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          Verksamhetsberättelse 2016 
Ordförandes ord 

 
 
År 2016 har passerat och inför årsmötet kommer här en summering på det arbete som gjorts av 
oss i styrelsen, av personalen, övriga kommittéer och medlemmar. 
2016 har varit ett tufft och turbulent år där styrelsen som främsta uppgift har arbetat med att 
grundligt gå igenom och strukturera verksamheten inom NHRK, personalsituationen och det 
ekonomiska läget. Vi har lagt stor fokus på ekonomi och lönsamhet, som alla säkert vet är det 
inte helt enkelt att få en ridskola att gå ihop, eftersom hästar är dyra i drift. Vi brottas ständigt 
med stora utgifter och vi behöver vara kostnadseffektiva och sparsamma i den mån det går 
samt att sträva efter ekonomiska mål som ger oss intäkter och lönsamhet i klubben. 
Ett gediget ekonomiskt utredningsarbete har därför genomförts för att vi nu ska stå på en stabil 
grund med kontroll på kostnad och intäkt.  Det gör vi och nu behöver vi rikta in oss på att jobba 
med tillväxt och utveckling för att vi ska få en bättre ekonomi inom NHRK. 
Personalsituationen har varit ett stort kapitel förra året, vi har tyvärr drabbats av sjukskrivningar 
framför allt på ridinstruktörstjänsterna, vilket har påverkat våra elever och medlemmar. Vi 
beklagar det och hoppas inom det snaraste att vi har stabilitet och kontinuitet gällande 
instruktörerna. Ett mycket glädjande tillskott till NHRK är vår nya verksamhetsledare som 
anställdes i början av hösten 2016: Elin Zachrisson som är Hippolog utbildad på Strömsholm. 
Vi är fortfarande i behov av fler hästar, vi har haft lite otur med skador på de hästar vi har, och 
det arbetas kontinuerligt med att hitta trevliga, fina hästar, som passar vår verksamhet. 
 
Under året har vi genomfört ett antal tävlingar, vi vill speciellt nämna Ponny SM i Dressyr som 
NHRK arrangerade med bravur, dock för sista gången, då tävlingen ska flyttas till annan ort 
2017. Vi har dock redan en ny stor dressyrtävling på gång samma tidsperiod 2017. 
Vi hoppas att fler intressanta tävlingar ska genomföras och att vi också ska komma igång med 
hopptävlingar så småningom och även andra intressanta aktiviteter för Er medlemmar.  
Vad gäller vår fina och stora anläggning och den s.k. planerade lösdriften för våra lektionshästar, 
så har vi inte kommit så mycket mer framåt än förra året. Det beror på att projektet som drivs 
från kommunen är försenat och vi har inte fått feedback ännu på när man planerar start och 
varför det dröjer. 
Jag vill också nämna att styrelsens ordförande avgick under hösten 2016, därav är det jag - som 
vice ordförande, som axlar posten fram till årsmötet då nästa styrelse ska väljas. 
Till slut vill vi i styrelsen tacka all Vår personal och Er medlemmar för alla insatser under det 
gångna året samt även för att Ni vill arbeta och rida hos NHRK. 
NHRK är en härlig ridklubb med en fantastisk anläggning. Vi står rustade att inför 2017 satsa på 
tillväxt, lönsamhet och gemenskap tillsammans med Er! 
 
Ulrica Alderhell 
Vice Ordförande 
Februari 2017 



        Verksamhetsberättelse 2016 
Ridskolan 

Vi har under året haft i snitt runt 300 elever, vi hade som mest 340 elever under året. Det var ett 
väldigt stort inflöde av elever under början av hösten. 
 
Ridskolan har 10 hästar och 9 ponnyer. 6 st av dessa ägs av ridskolan och resten hyrs in. 5 st är 
privat ägda ridskolehästar. Det är fortfarande ett lågt hästantal vilket gör att vissa dagar är svårt 
att få ihop hästlistan och skriva in nya elever. Några hästar hyrs ut på söndagar och v 32 innan 
ridskolan startar efter sommar uppehållet.  
 
