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                     Ordförandes ord 
 
 
Verksamhetsåret 2021 är nu tillända och även detta år har präglats av covid-19, precis som det 
mesta annat i livet och samhället. Styrelsens arbete har förstås handlat om detta till stor del, 
men också fokus på ekonomi för att ge föreningen så bra förutsättningar som möjligt framåt. 
 
Vår fina personal har fortsatt varit mycket kreativa i att anpassa verksamheten till i var tid 
rådande restriktioner. Läger har anpassats i storlek och omfattning, många privatlektioner och 
ponnypromenader har hållits med mera. Ridskolan har fortsatt bra tillströmning av elever, och 
har framför allt behållit många elever under året vilket är ett mycket fint betyg till både ridlärare 
och hästar! Många vill börja rida hos oss och kön är lång med ridsugna i alla åldrar. Tyvärr har 
några i personalen drabbats av sjukdomar och skador under året, och i de lägena har alla ställt 
upp lojalt och stöttat sina arbetskamrater, och hjälpts åt att se till att alla sysslor sköts. Vi har ett 
fint arbetslag vilket vi från styrelsen är mycket tacksamma för, ni är bäst! 
 
Utvecklingen av anläggningen tillsammans med Kungsbacka kommun går framåt, dock i ett lite 
lägre tempo än tidigare. Fortfarande återstår en del arbeten innan allt är klart för denna gång.  
Vår fantastiska utebana fortsätter att attrahera många, och har använts både för tävlingar och 
träning och av ridskolan förstås. Vi får många besökare och genomgående mycket positiva 
omdömen om vår anläggning. 
 
Vårt café har kämpat på och försökt hålla öppet vid de tillfällen som gått under året. Nya 
ungdomar har kommit till i personalgruppen, det är roligt att kunna erbjuda en möjlighet till lite 
extrainkomster för dem även om kontinuiteten inte kunnat hållas på grund av restriktioner. Vi 
hoppas förstås alla på att caféet kan hålla öppet som vanligt framöver!   
 
Tävlingssektionen har genomfört ett antal tävlingar under året, även dessa har tyvärr påverkats 
av restriktioner. Sektionen har lyckats väl i att anpassa tävlingarna, men självklart hade vi 
hoppats på att kunna både ha fler arrangemang och ha fler deltagare per tillfälle.  
 
Ungdomssektionen har också varit aktiva under året om än i anpassad form. Julshowen i 
december arrangerades helt och hållet av ungdomarna som höll god ordning på antalet 
besökare, fixade kul uppträdande med både trav, spegelhoppning, tomtekörning och luciatåg. 
Så himla bra gjort! 
 
Genom att arbeta noggrant och fokuserat med analys och uppföljning av kostnader och intäkter, 
liksom med bidragsansökningar, är föreningens ekonomi i god ordning. Detta har gett oss 
möjligheten att komma överens med Kungsbacka kommun om hur den över tid uppbyggda 
hyresskulden kan hanteras. Strax före årsskiftet gjordes en överenskommelse där föreningen 
betalade av en del av skulden och Kungsbacka kommun efterskänkte en del. Detta ger en god 
bas för vidare drift och utveckling av föreningen och ger bra med energi inför framtiden. 
Klubben har återigen blivit Idrotts- och hälsocertifierad av Kungsbacka kommun, för tolfte året i 
rad, tack till Maria Berndtsson som hjälper oss med detta! 



Vi har många fantastiska medlemmar som har varit behjälpliga under året, exempelvis med 
ljusförsäljning, Min Insats och andra frivilliga bidrag med både arbetskraft och prylar. Stort tack 
till er! 
 
Jag vill tacka styrelsen för ett enormt engagemang, oavsett om det gäller personalfrågor, 
tävling, hästar, sponsring, anläggningsfrågor, café och många andra frågor. Vi har haft många 
och långa möten, mestadels via Teams detta år, bra diskussioner och många goda skratt! 
 
Tack förstås också till alla medlemmar, både ridande och övriga, utan er hade inte NHRK funnits! 
 
