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              Ordförandes ord 
 
 
Mitt år som ordförande i NHRK är till ända och jag ska ge några ord om vad styrelsen, personalen 
och ni medlemmar har åstadkommit under verksamhetsåret 2017.  
Tyvärr är jag bortrest och kan inte själv läsa upp detta och är därför kortfattad. 
 
Året startade med att personal som varit med oss länge valde att prova nya utmaningar och det 
har samtidigt börjat nya kollegor som gett ny energi till klubben.  
 
Diskussionen med kommunen tog ny fart i mars och det har lett till mycket och spännande arbete 
i form av att vi kommer att bygga om vår anläggning med ett nytt stall och ett nytt ridhus. Planerna 
är klara och bygglovs- och upphandlings-processen startas i februari. Det kommer att påverka det 
mesta vi gör nästa år och ge ytterligare energi till oss. 
 
Med det sagt tackar jag er för det stöd och den uppmuntran jag fått av er under året. 
 
 
Stefan Petersson 
Februari 2018 

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Ridskolan 

 
 
 
Vi har under året haft i snitt strax under 300 elever. Det var mycket uppsägningar vid jul och 
sommar. Det var mycket vikarier under året vilket påverkade kvalitén på lektionerna. Vi har 
ändå fått in mycket nya elever och fyllt de flesta platserna där elever tidigare sagt upp sig.  
 
Ridskolan har 9 hästar och 14 ponnyer. 10 st av dessa ägs av ridskolan och resten hyrs in. Vi har 
inte längre några 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. Det har varit en hel del skador 
på hästarna under året på grund av olika anledningar. Dessa året har Dream Girl, Monty, Amigo, 
Seven, Cummin, Miro köpts in med hjälp av medlemmarna och personalens engagemang. Dessa 
hästar är mycket omtyckta av eleverna.  
Några hästar hyrs ut på söndagar och v 32 innan ridskolan startar efter sommaruppehållet.  
 
Personal, har bestått av: Elin Zachrisson som verksamhetsledare, Eva Sundén som kanslist, 
Maria Persson stallansvarig, Pernilla Jansson arbetar i stallet och anläggningsansvarig. Anna 
Rydman, Sandra Gustafsson, Anna Berntsson och Elin Zachrisson arbetar som ridlärare. Marita 
Torgersen och Eva Larsson valde att avsluta sina tjänster på klubben. Jessica Carlssons 
provanställning fortlöpte ej i någon fastanställning. 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.  
Vi har även haft ridning/hästskötsel för ensamkommande flyktingbarn och en 
handikappridningsdag. 
Varje lov har det varit dagridläger som varit mycket uppskattade. Anna Berntsson har fått 
mycket beröm för roliga läger.  
 
Projekt som genomförts under året genom idrottslyftet är ideellt engagemang för 
ungdomssektionen.  
 
Vi har sökt och fått bidrag av Gbg Barnhus till iordningställande av ungdomsrummet.  
 
Vi har genomfört 3 st event under året. Familjedag på Vt och under Ht 50 års jubileum och 
Jul/Luciafirande.  Vi har även sålt New Body och kakor. Dessa aktiviteter har bidragit med 
intäkter på 94 000 kr. Vi har använt pengarna till hästinköp. Detta kunde inte gjorts utan alla 
engagerade medlemmar och personal.  
 
 
 
 
 
 



 
Tack alla fantastiska företag och elever som sponsrade vinster till lotterier och saker till auktion, 
loppmarknad, 50 års jubileet 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.   
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. Vi får fint beröm att vi är bra på att ordna aktiviteter och tävlingar av 
personer utifrån.  
 
Personalen      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     Tävlingssektionen 
 

Under 2017 hade vi har vi startat upp ordentligt i tävlingssektionen, vi blir bara fler och 
fler medlemmar vilket är riktigt kul. Vi kommer under nästa år att jobba vidare med 
sektionen där både tävlingar och aktiviteter ingår. 
 
Tränare och domare inom klubben har gått obligatorisk fortbildning.  
 
Grönt kort utbildning har genomförts för blivande tävlingsryttare med föräldrar. Fortsätter 
2018. 
 
Tävlingsryttarna kallades till möte i januari, för att träffas och stämma av inför kommande 
tävlingar, få info från föreningen och ge input till aktiviteter. 
 
Anordnande Clinic med Carina Löfving en praktisk del med fokus på sist och inverkan. 
 
NHRK tävlingar 2017:  

170115 KM i dressyr    

170212 Clinic    

170221 Blåbärshoppning    

170305 Dressyr Reg/Nat Häst    

170402 Lingondressyr    

170402 Pay and ride    

170416 Påsdressyr Häst    

170420 Blåbärshoppning    

170423 Hoppning Reg Häst    

170520 Dressyr Nat/Reg/Lokal Ponny    

170521 Dressyr Nat/reg/Lokal Häst    

170524 Blåbärshoppning    

171103-05 Dressyr Nationell Häst     

 
14 Tävlingsdagar genomförda från Lätt till Svår klass, allt från Märkestagning för ridskoleryttare 
upp till Grand Prix. Istället för Lag SM ponny som vi tidigare haft på hösten, så satsades på 
storhästtävling. 
NHRK är en uppskattad tävlingsplats, enkäter har skickats ut till tävlingsryttare, de gav positiv 
feedback. Tävlingssektionen har tredubblats och nya funktionärer har lärts upp och tillsammans 
har vi lyckats genomföra bra tävlingar.  
  
