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Ordförandes ord 

 
 
 
Mitt år som ordförande i NHRK är till ända och jag ska sammanfatta vad styrelsen, personalen och 
ni medlemmar har åstadkommit under verksamhetsåret 2015. 
 
Året har innehållit de tävlingar som vi brukar arrangera och det är en stor och krävande 
organisation att genomföra dem, med stor hjälp av er medlemmar. Vi hade en tuff start på året 
med skadade hästar men det blev bättre på sista halvan, mycket beroende god planering och på 
det fina underlaget vi fick in i stora manegen. 
 
Det beslut som överskuggat det mesta och lett till mycket och spännande arbete är att vi kommer 
att bygga om vår anläggning till aktiv grupphästhållning, så kallad lösdrift. Det kommer att ge oss 
möjligheter på alla plan i så stor grad att vi inte fullt ut kan förutse alla positiva spin-off effekter. 
Jag har arbetat med organisation och verksamhetsförbättring i många år och ser att när vi en gång 
i tiden tittar tillbaka så kommer detta att vara ett av de största och viktigaste stegen i föreningens 
historia, ett språng in i framtiden som vi ska möta positivt och med förändringsvilja.  
 
Styrelsen har även börjat förbereda för nya förutsättningar genom att påbörja arbetet att skapa 
klarhet i personalens arbetsuppgifter, avtal, förmåner och genomfört skyddsronder med facket. 
Det har inneburit ett gediget grävande i arkivet och vi i styrelsen har fått erfara att det är en sak 
att fatta beslut om hagar och anläggning och en annan att fatta beslut om människor, vänner, 
som vi möter i vardagen. 
 
Vi har gjort förändringar i cafeterian och hoppas att den ska bli en livskraftig samlingsplats för 
ungdomar, föräldrar och besökare. Vi hoppas att cafeterian och stallet ska vara en bra skola i 
service och ansvar för de ungdomar som arbetar här och vi hjälper dem bäst genom att handla 
här och uppmuntra dem. 
 
Med det sagt tittar jag tillbaka på 2015 som ett första steg på resan mot Det perfekta stallet och 
tackar för det stöd och den uppmuntran jag fått av er under året. 
 
 
Stefan Petersson 
Februari 2016 
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Ridskolan 

 
Vi har under året haft ca 290 elever. Inflödet har varit stort, många vill börja men kan vara svårt 
att hitta tider som passar alla, då de flesta kan efter kl 17. 
 
Ridskolan har 12 ponnyer och 9 hästar. 8 av dessa är våra egna och resten hyrs in. Vi har 7 st. 
privatägda ridskolehästar. Hästantalet har varit lite lågt, vilket har inneburit att vi haft svårt att 
få ihop hästlistan vissa dagar och att skriva in nya elever, speciellt vid sommarläger då en del 
hyrhästar åker hem. 
 
Några av hästarna/ponnyerna är uthyrda på söndagar och v 32 då hästarna sätts igång efter 
betesperioden. 
 
Personalgruppen har bestått av 9 stycken anställda, Camilla Billö Josefsson, Eva Sundén, Maria 
Person, Karina Bohlin Jansson, Cecilia Andreasson, Marita Torgersen, Eva Larsson,  
Elizabeth Wallberg och Pernilla Jansson, samt Amine Berg anställd genom Daglig verksamhet. 
Vi har tagit emot ett flertal ungdomar när skolorna har sina praktiker veckor. 
 
Ridskolan har under året anordnat många aktiviteter för ridskoleelever och privatryttare.  
 
Ridskolan har även haft privatlektioner, barnkalas och extra kurser. 
 
På sportlov, höstlov samt jullov har vi haft dag ridläger som hade många deltagare och som blev 
mycket lyckade. Sommarlägren var också populära med många elever. 
 
Vi har haft tre projekt igång genom Idrottslyftet, Prova på ridning, Utveckla skötare och 
ungdomssektionen, samt Friskvårdsgruppen i samarbete med Livstilsenheten. 
V har fått 80 000 kr i år, genom Svenska Ridsportförbundet till dessa projekt, projekten har 
resulterat i fler elever, större ungdomssektion och fler skötare. 
Skötarna har fått varit på uteritter, ridit dressyr samt haft teori vid några tillfällen under året. 
Detta är sista året av tre för detta bidrag. Bidrag för nya projekt är sökt och vi håller tummarna 
att de går igenom. 
 
Ridskolan har många studiecirklar som genomförs med hjälp av 
SISU, t.ex. i ledarskapsutveckling. Vi får även material i form av böcker till våra juniorer.  
Vi har återkommande annonser i Norra Halland för att locka fler elever. 
 
 
 



Vi har under året anordnat Luciafirande, samt ett flertal prova på dagar. 
Vi har även haft prova på läger på loven, som blev mycket lyckade. Detta medförde en ökning av 
elevantalet. Ridlärarna utbildas regelbundet av Sten Åstedt. 
 
Ridskolan har duktiga ungdomar som arbetar i stallet på helgerna. Vi vill passa på att tacka 
dessa, för ett bra arbete. 
 