 
Anna Eckerstig 
Ordförande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Ridskolan 
 

Vår personal har under 2021 bestått av: 
Jennifer Åkerman, Eva Sundén, Pernilla Jansson, Anna Berntsson, Anki Strömberg, Sandra 
Gustafsson, Wilma Hanning, Carina Löfving, Karina Bohlin, Emelie Lysell, Irma Roxling, Stephanie 
Åström, Märta Skantze samt Tove Nilsson och Clara Elfstrand. I stallet har vi även haft extra 
resurs i Amine Berg samt flera APL-praktikanter.   
 
Pga uppsägning från Frida Haglund och Frida Westberg i början av året samt att Anki blev 
sjukskriven under en längre period fick vi börja året med en del ändringar i schemat samt att 
snabbt försöka lösa vikarier för både Annas tisdagsgrupper samt Ankis tisdags och 
torsdagsgrupper. Sandra Gustafsson avslutade sin tjänst efter vårterminen 2021, även Karina 
Bohlin och Emelie Lysell slutade efter vårterminen.  
 
Covid-19 fortsätter att härja, vi försöker tänka i nya banor för att inte behöva ställa in lektioner 
och ändrar upplägg på läger/kurser, sänker antal deltagare, genomför teorier på nya sätt och 
lyckas genomföra alla planerade läger och kurser med god beläggningsgrad! Ett extra stort tack 
till alla elever som bokat in privatlektioner under året! Vi har haft väldigt många privatlektioner, 
både enstaka tillfällen och ryttare som bokat fast lektion varje vecka under hela året. Vi har 
genomför två omgångar Ridlekis under vårterminen och en omgång under höstterminen. 
Systemet för igenridningar är en ”het potatis”, vi provade att ha igenridningsgrupper vid de 
tillfällen ridskolans ordinarie grupper hade teori men trycket blev så hårt att bokningssystemet 
kraschade samt att det krävdes mer administration och personal. Efter en utvärdering återgick 
vi vid höstterminen att boka in igenridningar manuellt för att ha översikt över hästtillgång och 
utrymme i grupperna.  
 
Under året har personalen haft regelbundna veckomöten samt en konferens i mars. Vi har gått 
en HLR-kurs med speciell inriktning på rid/hästrelaterade skador och vi har ridit våra skolhästar 
för Anne Persson. Vi har skickat tre ungdomar på Ungdomsledarkurs med avsikt att de ska 
kunna hålla i arrangemang som Ridlekis, ProvaPå-dagar, Ridkalas mm. Vi har tagit fram ett 
kontrakt där de förbinder sig till dessa förutsättningar under ett års tid efter avslutad ULK3.  
 
Anläggningen stängdes för utomstående ekipage under en period i Mars pga spridning av EHV-1 
virus och kvarkautbrott i närområdet.  
 
Vårt arbete med säkerhet fortlöper, alla nybörjargrupper skall se filmen I säkraste laget, vi har 
introduktionskurser för nya elever och föräldrar samt att personal ska bära hjälm vid hantering 
av hästarna. Vi har tydliga anvisningar uppsatta med evakueringsscheman, uppsamlingsplats 
mm.  
 
Vi har under året haft en stadigt växande kö till ridskolan och haft ca 345 ridande elever/vecka.  
 



Ridskolan har ägt 17 hästar under året, vi har köpt in 2 hästar och 2 ponnys. Vi hyrde 9 hästar 
under vårterminen och 6 under höstterminen.  
 
Stallvärdarna har varit fortsatt mycket uppskattade av både kunder och personal. Vi har arbetat  
fram ett koncept som vi kallar Stallstjärnorna som omfattar alla unga i stallet, både skötare, 
stallvärdar och Ungdomssektion. Då vi inte har möjlighet att avlöna ungdomarna ekonomiskt 
satsar vi i stället på en trappmodell där vi erbjuder utbildning, hästkunskap samt möjlighet att 
gå kurser i tex ledarskap. Vår förhoppning är att det skall vara attraktivt att hjälpa till i stallet 
och få utbildning för att senare kunna hålla i olika evenemang och få lön för det. Vi har haft 
möten med Stallvärdarna och tydligt förklarat förutsättningarna samt delgivit information till 
deras föräldrar. Pga Covid har vi inte haft någon SISU utbildning med våra stallvärdar under året, 
däremot hade vi Stallvärdsridning på höstlovet och jullovet. Även ridning för skötarna har 
genomförts. 
 
