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          Verksamhetsberättelse 2014 
Ordförandes ord 

 
 
 
Då var det återigen dags att summera året som gått. Styrelsearbetet i år har fått fokusera på 
ekonomi och framtid. Hur vill vi att föreningen skall se ut om några år? Hur kan vi med den 
nuvarande anläggningen, personalen och hästarna utvecklas till att bli en ekonomisk hållbar 
verksamhet? 
 
Tillsammans med kommunen planeras nu en utbyggnad/ombyggnad av anläggningen och det 
skall bli mycket intressant att delta i utformningen av framtidens sunda hästhantering.  Flera 
stora hästcentrum i Sverige bygger om sina anläggningar för att bättre tillgodose hästarnas 
behov genom lösdriftshantering, bl a Flyinge och Strömsholm. Det finns flera spännande artiklar 
att tillgå på nätet för den som är intresserad att läsa mer. Nordhallands Ridklubb skall 
naturligtvis ligga i framkant vi också!  Kommunen har avsatt stora medel under 2015 och 2016 
för att göra detta till verklighet; alltså redan 2015 kommer vi att se hur anläggningen börjar 
förändras. 
 
Under våren stängslades gräsplanen bredvid fotbollen av några hjälpsamma medlemmar och 
hästarna fick möjlighet att beta grönt gräs på hemmaplan. 
 
2014 har vi som brukligt haft många tävlingar på många olika nivåer, alltifrån blåbärshoppningar 
till SM-dressyr. Vi har haft en del av dessa tävlingar på den fina anläggningen på Åby travbana. 
Vår tävlingssektion är inte stor men effektiv! Självklart blir allt lite lättare om vi alla tillsammans 
kan hjälpas åt att göra någon liten insats för att avlasta våra eldsjälar.            
 
Projektet ”Min insats” har visat sig fungera mycket bra och jag hoppas att alla tar tillfället i akt 
och anmäler er till olika aktiviteter/insatser under året, klubben behöver Er!! 
 
Ridskolan har under några år haft sviktande elevunderlag pga låga barnkullar, men nu verkar 
trenden ha vänt under hösten, många nya barn har skrivits in och nu letar personalen nya 
ponnys att möta denna efterfrågan. Några har redan tagits på prov, så ni har säkert redan sett 
nya hästhuvuden kika ut från boxarna. Våra läger har också börjat efterfrågats mer, läs gärna 
utbudet på hemsidan. Vi anordnar läger varje lov.  
 
Vår ungdomssektion, Cavaletti; har under året blomstrat under Cissis och Linneas ledning och 
har anordnat många roliga aktiviteter under året, gå gärna in på vår hemsida och se vad som är 
på gång! 
 
 
 



 
 

Styrelsen gjorde under året en enkät bland medlemmar och ridande elever för att få in 
synpunkter på vad vi kan förbättra och förändra för att ni skall trivas ännu mer i vår förening och 
på vår anläggning. 
 
Glädjande kan konstateras att vi tillsammans med vår duktiga personal även i år lyckats med att 
hålla budget och visa ett blygsamt överskott. Självklart kommer vi även under kommande år att 
noga följa ekonomin, men vi kan nu höja blicken och se mer till utvecklingen av verksamheten 
med ridskolans aktiviteter, tävlingar, medlemsstallet och anläggningen. 
Detta vill vi gärna göra tillsammans med Dig, så tveka inte att komma med förslag och 
synpunkter på vad vi kan göra bättre, en ideell förening behöver allas medverkan.     
 
Jag kommer inte att fortsätta med styrelsearbetet under nästa år, men är övertygad om att 
styrelsen under nästa ordförandes ledning kommer att styra föreningen åt rätt håll.                                                       
 
Vi ses i stallet eller i sadeln 
 
 
 
Lena Carlberg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verksamhetsberättelse 2014 
Ridskolan 

 
Vi har under året haft ca 280 elever. Inflödet har varit och är stort efter att tappat 
en del elever inför VT-14.  
Ridskolan har 22 stycken hästar/ponnys, varav 9 stycken är våra egna. 
Hästantalet har varit för lågt vilket har inneburit att vi haft svårt att få ihop hästlistan och skriva 
in nya elever. 
 
Några av hästarna/ponnierna är uthyrda en till två dagar under veckan. 
 