Ridskolans elever och föräldrar har gjort ett fantastiskt arbete genom ”Min insats” som gjort det 
möjligt att genomföra tävlingar, städdagar, luciafirande mm. 
 
Personalen 
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Tävlingssektionen 
 
 
 
 
NHRK tävlingar 2015:  

Datum/dagar Tävling    

2015-01-11 KM dressyr    

2015-02-13 KM Hoppning    

2015-02-13 Blåbärshoppning    

2015-02-21--22 Reg/Nationell i Dressyr ponny/ridhäst    

2015-03-29 Regional i Dressyr ridhäst    

2015-04-12 Lokal/Regional i Hoppning ridhäst    

2015-04-20 Ridskolecupfinal/Blåbärshoppning    

2015-05-30 
Åby travbana  

Reg/Nationell i Dressyr ridhäst    

2015-05-31 
Åby travbana  

Regional Hoppning ridhäst    

2015-06-14 Pay & Ride Dressyr ponny/häst    

2015-09-06 Pay & Ride Dressyr ponny/häst    

2015-09-07 Blåbärshoppning    

2015-09-20 Elit omg 2, Ponny dressyr 
Lokal och Regional tävling  

   

2015-09-27 Div II ridhäst dressyr omg 3 
Lokal och Regional tävling 

   

1205-10-10--11 Reg/Nationell Dressyr häst    

2015-10-30--1101 Lag SM i dressyr för ponny    

2015-11-22 KM-dressyr Ponny o Häst    

2015-12-13 Blåbärshoppning o KM för ridskola    

2015-12-13 KM-hoppning Ponny o Häst    

 
22 Tävlingsdagar genomförda. Vi har haft blåbärshoppning, lokala, regionala, nationella 
dressyrtävlingar och lokala och regionala hopptävlingar, Lag SM i dressyr för ponny och några av 
tävlingar arrangerades inne på Åbytravet. En uppskattad tävlingsplats med bra banor och 
mycket bra uppstallning. Vi har fått beröm för våra tävlingar på hemmaplan när det gäller 
inomhustävlingar.  
I nuläget saknar vi möjlighet till utomhustävlingar pga stenig bana.  
Under hösten har vi endast haft dressyrtävlingar delvis beroende på en eftersatt hinderpark. Vi 
anordnade dock en mycket lyckad hopptävling inne på Åby den 31 maj.  



 
NHRK representerades med lag i vissa av Allsvenskans omgångar. 
 
Våra duktiga ponnyryttare blev 3:a i Div. 1 och NHRK fick därmed ett lag till ponnyeliten. 
 
Klubbmästare Hoppning 
Ridskolemästerskapet i hoppning: Emilia Wenneberg  
Kat B Hoppning: Alice Jönsson 
Kat C Hoppning: Isabelle Enbom 
Kat D Hoppning: Sigrid Stenbratt 
Häst Hoppning: Pia Fridstrand 
  
Klubbmästerskapet i Dressyr 
Ridskolemästerskapet i dressyr: Ingen 
Kat B Dressyr: Ingen 
Kat C Dressyr: Ingen 
Kat D Dressyr: Maja Ödman 
Häst Dressyr: Natalie Oldfors  

 

Årets Ryttare Hoppning 
Kat B Isabelle Enbom 11 poäng 
Kat C Alva Kåresson    21 poäng 
Kat D INGEN 
Junior: INGEN 
YR: INGEN 
Häst Elisabeth Wallberg 37 poäng 
 
Årets Ryttare Dressyr 
Kat B: INGEN 
Kat C: Amanda Sköld 29 p 
Kat D: Greta Ödman 31 p 
Junior: INGEN 
YR: INGEN 
Häst: Natalie Oldfors 249 
 
Övrigt 
Tömkörnings clinic med Bo Jenå 2/3 2015. 
Ny överdomare i klubben. Camilla Billö 
Programträning för lagmedlemmar genomförd. 
Grönt kort kurs genomförd. 
Tävlingssektion- nystart med flera nya medlemmar. 

Vi ser fram emot 2016 då vi har ett spännande tävlingsår framför oss med flera lovande ekipage 
som tävlar för NHRK.   

LYCKA TILL      Tävlingssektionen  
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US Cavaletti 

 
 

 

US Cavaletti startade i feb 2013 och det har varit väldigt roliga år.  
 
Förra året hade vi cirka 30 st medlemmar och 3 ledare, Frida Westberg, Magdalena Gillerberg 
och Tova Eklund.  
Idag är vi fortfarande ca 30 st medlemmar och 3 ledare men för tillfälligt en borta för studier. 
Josefine Andersson har även varit med en del och hjälpt till med olika aktiviteter. 
 
Under år 2015 var vårt stora mål att samla in pengar dels för roliga aktiviteter, dels för en 
ponny. Under året har vi hunnit med en del, så som: 

 Hjälpt till på Åby tävlingen. Vi fick in 2500 kr. 

 Cavaletti deltog under SM invigningen med ett dansnummer. Under SM sålde de lotter 

och tömde tävlingsboxar. Vi fick in 4600 kr. 