Under året har också genomförts en uppskattad Blåbärshoppning för vuxna, det s.k Harehoppet 
som vi kommer att fortsätta med. Vi hade även flera ridskoleryttare som deltog i KM i dressyr 
och vår ungdomssektion genomförde en mycket lyckad julshow trots att besöksrestriktionerna 
skärptes kort före showen.  
 
Via Affärs-TV har vi gjort reklam för ridskola och aktiviteter. Vi har även haft försäljning av 
stearinljus och Bingolotter inför jul. Vårt café målades och fräschades upp av ideella krafter 
under sommaren.  
 
Vi på ridskolan har känt ett fantastiskt starkt stöd från våra medlemmar och elever under året, i 
såväl fullbokade läger/grupper som stor efterfrågan på privatlektioner samt bidrag i form av 
diverse utrustning till hästar och anläggning. Vi får ofta höra hur välkommen man känner sig när 
man kommer in på NHRK och hur välskött och väl organiserad vår förening är!  
 
Nu ser vi fram mot ett riktigt bra 2022!   
 
 
Ridskolans personal genom Anki Strömberg  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Caféet 
 

 
Ännu ett år till ända med många omställningar, inte minst för tjejerna i kafét. 
 
Glada i hågen, öppnades verksamheten och ett glatt taggat gäng med tjejer. 
Städa och fixa till att öppna, kom nya restriktioner men massa att ställa om men dock att få ha 
öppet. 
 
Under dom tävlingar och andra evenemang som genomfördes, beslutades det att en från kafét 
skulle alltid bemanna som ansvarig, vilket var mycket omtyckt av dom som slöt upp från ”min 
insats”.  
 
Efter mycket övervägande beslutades det att genomföra Julshowen på ett säkert sätt, att dela 
av läktare och fixa i ordning 3 kaféer så att ingen korsade varandras vägar som åskådare.  
 
Med ännu ett år till historien, blickar vi framåt, nyfiket, mätta och belåtna. 
 
 
 
Kaféansvariga i styrelsen Victoria och Peter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 Tävlingssektionen 
 
 

Året som gått var ännu ett pandemi år!  
Det gjorde att vi inte kunde arrangera så många tävlingar som vi brukar.  
Under våren kunde enbart yrkesverksamma tävla, dessa restriktioner släpptes under våren och 
några tävlingar genomfördes. 
 
Följande tävlingar var planerade att genomföra varav några blev inställda:  

# Datum     Tävling     

v10 2021-03-14 (1) 
 

 
Nordhallands Ridklubb Vinterdressyr  
2* tävling i dressyr 
ponny/Ridhäst 
Lätt B:2, Lätt A:3, Medelsvår C:1, Medelsvår B... 
  

 INSTÄLLD  

v13 2021-04-02 (3) 
 

 
Nordhallands Ridklubb Påskdressyr 
3*, 2* och 1* tävling i dressyr ridhäst 
Lätt B:2, Lätt B:3, Lätt A:3, Lätt A:4, Medels... 
  

Inställd INSTÄLLD  

v23 2021-06-12 (1) 
 

 
Nordhallands Ridklubb Hawaii Cup Kombinations tävling - 
Hopning 
1* tävling i Hoppning ponny 

 RESULTAT ÖD 

v23 2021-06-13 (1) 
 

 
Nordhallands Ridklubb Hawaii Cup Kombinations tävling -Dressyr 
1* tävling i Dressyr ponny 

 
RESULTAT ÖD 

v31 2021-08-06 (3) 
 

 
Nordhallands Ridklubb NHRK´s Beach Dressage 
3*, 2* och 1* tävling i Dressyr ridhäst 

 
RESULTAT ÖD 

v40 2021-10-09 (1) 
 

 
Nordhallands Ridklubb Nordhallands Ridklubb 
2* tävling i Dressyr ridhäst 

 
RESULTAT ÖD 

v44 2021-11-05 (3) 
 

 
Nordhallands Ridklubb Halloween Dressyr 5/11-7/11 2021 
3* och 2* tävling i Dressyr ridhäst 

 RESULTAT ÖD 

v46 2021-11-21 (1) 
 

 
Nordhallands Ridklubb Nordhallands Ridklubb 
2* tävling i Dressyr ridhäst 

 
RESULTAT  

v49 2021-12-12 (1) 
 

 
Nordhallands Ridklubb 
2* och 1* tävling i dressyr ridhäst 
Lätt B:2, Lätt A:3, Medelsvår C:1, Medelsvår B... 
  

