarig: Styrelsen, men även övriga medlemmar har ett gemensamt ansvar för att eventuella 
misstankar uppmärksammas. 
 
 
Naturligtvis så gäller ovanstående regler även besökande, föräldrar, tävlande och andra som 
uppehåller sig på klubben i olika situationer. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Källåsvägen 43, 434 93 Vallda 
www.nhrk.se Tfn: 0300 - 278 89 