Personal, har bestått av Camilla Billö Josefsson som slutade som verksamhetschef under 
sommaren och Elin Zachrisson tillträdde. Eva Sundén arbetar med bland annat ekonomin, Maria 
Persson, Pernilla Jansson och Cecilia Andreasson arbetar i stallet. Marita Torgersen, Eva Larsson 
och Elin Zachrisson arbetar som ridlärare och Karina Bohlin Jansson slutade sin tjänst innan 
årets slut. Amine Berg är anställd genom daglig verksamhet och arbetar i stallet. Vi har haft 
praktikanter från skolorna under loven.  
 
Ridskolan har under året anordnat flertalet aktiviteter för ridskoleryttare och privatryttare. Det 
har även anordnats privatlektioner, barnkalas och extra kurser.  Varje lov har det varit 
dagridläger som varit mycket uppskattade.  Projekt som genomförts under året genom 
idrottslyftet är hästkunskap och utbildning för skötarna, friskvårdsgruppen och ryttarutveckling.   
Vi fick ett bidrag av kommunen för att kunna genomföra ett integrationsprojekt. Vi har 
genomfört ” Kampanj köpa hästen” med en Familjedag på Mors dag. Denna kampanj drog in 
över 80 000 kr och resulterade i en häst ”Teddy”. På hösten hade vi en ”Julmarknad” och 
Luciafirande också med syfte att spara till en häst. Julmarknaden drog in ca 40 000 kr och 
tillsammans med ungdomssektionen Cavaletti sparade pengar sedan tidigare resulterade detta 
också i ett hästinköp. 
Tack alla fantastiska företag och elever som sponsrade vinster till lotterier och saker till auktion, 
loppmarknad med mera. Fantastiskt! Ridskolan har vid flera tillfällen teoretiska utbildningar för 
barn, ungdomar, vuxna och personal där vi använder mycket av SISU s material för att utveckla 
oss mer.  Personal och styrelse var på konferens i höstas där vi fick utbildning av SISU i 
föreningsutveckling. Det har varit flera prova på tillfällen där det har funnits tillfällen att prova 
att rida här på klubben. Detta medför att elevantalet ökar.  
 
Helgpersonalen och cafeteria personalen har arbetat på duktigt under året och vi är mycket 
tacksamma för att ni gör ett bra arbete.  
 
Vi vill även rikta ett stort tack till alla elever och föräldrar som gjort alla aktiviteter/tävlingar och 
städdagar möjliga. Massa smaskiga bakverk har även lämnats in som gör att vi kan driva vårt 
café. Vi är stolta över att ha så duktiga funktionärer och ideella krafter här i klubben.  
 
Personalen  
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Tävlingssektionen 
 
NHRK tävlingar 2016:  

160215 Blåbärshoppning    

160305 Reg/Nat Dressyr Häst    

160306 Reg/Nat Dressyr Ponny    

160403 Reg Dressyr Häst    

160427 Blåbärshoppning/Ridskolecupfinal    

160514 Lok/Reg/Nat Dressyr Häst    

160515 Lok/Reg/Nat Dressyr Ponny    

160529 Blåbärshoppning    

160828 Reg/Nat Dressyr Häst    

160911 Pay&Ride "Dressyr"    

160919 Blåbärshoppning    

161001-02 Lok/Reg Hoppning Häst Inställd     

161104-06 Lag SM för ponny Dressyr    

161116 
170115 

Blåbärhoppning 
KM-Dressyr Ponny o Häst 

   

 
10 st tävlingsdagar är genomförda från Lätt till Svår klass, lite färre tillfällen jämfört med tidigare 
år. Skiftande nivåer, från Blåbärhoppning, märkestagning för ridskoleryttare, 
programträningstillfällen och upp till Intermédiaire dressyr för häst och Lag SM för ponnies.  
 