Inställd INSTÄLLD  

v49 2021-12-12 (1) 
 

 
Nordhallands Ridklubb Pay & Ride samt KM i Dressyr 
Klubb arrangemang i Dressyr ponny och ridhäst 

 
STÄNGD 

 
Halloweendressyren, årets största tävling blev lyckad och uppskattad. 
Vi har fått positiv respons för den fina utebanan. Ekipage har besökt klubben bara för att få rida 
där, vilket är fantastiskt kul. Hinder samt dressyrbana gav fina träningsmöjligheter. 
 

https://tdb.ridsport.se/clubs/611
https://tdb.ridsport.se/meeting_proposals/37508
https://tdb.ridsport.se/meeting_proposals/37508
https://tdb.ridsport.se/clubs/611
https://tdb.ridsport.se/meeting_proposals/37412
https://tdb.ridsport.se/meeting_proposals/37412
https://tdb.ridsport.se/clubs/611
https://tdb.ridsport.se/meetings/60819
https://tdb.ridsport.se/meetings/60819
https://tdb.ridsport.se/meeting_propositions/28161/judge_report
https://tdb.ridsport.se/clubs/611
https://tdb.ridsport.se/meetings/60838
https://tdb.ridsport.se/meetings/60838
https://tdb.ridsport.se/meeting_propositions/28177/judge_report
https://tdb.ridsport.se/clubs/611
https://tdb.ridsport.se/meetings/61471
https://tdb.ridsport.se/meetings/61471
https://tdb.ridsport.se/meeting_propositions/28561/judge_report
https://tdb.ridsport.se/clubs/611
https://tdb.ridsport.se/meetings/62252
https://tdb.ridsport.se/meetings/62252
https://tdb.ridsport.se/meeting_propositions/29025/judge_report
https://tdb.ridsport.se/clubs/611
https://tdb.ridsport.se/meetings/62629
https://tdb.ridsport.se/meetings/62629
https://tdb.ridsport.se/meeting_propositions/29186/judge_report
https://tdb.ridsport.se/clubs/611
https://tdb.ridsport.se/meetings/62751
https://tdb.ridsport.se/meetings/62751
https://tdb.ridsport.se/clubs/611
https://tdb.ridsport.se/meeting_proposals/38906
https://tdb.ridsport.se/meeting_proposals/38906
https://tdb.ridsport.se/clubs/611
https://tdb.ridsport.se/meetings/62994
https://tdb.ridsport.se/meetings/62994


SM i Mounted Games hölls på NHRK, dessvärre utan publik. Hoppas på fler tillfällen med fart 
och fläkt! 
 
Aktiviteter har fått ställas in såsom kurser, clinics etc. 
 
Grönt kort utbildningen kunde genomföras, nu i nytt utförande som innebär att halva kursen 
görs på nätet, vilket höjer kunskapsnivån och ger bra grund för blivande tävlingsryttare. 
 
Tävlingssektionen behöver tillskott på fler intresserade framför allt som vill driva hopptävlingar. 
Klubben har stora möjligheter nu med vår fina anläggning. 
Idéer och förslag på aktiviteter eller tävlingar mottages gärna. 
 
Framgångsrika ryttare 2021 enligt SVRF´s ranking poäng som räknas från 2* tävlingsnivå: 
 
Junior Hoppning 
Alissa Ericsson Dyhre  39p 
 
Senior Hoppning 
Cecilia Gravenfors 2p 
 
Senior Dressyr 
Natalie Oldfors 138p 
 
Med förhoppning om att kommande tävlingsår blir riktigt bra för alla våra duktiga ryttare. 
Tag väl hand om er och alla fyrbenta vänner. 
 
Tävlingssektionen vill tacka alla tävlingsryttare, sponsorer och funktionärer för fantastiska 
insatser 2021 och ser fram emot ett bra tävlingsår 2022! 