NHRK representerades med lag i vissa av Allsvenskans omgångar:  
Div III hoppning ponny, Div III dressyr ponny, Div II dressyr häst där laget slutade som segrare 
totalt. Stort grattis 
 
 



Klubbmästerskap 2017 resultat: 
Dressyr 
Pon  Amanda Sköld  
Häst  Malin Edelborg 
Ridskolan  Cajsa Elfstrand 
Hoppning 
Ponny  Alissa Ericsson Dyhre  
Häst   Tania Fabian 
Ridskolan   Tove Nilsson 
 
Framgångsrika ryttare 2017 enligt SVRF:s rankingpoäng. Poäng räknas från regional tävling. 
Hoppning  
Young Rider Häst Emma Börjesson 
Dressyr 
Ponny kat C  Amanda Sköld 
Ponny kat D  Sigrid Stenbratt 
Häst  Jennifer Pettersson 
Senior Häst  Natalie Oldfors 
   
NHRK vill även passa på att presentera vår framgångsrika ryttare Nathalie Oldfors som tävlar i 
dressyr  
Nathalie har lång erfarenhet av hästar i alla åldrar och jobbar idag heltid med hästar. Nathalie 
utbildar, tränar hästar upp till Grand Prix. Nathalie har vinster och placeringar i Grand Prix och 
vann Gran Prix på hemmaplan under Halloween dressyren. 
Är en av de utvalda ryttarna som fått den fina äran att rida i Knytkalaset Knytkalasets websida. .

 
 

Tävlingssektionen ser fram emot 2018 då vi har ett spännande tävlingsår framför oss.  
 
 

Lycka till!             
                                           

http://knytkalaset.int2.se/elev/natalie-oldfors


                                          US Cavaletti 
                         

                               
 
Vi har under det gångna året haft ett antal möten samt aktiviteter med skildrad tillvaro.  
 
Vi har nollställt medlemsbasen och startat om den då det varit många icke-aktiva medlemmar, 
vilket har berott på bl.a. Flytt, byte av klubb etc. Sektionen för tillfället ca 15 medlemmar och vi 
arbetar aktivt för att öka antalet. Vi har två medlemmar som för tillfället går 
Ungdomsledarkursen för att vi ska få nya perspektiv på hur vi kan driva ungdomssektionen på 
ett ännu bättre sätt.  
 
Cavaletti ser ljust på det nya året 2018 och har som mål att inköpa en ny häst innan året är slut.  
 
 
 
Ordförande, Inez Vejfors 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         



        Anläggning 
 
 
2017 har varit ett intensivt år gällande anläggningsarbetet.  
Det blev klart från kommunen med uthyrning av boningshuset som återigen är bebott.  
 
Kommunen har genomfört visst underhåll på anläggningen, sanering av foderkammaren och 
utdikning av dräneringsdiken.  
 
Under våren hade vi också hjälp från en av kommunens arbetsträningsgrupper med röjning runt 
utebanorna där även våra medlemmar gjort en del röjningsarbeten.  
 
Klubben har även med hjälp av personal och medlemmar genomfört underhåll såsom 
ommålning av stallet, kontorsutrymmen och hindermaterial.  
 
9 arbetsdagar har genomförts då medlemmar hjälpt till med underhåll och uppfräschning på 
anläggningen i förråd, cafeteria, läktare och utomhus.  
 
Med hjälp av en av våra medlemmar som är elektriker har vi också fått ordnat belysning på 
läktaren och i paddocken. Detta är vi mycket glada för. 
 
Under våren fick vi besked från kommunen att den planerade lösdriften inte skulle bli av då man 
minskat det ekonomiska anslaget som var tänkt till klubben från 8 milj till 5.5 milj. Planeringen 
för nytt stall och nytt ridhus kvarstår och bygglovsansökan är inlämnad så förhoppningsvis 
kommer bygget igång under 2018.  
 
Klubben har också en dialog med kommunen om behovet av ytterligare åtgärder för att få en 
mer kostnadseffektiv och arbetsmiljövänlig anläggning. Ett dilemma vi brottas med är hagarna 
som inte fungerar tillfredsställande på vintern och vi har därför på kommunens initiativ använt 
den övre parkeringen till hage under vintern. Vi har också fått tillgång till en del av 
grusparkeringen vid fotbollsplanen där det planerade stallet är tänkt att placeras.  
 