Personalgruppen har bestått av 9 stycken anställda, Camilla Billö Josefsson, Eva Sundén,  
Maria Pehrson, Karina Bohlin Jansson, Cecilia Andreasson, Marita Torgersen, Sanna Wahlqvist, 
Elizabeth Wallberg samt Pernilla Jansson(föräldraledig). 
 
Ridskolan har under året anordnat många aktiviteter för ridskoleelever och privatryttare.  
Ridskolan har även haft privatlektioner, friluftsdagar, barnkalas, mm 
 
På sportlov, höstlov samt jullov har vi haft dagridläger, vilka hade många deltagare och som blev 
mycket lyckade. Sommarlägren var också populära med många elever. 
 
Vi har tre projekt igång genom Idrottslyftet, Prova på ridning, Utveckla skötare och 
ungdomssektionen, samt Friskvårdsgruppen i samarbete med Livstilsenheten. 
V har fått 80 000 kr genom Svenska Ridsportförbundet till dessa projekt, projekten har 
resulterat i fler elever, större ungdomssektion och fler skötare. Skötarna har fått rida på 
uteritter, ridit dressyr samt haft teori vid några tillfällen under året. 
 
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. 
 
Vi har återkommande annonser i Norra Halland för att locka fler elever. 
 
Vi har under året anordnat två familjedagar samt ett flertal prova på dagar. 
Vi har även haft prova på läger på loven, som blev mycket lyckade, och gav ridskolan många nya 
elever. 
 
Ridlärarna utbildas regelbundet av Sten Åstedt. 
 
Ridskolan har duktig helgpersonal som arbetar i stallet på helgerna. Vi vill passa 
på att tacka dessa, för ett bra arbete. 
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Tävlingssektionen/dressyr 
 
 
NHRK tävlingar 2014:  
 
2014-01-19  Regional tävling i Dressyr ponny 
2014-03-08  Regional och Nationell tävling i Dressyr ponny 
2014-03-09  Regional och Nationell tävling i Dressyr ridhäst 
2014-03-30  Regional tävling i Dressyr ridhäst 
2014-05-05-6 Regional tävling i Dressyr ridhäst 
2014-05-10  Regional och Nationell tävling i Dressyr ponny, Åby travbana 
2014-05-11  Regional och Nationell tävling i Dressyr ridhäst, Åby travbana med  
                                                kval klass för juniorer 
2014-05-25  Regional tävling i Dressyr ridhäst, Div. I omg. 3 
2014-08-17  Lokal tävling i Dressyr ridhäst, Div II, omgång 1 
2014-09-28  Regional tävling i Dressyr ponny och ridhäst 
2014-10-31, 1-2/11 Elit tävling i Dressyr ponny, Lag SM i dressyr för ponnyryttare 
2015-02-01  KM Dressyr för Ponny och Häst 
 
15 Tävlingsdagar genomförda från Lätt till Svår klass, en ökning med två tävlingsdagar från 
tidigare år. 
 
Allt från Märkestagning för ridskoleryttare, programträningstillfällen och upp till Intermediära 
dressyr.  
 
Några tävlingar arrangerades på Åby Travbana. En uppskattad tävlingsplats med bra banor och 
mycket bra uppstallning. Vi har även fått beröm för våra tävlingar på hemmaplan när det gäller 
inomhustävlingar. I nuläget saknar vi möjlighet till utomhustävlingar pga stenig bana.  
 
Nordhallands Ridklubb fick en utmärkelse från Svenska Ridsportförbundet för bästa 
tävlingsarrangör när det gäller Lag SM. Utmärkelsen delades ut under tävlingarna i Friends 
arena. Vi arrangerade final för10 av Sveriges bästa lag ur Elitserien.  Det är kul att få se Sveriges 
bästa ponnyekipage tävla på vår hemmaplan. En uppskattad idé är att på invigningen får en av 
de deltagande klubbarna stå för ett litet nummer. Även vår ungdomssektion gjorde en bejublad 
liten show. Arrangemanget fick massor av beröm från de tävlande med flera. Många 
funktionärer är inblandade och tillsammans gjorde de tävlingen mycket lyckad. 
 
 
 
 
 

http://tdb.ridsport.se/meeting/searches


 
Tränare och domare inom klubben har gått obligatorisk fortbildning.  
 
Grönt kort utbildning har genomförts för blivande tävlingsryttare med föräldrar. Fortsätter 
2015. 
 