 
 
 
 
 
 
                                        



     US Cavaletti 
                         

Precis som alla andra delar i klubben har Ungdomssektionen Cavaletti påverkats av pandemin 
även detta år.  
Trots det har vi kunnat jobba med målen som sattes upp inför 2021 vilket har inneburit ett 
flertal träffar med olika sorters aktiviteter så som brännbollskvällar, möten, käpphästhoppning 
och inte minst julshowen.  
Julshowen var Ungdomssektionens största arrangemang och uppskattades lika mycket av 
ungdomarna som publiken.  

Summeringen av alla aktiviteter har gett ett utslag på ungefär en till två aktiviteter per månad 
vilket vi ser som en positiv utveckling jämfört med tidigare år.  

Ungdomssektionen kommer under 2022 lägga fokus i att stärka gemenskapen på alla olika plan 
och koppla samman klubbens barn och ungdomar.  
Med gemenskapen i fokus kommer vi genomföra lekfulla aktiviteter och lärorika tillfällen där vi 
ser att fler barn och ungdomar finner intresse att hålla till på klubben och bidra med sitt 
engagemang.  

Vi vill även utveckla Cavaletti så att sektionen har en bred, välorganiserad grund att stå på som 
bygger på samarbete och delaktighet.  

 

Tove Nilsson  
Ordförande Ungdomssektionen 

         
 
 
 

 
         



Anläggning 
 
 
 

Efter några intensiva år med byggnation av utebanan och gödselplatta samt renovering av hagar 
och lilla ridhuset blev 2021 lite lugnare.  
 
Inom projektet tillsammans med kommunen har upprustningen av medlemsstallet slutförts. Det 
har inneburit byte av boxgaller, fönstergaller och nymontage av skydd för armaturer. Därefter 
genomfördes en besiktning av Länsstyrelsen där stallet godkändes efter justering av 
ventilationen.  
 
Från kommunens satsning om 8 miljoner investering och 3 miljoner underhåll (totalt 11 
miljoner) fanns under året knappt 2 miljoner kvar. Fritid har genom omfördelning lyckats utöka 
budgeten i projektet något för att pengarna ska räcka till ett nytt stall också, vilket har funnits i 
den ursprungliga investeringsplanen. Arbetet med projektering för detta har påbörjats under 
året och kommer fortsätta under 2022.  
 
Samarbetet med kommunen har också innefattat hantering av hyresskulden, kommande höjd 
hyra och kommande nytt avtal om vem (kommunen eller föreningen) som har ansvar för 
underhåll och investeringar för olika delar av anläggningen.  
 
Problemen med vattnet från den nyborrade brunnen vid ebb- och flodbanan resulterade i ett 
försök att borra ny brunn på annan plats men tyvärr innehöll även detta vatten mycket mangan 
och salt. Planen är nu att använda kommunalt vatten till bevattning av ebb- och flodbanan samt 
brunnsvatten till den lilla utebanan.  
 
Tyvärr kvarstår såväl läckageproblem som kondensproblem från taket i lilla ridhuset. Det har 
inte orsakat lika stora problem för verksamheten i år men är fortfarande en tvistefråga mellan 
entreprenören och kommunen.  
 
Genom duktiga medlemmars försorg har boxarna i ridskolestallet kunnat byggas om till bättre 
funktion som uppfyller dagens krav. Länsstyrelsen har besiktat och godkänt dessa efter 
ombyggnaden.  
 
Kolsäter Bygg har kompletterat med trappor och annat runt sekretariet vid utebanan. 
 
Beroende på osäkerhet i det ekonomiska läget både pga covid och runt hyresskulden 
till//avtalen med kommunen har investeringar och underhåll hållits till ett minimum och 
budgeterade investeringar har skjutits upp till kommande år. Då dessa förutsättningar nu är 
stabilare kan kvarstående behov på anläggningen ses över under 2022. 
 
 
 



Föregående års extra bidrag om 100 000 kr från kommunen till investeringar i anläggningen har 
använts till hästinköp, något som bidragit till att vi kunnat öka antalet hästar vi äger i stället för 
att hyra. Under året sökte vi extra bidrag även för kommande år, vilket beviljades med  
165 000 kr för år 2022. Det var sista möjligheten att få detta bidrag då man gör om systemet.  
 