Vi vill tacka alla medlemmar som hjälpt till under året. Det är ovärderligt och vi skulle inte ha så 
fint på vår anläggning utan er hjälp. Både ni som har någon yrkeskunskap som vi har nytta av 
och ni som engagerar er i allt från städning och röjning till grävning och målning är fantastiska 
och vi är oerhört tacksamma för våra medlemmars bidrag till vår verksamhet.  
 
 
 
 
Anläggning 

 



 
                                                Ekonomi 

Resultatuppföljning NHRK i SEK      
      

 2016 2017 2018 

Intäkter Resultat Budget Resultat Budget Budget 

Nettoomsättning 4 737 239 4 880 600 4 390 485 4 571 100 4 732 120 
Erhållna bidrag 543 901 450 000 490 965 444 500 448 500 
Övriga intäkter 80 833 106 400 171 698 35 000 121 400 

Summa intäkter 5 361 973 5 437 000 5 053 148 5 050 600 5 302 020 
        
Kostnader       
Direkta kostnader 1 469 453 1 521 000 1 305 065 1 344 000 1 212 880 
Övriga externa kostnader 1 135 029 1 114 000 1 151 856 1 000 200 987 264 
Personalkostnader 2 643 006 2 632 000 2 547 692 2 615 000 2 906 435 
Nedskrivning Hästar 73 000 0 0 0   
Avskrivning inventarier 83 385 60 000 73 310 75 000 73 120 
Avskrivning hästar 0 0 37 431 0 62 000 
Övr rörelsekostnader 1 782 0 57 525 0 50 000 
Finansiella poster 8 574 10 000 5 143 10 000 10 000 

Summa kostnader 5 414 229 5 337 000 5 178 022 5 044 200 5 301 699 
        
Resultat -52 256 100 000 -124 874 6 400 321 

Nettoomsättning  
I denna del ingår Ridskolan, Tävling, Café samt uthyrning av medlemsstallet. Totalt sett ligger 
omsättning i nivå med budget. Ridskoleverksamheten ligger något över budget men 
tävlingsverksamhet något under. Medlemstall ligger i nivå med budget. 
 

 2017 2018 

Omsättning per 
verksamhetsgren Utfall Budget % 

Ridskola 3 748 398 
4 075 

720 77% 
Tävling 190 800 234 700 4% 
Medlemstall 628 869 568 200 11% 
Café 185 843 200 000 4% 
Event & övr aktiviteter 142 547 59 000 1% 
Övrigt (hyra, sponsring ...) 119 316 164 400 3% 

Summa intäkter 5 015 774 
5 302 

020 100% 
Övriga intäkter 



Hyra boningshus samt Försäkringsersättningar och vinst vid avyttring hästar. 
Direkta kostnader  
Kostnader som är direkt hänförbara till verksamheten såsom kostnader för anläggning, hyra hästar, 
foder osv.  
Avskrinving Hästar 
Avser våra egna hästar, avskrivning görs på 10 år från och med 2017. 
Boomerang, Missy, Teddy, Seven, Miro, Cummin, Dante, Amigo och Dreamgirl 
Avskrivningar  
Diverse inventarier inkl sadlar. Den stora posten är avskrivning traktor och fyrhjuling. 
 
2017 blev ett tufft år ekonomist som slutar på ett negativt resultat. Det negativa resultatet har 
framförallt finansierats av ett kortfristigt lån till Kungsbacka kommun avseende hyran. Nytt underlag 
till ridhuset är exempel på poster som belastat resultet men som varit nödvändig för kvalitet i 
verksamheten.  
 
Budgeten för 2018 är väldigt utmanande och det kommer att krävas en tydlig plan för att nå den. 
Det kommer krävas att vi använder det vi har på ett optimalt sätt; såväl personaltimmar som 
anläggning, hästar och Min insats tid. 
 

Balansräkning NHRK i SEK     

 2017 

Tillgångar 
Ing balans  Förändring Utg balans 

Inventarier 243 606 -46 878 196 729 
Hästar 211 500 176 763 388 263 

Finansiella tillg 582 0 582 
summa anläggningstillg. 455 688 129 885 585 573 
      
Lager 61 299 -31 390 29 909 
Övriga kortfristiga fordringar 1 029 220 -61 046 968 174 
Kassa och Bank 142 103 -55 077 87 026 
summa omsättningstillg. 1 232 622 -147 513 1 085 109 
      
Summa tillgångar 1 688 310 -17 628 1 670 682 
      
Eget kapital och skulder     
Eget kapital 601 395 124 874 726 269 

Lån från medlemmar -38 700 0 -38 700 
Kortfristig skuld Kba kommun 0 -307 110 -307 110 
Övriga kortfristiga skulder -2 251 005 199 864 -2 051 141 
Summa skulder -1 688 310 17 628 -1 670 682 

 
Fordringar 
Kundfordringar samt upplupet aktivitetsstöd för 2017 
Övriga kortfristiga skulder 



Avser framförallt förutbetalda ridavgifter och medlemsavgifter för vårterminen 2018 
fakturerade under 2017. 
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