Tävlingsryttarna kallades till möte i januari, för att träffas och stämma av inför kommande 
tävlingar, få info från föreningen och ge input till aktiviteter. 
 
NHRK representerades med ett lag i Allsvenskans omgångar. 
Div. 1 ponny 2:a i division och vann sista omgången.  
 
Klubbmästerskap 2014 resultat: 
Ridskolan  Cecilia Andreasson Marss 
Häst   Heidi Nilsson på  Herqules 
C-Ponny  Hanna Johansson  Golden Creame 
D-Ponny  Greta Ödman  Kaiser 
 
Framgångsrika ryttare 2014 enligt SVRF:s rankingpoäng. Poäng räknas från och med regional 
tävling. 
Kat B:  Ingen - 
Kat C:  Alva Kåresen   
Kat D:  Victoria Hedlund  
Häst Junior:  Ingen 
Häst Young Rider: Ingen 
Häst Senior:   Marina Örneborg  

  

Ser fram emot 2015 då vi har ett spännande tävlingsår framför oss med flera lovande ekipage 
som tävlar för NHRK.  

 

Dressyr: Träna på det ultimata samspelet mellan häst och ryttare, för att kunna visa upp glada 
hästar i fin form. 

 
  
 
 
LYCKA TILL     Dressyrsektionen 
 
 
 
 
 



                                Verksamhetsberättelse 2014 
Tävlingssektionen/hoppning 

 
 
Tävlingssektionen i hoppning har under året 2014 anordnat följande arrangemang:  
2014-11-25 KM Hoppning för ridskolans elever  
2014-11-25 Blåbärshoppning 
2014-10-12  Regional tävling i Hoppning ridhäst 
2014-09-14  Regional tävling i Hoppning ridhäst, Åby travbana  

2014-04-23  Blåbärshoppning 

2014-04-13 Regional/Lokal Hoppning ridhäst 

2014-02-10 Blåbärshoppning 
 
Våra hopptävlingar inomhus blev lyckade ur arrangörssynpunkt. Vi hade många starter och 
ryttarna gav oss positiv feedback på de nya underlagen i bägge manegerna. 
 
Vi har haft en utomhustävling på Åby travbana med många starter och fick jättemycket beröm 
från dom tävlande, tack alla funktionärer som gjorde denna dag möjlig.  
 
Vi har inte haft några utomhustävlingar på hemma plan detta år då underlaget för 
utomhushoppning inte är bra.   
 
Under förra året hade vi haft en arbetsdag där vi kapade alla bommarna och gick igenom den 
hinderpark vi har, återstår bara lite målning av hinderparken för att fräscha till den ytterligare 
något som vi får tag i 2015. 
 
 
Klubbmästerskapet 2014 

Kat B ISABELL ENBOM Carlton Brainy Box 

Kat C Ingen  

Kat D Ingen  

Häst Ingen  

Ridskolan Filippa Gillerberg Nemo 

  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Årets ryttare 2014 
Framgångsrika ryttare 2014 enligt SVRF:s rankingpoäng. Poäng räknas från och med regional 
tävling. 

Kat B Ingen 

Kat C Alva Kåresen 

Kat D Ingen 

Häst Junior Ingen 

Häst YR Ingen 

Häst Elisabeth Wallberg 

  
Läs om de individuella resultaten från regional tävling och uppåt på Ridsportförbundets hemsida 
http://www.ridsport.se  
  
 
Övrigt  
Önskemålet inför 2015 är samma som föregående år: fler medlemmar i tävlingssektionen och 
fler funktionärer som vill ta mer ansvar för vissa specifika uppgifter.  
 
Under 2014 skulle alla medlemmar, som ”min insats” för klubben, ställa upp 4 + 4 timmar 
genom att hjälpa till på ex. tävlingar, städdagar etc. Ryttare som rider i lag måste vara med och 
hjälpa till på minst fyra tävlingar under året.  
Detta kommer vi att fortsätta med under 2015. 
 
 
 
 

TÄVLINGSSEKTIONEN 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www3.ridsport.se/Tavling/Tavlingarresultat/
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US Cavaletti 

 
US Cavaletti startade i feb 2013 och det har varit två väldigt roliga år.  
Förra året hade vi 24 st medlemmar och 3 ledare, Cecilia Andreasson, Linnea Löfving och Tova 
Eklund.  
Idag är vi 36 st medlemmar och 3 st ledare.  
Josefine Andersson har även varit med en del och hjälpt till med olika aktiviteter. 
 