Pga corona har inte arbetsdagar genomförts utan medlemmarna har kunnat göra enskilda 
insatser ute och inne.   
 
Tack till alla medlemmar som bidrar på olika sätt. Utan era insatser skulle vår förening inte 
fungera lika bra och det ni hjälper till med är en mycket viktig del för vår verksamhet.  Tack även 
till personalen för ert fina arbete under året.  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  Ekonomi 

 
Årets resultat 2021 
Resultatet för 2021 blev drygt 100.000 SEK vilket är i paritet med budget för året. I det löpande 
ekonomiarbetet har fokus under 2021 legat på kostnadskontroll och ansökan av olika bidrag 
inklusive Covid-bidrag. Prognoserna över in och utbetalning månad för månad som påbörjades 
för ett par år sedan har fortsatt och fokus på likviditeten har bla lett till förbättrad stabilitet i 
ekonomin och att diskussionerna med kommunen avseende hyresskulden kunnat slutföras.    
 
2021 har liksom 2020 varit ett ovanligt år pga Covid och dess följder med inställda Tävlingar och 
låg eller ingen Caféverksamhet. I stället har personalens fokus legat på att jobba med Ridskolans 
verksamhet, öka antalet elever och stabilisera hästarnas hälsa. Det har därutöver varit färre 
kringaktiviteter. Sammantaget och kortsiktigt har fokuseringen varit gynnsam för stabilisering av 
verksamhetens ekonomi. 
 
Utöver det löpande ekonomiarbetet har klubben nått en överenskommelse med Kungsbackas 
kommun kring återbetalning av den hyresskuld som upparbetats över tid. Överenskommelsen 
har bland annat inneburit en avbetalning på 481.000 på skulden om totalt 876.000 kr, samtidigt 
som kommunen efterskänkt 240.000 SEK på skulden. Skulden har därmed gått ner kraftigt 
under året och är vid årets utgång 203.000 SEK. Klubben betalar löpande full hyra och har 
därutöver en avbetalningsplan för år 2022 och 2023 som syftar till att reducera hyresskulden 
ytterligare. Under förutsättning att avbetalningsplanen hålls och att räntan är stabil avser 
kommunen vid slutet av 2023 efterskänka den skuld som då kvarstår, beräknad till ca 134.000 
SEK.  
 
Fokuseringen och det förbättrade ekonomiska läget har också inneburit att klubben kunnat 
sätta av ytterligare medel till två fonder; en Anläggningsfond avsedd för framtida inköp av ny 
traktor och fyrhjuling och andra större satsningar på anläggningen och en Häst och 
hästutrustningsfond, avsedd för hästinköp och större inköp av utrustning. Dessa fonder är 
gynnsamma då de bygger på upplägget ”spara först och använd sen”. Anläggningsfonden 
uppgår till 1.134.000 SEK och Hästfonden till 500.000 SEK vid utgången av 2021.   
 
Med tanke på de stora slag som funnits i ekonomin under 2021, kopplat till 
hyresöverenskommelsen, etablerandet av fonderna och diverse bidrag, och att Tävlingar och 
Caféverksamhet inte kunnat hållas som normalt, så är inte analysen av lönsamheten per 
verksamhetsgren i klubben relevant. Därav är den analysen utelämnad i årsrapporten för 2021. 
 



 
 

 
Nettoomsättning  
I nettoomsättning ingår Ridskola, Tävling, Café och uthyrning av stallplats i Medlemsstall. Totalt 
sett har omsättningen ökat något jämfört med föregående år. Det är framförallt antalet ridande 
elever som ökat. Därutöver har fler Tävlingar än föregående år kunnat hållas. Tillskottet från 
Medlemsstallet har gått upp pga fler hästar inackorderade och vissa prisökningar. Utöver det 
har personalen jobbat med att erbjuda tex fler privatlektioner. Elevantalet blev dock framförallt 
första halvåret något lägre än budget vilket är skälet till lite lägre intäkter än budgeterat.   
 
Erhållna bidrag 
Ett aktivt arbete med ansökan om bidrag för våra aktiviteter har lett till ett bra intäktsbidrag och 
klart över budget. Bidragen har bla gått till inköp av gummimattor, bodar till utebanan, 
boxdörrar och en häst, Lily. Vi har också fått Covid-bidrag från kompensationsstöd som 
ersättning för förlorade intäkter från bla uteblivna tävlingar och andra aktiviteter.  
 