Vi har fått beröm för våra tävlingar på hemmaplan. NHRK har en delvis ny konstellation i 
tävlingssektionen som gör ett mycket bra jobb. Möten hålls kontinuerligt och fungerar bra med 
en härlig teamkänsla. Sektionen är öppen för dig som är intresserad av att ordna tävlingar eller 
aktiviteter. Syftet är att sprida engagemang kring tävling och aktiviteter/events. Vi vill hjälpa till 
att öka på kunskapen kring allt vad vår hästsport innefattar. 
Den största tävlingen under 2016 var Lag SM. För 14:e gången hade NHRK denna tävling, mycket 
går på rutin från tidigare och det blev återigen en mycket lyckat. Arrangemanget fick massor av 
beröm från de tävlande med flera. Många funktionärer är inblandade och tillsammans gjorde de 
ett superbra jobb.  
 
Det var kul att få se Sveriges bästa ponnyekipage tävla på vår hemmaplan. Nästa år går Lag SM 
hos en annan klubb på östkusten, dags att flytta den geografiskt, säger Svenska 
Ridsportförbundet. 
Men NHRK tänker satsa vidare, planerar stor tävling med högsta klasser för häst under samma 
helg. 
I nuläget saknar vi möjlighet till utomhustävlingar pga stenig bana.  



Den 24/4 hölls en jättebra Clinic med Kristian von Krusenstierna, publiken fick många tips som 
delades ut på ett lättförståeligt sätt. 
 
Klubben har bland medlemmarna auktoriserade tränare, överdomare och domare som har gått 
obligatorisk fortbildning.  
 
Grönt kort utbildning har genomförts för blivande tävlingsryttare med föräldrar. Fortsätter 
2016, öppen också för de som vill lära sig mer om tävling samt säker hästhantering mm. 
 
Tävlingsryttarna kallades till möte i januari, för att träffas och stämma av inför kommande 
tävlingar, få info från föreningen och ge input till aktiviteter. En del spännande idéer dök upp. 
 
NHRK representerades med lag i Div 3 ponny, Allsvenskan. Otur med laguppställningen gjorde 
att de inte kunde fullfölja. 
 
Klubbmästerskap 2016 resultat: 
Ridskolan - 
Häst  Linnea Löfving   
B-Ponny - 
C-Ponny Amanda Sköld  
D-Ponny - 
Hoppning Ingen (pga inställt KM) 
 
Framgångsrika ryttare 2016 enligt SVRF:s rankingpoäng. Poäng räknas från och med regional 
tävling. 
Dressyr: 
Kat B:  - 
Kat C:  Amanda Sköld   
Kat D:  Greta Ödman  
Häst Junior:  Maja Tobisson  
Häst Young Rider:  Alexander Wallin 
Häst Senior:  Natalie Oldfors 
Hoppning 
Kat B   - 
Kat C   - 
Kat D   - 
Junior:   - 
YR:   - 
Häst  Lena Maria Skörvald  

Ser fram emot 2017, vi har ett spännande år framför oss med både utmaningar och möjligheter! 

 
LYCKA TILL     Tävlingssektionen 

 

”Money can´t buy Happiness but it can Buy Horses which is pretty much the same Thing”  

https://tdb.ridsport.se/rider_results/56907?time_span_end=2016-12-31&time_span_start=2016-01-01


Verksamhetsberättelse 2016 
US Cavaletti 

 
 

 

Årsberättelse för Nordhallands Ridklubbs Ungdomssektion Cavaletti 
 
Ordförande  Frida Westberg 
Vice Ordförande Magdalena Gillerberg 
 
 
Vi har det senaste året haft ett antal möten med en skildrad tillvaro.  
 
Vi har under året varit medverkande på SM i dressyr här på Nordhallands Ridklubb. Samt att vi 
lagt till en stor andel för att kunna köpa vår nya häst Dream Girl. Inom gruppen arbetar vi aktivt 
med att få en så stor gemenskap som möjligt, detta har vi arbetat på genom pizzakvällar som är 
mycket populära inom Ungdomssektionen. Samt att vi alla försöker hjälpa till på bl.a. tävlingar 
och andra aktiviteter. Vi har provat nya idéer med gott resultat, t.ex. Kompisdagen. 
 
Vi ser 2017 som ett år att värva nya medlemmar för att få en större ungdomssektion att arbeta 
med. Detta kommer vi göra genom bl.a. övernattningar och brännbollsmatcher.  
 