Årets stora mål var att samla in pengar på olika aktiviteter så de kunde köpa en ponny till 
ridskolan. Detta lyckades vi med, på 6 månader samlade Cavaletti in 30,000 kr och köpte Robin 
Hood.   
 
Under året har vi hunnit med en hel del saker, så som:  

 Familjedagar, med hjälp av ridskolans personal.  

 Prova på dagar, där ungdomarna har hjälpt till att leda barnen. 

 På nationaldagen hade vi ponnyridning på Tjolöholm, som en utav aktiviteterna för 

Nationaldags firande.  

 Cavaletti deltog även under SM invigningen, där de hade en maskeradhoppning. 

 Under SM sålde de även lotter och tömde tävlingsboxar, där samlade de in över 2000 kr. 

 Cavaletti har under året haft 2 st dressyrtävlingar, som bidrog till mer än hälften av 

Robin Hood. 

 De har sålt New Body kläder, där samlade de in 8000 kr. 

 Cavaletti ungdomarna utmanade i höstas sina föräldrar i brännboll, vilket var väldigt 

lyckat. 

 Vi har även haft pizza/filmkvällar, där vi har haft kul tillsammans. 

 Många utav ungdomarna är även med veckovis och hjälper till att leda nybörjarelever, 

vilket är till stor hjälp. 

Målet för detta året har varit att behålla samma fina sammanhållning och att ha roligt 
tillsammans, vilket jag verkligen tycker att vi har lyckats med, då många medlemmar har fått 
nya vänner. 
 
Förväntningarna för det kommande året är självklart att behålla samma gemenskap, men 
framförallt är vårt stora mål att samla in pengar till att kunna köpa en till ponny till ridskolan. 
För att kunna göra detta kommer det att arrangeras olika aktiviteter för att samla in pengar. 
Jag ser med spänning fram emot ett nytt Cavaletti år. 

 
Cecilia Andreasson, Ordförande US Cavaletti. 
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Anläggningen 

 

 

Under året har det hållits möten med kommunens fritidsförvaltning angående framtida 
förbättrings åtgärder och underhåll av anläggningen. Kommunen har som plan att 
renovera två anläggningar i kommunen varav NHRK är en av dem. Kommunen har 
påbörjat arbetet på den andra anläggningen och arbetet med renoveringar och 
ombyggnad på NHRKs anläggning påbörjas först efter avslut på den andra anläggningen. 
Plan för påbörjande av NHRK är under 2015. 

Styrelsen har dessutom under året återigen betonat behovet av nya hagar och en 
förbättring av utebanan. Ny hage byggd, se nedan. Trots tidigare utfört arbete för att 
förbättra underlaget på̊ stora utebanan är underlaget tyvärr fortfarande för dåligt för att 
kunna anordna tävlingar på. Dialog har hållits med kommunen för möjlighet att få bidrag 
till detta för utförande under 2015. 

Kommunen har avsatt resurser för renovering av anläggningen under 2015, vilket troligen 
innebar att det inte blir tal om några större investeringar innan dess. 

Tre ordinarie städdagar har organiserats under året, i mars, maj och september, samt en 
städ- och fixardag inför SM i slutet av oktober. Städdagarna har haft bra uppslutning från 
medlemmarna. Ett par mindre insatser har gjorts för att åtgärda akuta problem såsom 
renovering av box dörrar, fix av sönderblåsta hagar, grusning av div. ytor på anläggningen. 

Följande större åtgärder har utförts eller påbörjats under året: 

 Staket byggt för ny sommarhage på gamla fotbollsplanen av gräs. 

 Förbättringar av stohagar, nya stolpar och trådar. 

 Lilla Paddocken har fått nytt staket. 

 Containers, använda som speakertorn och cafeteria vid stora utebanan har sålts och 
 forslats bort. 

 Traktor och fyrhjuling har genomgått storservice. 

 Grusning av gångar påbörjade. 

 Nödrenovering av underlag, planing, i stora manegen utförd inför SM. 

 Rensning av takbrunnar på gamla manegen. Vid detta arbete framkom att dessa är 
 felkonstruerade från början och att de problem vi haft med läckage runt dessa in i 
 manegerna inte beror på drift & underhåll från NHRKs sida. 