 Parkerings vakt Ht-2015 på NHRK 2100 kr 

 Pizzakväll 23/5 

 Pizzakväll 8/9 

 Filmkvällar  

Målet för detta år 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 och 
att hitta på något riktigt roligt att göra. 
För att kunna göra detta kommer det att arrangeras olika aktiviteter för att samla in pengar. 
 
Cavaletti ser fram emot ett riktigt roligt 2016. 
 
 
 
Frida Westberg, Ordförande US Cavaletti. 
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Anläggningen 

 

 

Under året har det hållits fortsatta möten med kommunens fritidsförvaltning angående 
framtida ombyggnaden av anläggningen till lösdrift. Kommunen tillsammans med NHRK 
hade som plan att bygglov och övriga detaljer gällande ombyggnaden skulle vara klara 
och inlämnade under hösten 2015. Så blev inte fallet utan detta sker nu under februari 
2016 med planerat färdigställande under hösten 2016. 
 
Under året har vi förbättrat underlaget i stora manegen med gott resultat. Även lilla 
manegen har åtgärdats med nytt material under sensommaren. 
 
Anläggningen har tidigare legat under teknik & fritid på kommunen, men under hösten 
har en omorganisation gjorts inom kommunen och anläggningen ligger numera under 
fastighet vilket har gett oss förbättrade möjligheter till hjälp av fastighetsservice i form av 
regelbundet besök av deras fastighetsskötare. 
 
Tre ordinarie städdagar har organiserats under året, i mars, maj och september, samt en 
städ- och fixardag inför Lag SM i dressyr över allhelgnona helgen 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 
boxdörrar, fix av sönderblåsta hagar, grusning av div. ytor på anläggningen. 
 
Följande större åtgärder har utförts eller påbörjats under året: 

 Nytt underlag i båda manegerna. 

 Förbättringar av privata hagar, nya stolpar och trådar. 

 Urgrävning av dräneringsdiken runt anläggningen. 

 Komplett upprustning av området runt tävlingsstallet. 

 Traktor och fyrhjuling har genomgått storservice. 

 Grusning av gångar påbörjade. 

 Träd och gräsröjning rund hagar och utebanor. 

 Planing och riktning av underlag i stora manegen. 

 

 

 



Anläggningsgruppen vill passa på att tacka de medlemmar som så helhjärtat ställt upp på 
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. 

 

 

Anläggningsgruppen 
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Resultat/Budget 
 
 

Budget/Resultat 2015 - Budget 2016    

      

 Resultat -14 Budget -15 Resutat -15 Budget -16 

Ridskoleverksamhet 

2 282 000 
kr 

2 550 000 
kr 

2 547 926 
kr 

2 813 000 
kr 

Tävling Hopp och Dressyr 280 000 kr 280 000 kr 272 929 kr 275 000 kr 

Cafeteria 80 000 kr 80 000 kr 51 242 kr 65 000 kr 

Cavaletti 48 000 kr 30 000 kr 7 430 kr 10 000 kr 

Gemensamma 75 000 kr 50 000 kr 35 102 kr 40 000 kr 

Anläggning -186 000 kr -160 000 kr -127 586 kr -145 000 kr 

Löner 

-2 360 000 
kr 

-2 661 800 
kr 

-2 625 640 
kr 

-2 870 000 
kr 

RESULTAT före räntor o avskrivningar 219 000 kr 168 200 kr 161 403 kr 188 000 kr 

          

Finansiella kostnader -45 000 kr -26 000 kr -22 009 kr -28 000 kr 

Avskrivningar -51 000 kr -51 000 kr -58 445 kr -60 000 kr 

Extra ordniära kostnader -27 000 kr 0 kr -65 207 kr 0 kr 

RESULTAT 96 000 kr 91 200 kr 15 742 kr 100 000 kr 
 

     

 
Ridskoleverksamheten 
Ridskolan har under 2015 ökat sin omsättning något. Många av våra grupper är fullbelagda och 
det är kö till vissa barngrupper 
 
Tävling Hopp o Dressyr 
Tävlingsverksamheten har gått bra under 2015 och vi har omsatt nästan lika mycket som 2014. 
Största vinsten gjordes som vanligt under Lag SM i ponnydressyr under Alla Helgona helgen 
 
Cafeterian 
Cafeterian har även i år minskat sin omsättning. Styrelsen har bestämt att under 2016 köra med 
bemanning varje dag på prov. Målsättningen är att öka omsättningen och minska svinnet. 
Lönekostnaden för 2015 var 24 000kr och ligger under den samlade posten löner. 
Cafeterian vid våra tävlingar kommer i fortsättningen bokföras för sig. 



 
 
 
Anläggningen 
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 370 000 kr. Det förbättrade resultatet beror delvis på höjda avgifter 
samt att kommunen tagit över en del av kostnader som snöröjning och vissa reparationer. 
 
Löner 
Vi har valt att separera alla löner ifrån övriga kostnadsställen. Personalen jobbar mycket med 
förberedande arbete inför tävlingarna, sköter anläggningen och har hand om det mesta under 
kontot gemensamt. 
 

Extraordinära Kostnader avseende 2014. 

I denna post ingår kostnader som egentligen tillhörde 2014. 
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