 
Inez Vejfors för ungdomssektionen 
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Anläggningen 

 

 

 

Under 2016 har vi försökt strukturera arbetet med anläggningen. Det är mycket som är eftersatt 
främst beroende på den kärva ekonomin. 
  
5 arbetsdagar har genomförts då medlemmar hjälpt till att underhålla och snygga till på 
anläggningen. Det har röjts och rensats i utrymmen, städats och planterats. Kontoret har 
renoverats med målning och nya möbler. Cafeterian har storstädats i skåp och lådor.  
 
Konferensrummet håller på att bli ungdomsrum. Sekretariatet har fått nya möbler och 
organiserats om.  
 
Det har fixats med paddocken, i tävlingsstallet, i maneger och på läktaren. Några tappra 
medlemmar har även plockat sten på utebanan för att få den användbar igen.  
 
En medlem har på ideell basis renoverat hinder parken så det finns hinder att kunna genomföra 
hopptävlingar samt fräscha träningshinder och hinder för ridskolan. 
  
Fastighet på kommunen ansvarar sedan hösten 2015 för visst underhåll av anläggningen och 
några möten med dem har genomförts för att klargöra ansvarsområden och rutiner. Fastighet 
har renoverat fasaden och personalköket samt åtgärdat en hel del andra mindre brister. 
 
Den planerade lösdriften har föranlett en kontinuerlig dialog med kommunen om utformning 
och ekonomiska möjligheter. Anläggningen ska byggas om till lösdrift för ridskolehästarna och 
stallet ska därför delvis byggas om. En del kommer fortfarande vara för privathästar och det är 
också planerat ett nytt stall för 10 privathästar istället för det lilla stallet vid gamla manegen. 
Det ska dock placeras mot Lerkils Ifs gamla klubbhus.  
 

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. 

 

 

Anläggning 
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Resultat/Budget 
 
Resultatuppföljning NHRK 
 

         Resultat 2015/2016            Budget 2016/2017 

   Resultat  Resultat Budget  Budget 

Intäkter     2015 2016 2016 2017 

Nettoomsättning   4 542 098 4 737 239 4 880 600 4 571 100 

Erhållna bidrag   519 488 543 901 450 000 444 500 

Övriga intäkter   130 431 80 833 106 400 35 000 

Summa intäkter   5 192 017 5 361 973 5 437 000 5 050 600 

             

Kostnader            

Direkta kostnader   1 578 476 1 469 453 1 521 000 1 344 000 

Övriga externa kostnader 996 261 1 135 029 1 114 000 1 000 200 

Personalkostnader   2 456 035 2 643 006 2 632 000 2 615 000 

Nedskrivningar Hästar 0 73 000 0 0 

Avskrivningar   58 445 83 384 60 000 75 000 

Övr rörelsekostnader 65 207 1 782 0 0 

Finansiella poster   21 850 8 574 10 000 10 000 

Summa kostnader   5 176 274 5 414 228 5 337 000 5 044 200 

             

Resultat     15 743 -52 255 100 000 6 400 

 

Nettoomsättning 
I denna del ingår Ridskolan, Tävling, Café samt uthyrning av medlemsstallet. Totalt sett har 
omsättningen ökat jämfört med föregående år men tappat mot budget.   
 
Direkta kostnader 
Kostnader som är direkt hänförbara till verksamheten.     
 
Personalkostnader 
Personalkostnaderna har en naturlig ökning mot föregående år avseende lönehöjningar, men 
har också haft mycket sjukfrånvaro och vikarier under året som delvis dubblar kostnaderna. 
  
Nedskrivning Hästar 
Avser våra egna hästar Missy, Pållen och Niclas.    
 
 



Avskrivningar  
Ökningen avser inköp av 4-hjuling.   
 
I årets resultat ligger kostnader av engångskaraktär som behövts göras för att få en rättvis bild 
av verksamheten och dess utveckling.   
 
Året har varit tufft med mycket händelser inom såväl personalen som våra hästar och vi ser 
fram  
emot ett friskt och starkt år 2017.   
 
Budgeten för 2017 är tuff och det krävs engagemang, kontinuerlig kostnadskontroll och 
uppföljning av densamma.  
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