 

 



 

Anläggningsgruppen vill passa på̊ att tacka de medlemmar som så helhjärtat ställt upp på̊ 
våra städ- och fixardagar. Utan er hjälp hade vi aldrig kunnat komma så långt som vi gjort 
i vår strävan att vara ”Sveriges trevligaste ridklubb”. Samtidigt måste vi återigen påminna 
om att fler krafter behövs, då det allt som oftast är samma medlemmar som ställer upp 
gång efter gång. Fler medlemmar behövs på våra olika aktiviteter. 
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Resultat/Budget 
 
 

Budget/Resultat 2014 - Budget 2015    

      

  Resultat -13 Budget -14 Resultat -14 Budget -15 

Ridskoleverksamhet  2 296 000 kr 2 166 000 kr 2 282 000 kr 2 465 000 kr 

Tävling Hopp/dressyr  250 000 kr 257 000 kr 2 80 000 kr 270 000 kr 

Cafeteria  90 000 kr 100 000 kr 80 000 kr 80 000 kr 

Cavaletti    48 000 kr 40 000 kr 

Gemensamma   85 000 kr 125 000 kr 75 000 kr 120 000 kr 

Anläggning  -253 000 kr -174 000 kr -186 000 kr -130 000 kr 

Löner  -2 246 000 kr -2 319 000 kr -2 360 000 kr -2 678 000 kr 

RESULTAT   222 000 kr 155 000 kr 219 000 kr   167 000 kr 

före räntor o avskrivningar                                                                                                                               

Finansiella kostnader  -18 000 kr -30 000 kr -45 000 kr -35 000 kr 

Avskrivningar  -60 000 kr -43 000 kr -51 000 kr -51 000 kr 

Extra ordinära int./utg. avser 2013  -11 000 kr  0 kr -27 000 kr -0 kr 

RESULTAT  133 000 kr 82 000kr 96 000 kr  81 000 kr  

 
 
 
Ridskoleverksamhet 
Ridskolan har under 2014 haft ungefär samma omsättning som 2013. 
Positivt är att det verkar som om efterfrågan i barngrupperna har ökat i början av 2015.  
 
Tävling Hopp/dressyr 
Tävling hopp och dressyr har gått bra även i år. Vi har haft 15 tävlings dagar, allt från lokal till 
nationell nivå. Största vinsten gjordes som vanligt under Lag SM i ponnydressyr. 
 
 



Cafeteria 
Cafeterian har gått lite sämre i år. Cafeterian gör sina största vinster på tävling och p.g.a. att vi 
inte kan använda våra utebanor längre så har vi lagt ett antal tävlingar inne på Åby travbana 
vilket innebär mindre intäkter för cafeterian. 
   
Gemensamma 
Posten gemensamma kostnader innehåller främst intäkter som medlemsavgifter och reklam 
som inte hör till tävling. Dessa intäkter skall bl. a. täcka kostnader till ridsportförbundet, 
utbildningar, porto etc. Här måste vi jobba på att öka reklamintäkterna, som t.ex. skyltar i 
manegen där vi gjort ett stort tapp.   
 
Anläggning 
Anläggningens huvudsakliga intäkter är hyresintäkter från privatstall, boningshus, manegekort 
och manegeavgifter. Kostnaderna består bl. a av arrende, vatten, avlopp, renhållning, 
traktorkostnader samt reparationer och förbättringar av anläggningen, banor, hagar och vägar. 
Arrendet till kommunen är 360 000 kr. Minskning av budget baserar sig på höjda avgifter av 
manegeavgifter och stallhyror.  
 
Löner 
Vi har valt att separera alla löner från övriga kostnadsställen. Personalen jobbar mycket med 
förberedande arbete inför tävlingarna (på tävlingsdagarna jobbar alla ideellt), sköter 
anläggningen och har hand om det mesta under kontot gemensamma. Personalen har under 
2014 dessutom tagit stort ansvar för cafeterian som vissa kvällar kört obemannad. 
 På detta sätt kan vi tydligare se hur mycket varje enskild sektion drar in i pengar.  
 
 
Extra ordinära intäkter/Kostnader avseende 2013. 
I denna post ingår poster som egentligen hör till 2013. 

Huvudsakligen innehåller posten i år räntekostnader till Kungsbacka Kommun.  
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