Övriga intäkter 
Här ingår hyresintäkt för boningshuset samt försäkringsersättning för avlivade hästar vilket vi 
dock inte haft under året. 
 
Direkta kostnader  
Här ligger kostnader som är direkt hänförbara till verksamheten såsom hyra av ridskolehästar, 
foder, veterinär och hovslagare, café’, inköp och tävlingspremier. Kostnaderna ligger i stort på 
samma nivå som tidigare, förutom hyran för hästar som är avsevärt lägre pga att verksamheten 
satsat mer på egna hästar. Här ligger också medel som verksamheten pga gynnsamt resultat har 

Resultaträkning NHRK 2022

Utfall Budget Utfall Budget Budget

Intäkter

Nettoomsättning 4 646 538 4 965 238 5 324 073 5 536 389 5 656 216

Erhållna bidrag 773 466 593 950 1 094 927 541 500 578 500

Övriga intäkter 149 375 121 400 94 160 93 792 95 664

Summa Intäkter 5 569 379 5 680 588 6 513 160 6 171 681 6 330 380

Kostnader

Direkta Kostnader 1 165 469 1 288 800 1 542 750 1 423 955 1 386 380

Övriga Externa kostnader 1 026 184 1 068 007 1 973 801 1 151 529 1 171 332

Personalkostnader 2 900 017 3 070 553 2 938 188 3 381 181 3 601 791

Nedskrivning hästar 0 0 0 0 0

Avskrivning inventarier 193 831 90 749 11 400 83 364 11 400

Avskrivning hästar 186 463 97 900 54 605 92 796 87 528

Övriga rörelsekostnader 65 643 61 000 -163 370 0 0

Finansiella poster 807 2 000 48 375 1 000 500

Summa Kostnader 5 538 414 5 679 009 6 405 749 6 133 825 6 258 931

Resultat 30 965 1 579 107 411 37 856 71 449

2020 2021



kunnat spara undan till en Hästfond, avsedd för framtida köp av häst och hästutrustning. 
Kostnader för inköp till Caféet och Tävling har varit avsevärt lägre för att aktiviteter inte kunnat 
genomföras pga Covid.   
 
Övriga externa kostnader 
Här ligger kostnader för hyra och underhåll av anläggningen samt kostnad för administration. 
Även försäkring av verksamhet och hästar ligger här. Klubben har under året kommit fram till en 
lösning på den hyresskuld NHRK har till Kungsbacka kommun. Detta har bland annat lett till att 
kommunen efterskänkt del av hyresskulden, vilket påverkar kostnaderna här positivt. Klubben 
betalar nu full hyra och gör därutöver en överenskommen avbetalning på hyresskulden 
månadsvis. Därutöver har klubben pga gynnsamt resultat kunnat spara undan till en 
Anläggningsfond, avsedd för framtida köp av traktor, fyrhjuling och andra satsningar på 
anläggningen som inte bekostas av kommunen. En fiberanslutning har också gjorts under året 
för att stärka internetkapaciteten.  
 
Personalkostnader  
Personalkostnaderna ligger på samma nivå som föregående år och något lägre än budget. Detta 
beror främst på att personalen jobbat aktivt med att täcka upp för varandra under frånvaro och 
undvika att anlita vikarier. Viss effekt finns också av att svenska myndigheter har subventionerat 
sociala avgifter och sjukersättning som en aktivitet för att underlätta finansiellt för 
verksamheter i Covid-tider.  
 
Avskrivningar inventarier 
Här finns diverse inventarier i verksamheten och även tex dyrare sadlar. Kostnaderna är på 
normal nivå 2021 samt att traktorn och fyrhjulingen from 2021 är fullt avskrivna. Kostnaderna 
var ovanligt höga föregående år för att hela kostnaden för den nyinköpta harven, som köpts 
med hjälp av bidrag, togs direkt.  
 
Avskrivning hästar 
Detta avser våra egna hästar, avskrivning görs vanligtvis på 8 år eller 10 år men kan sättas på 
kortare tid om hästen är äldre eller det finns andra skäl. Kostnaderna är på normal nivå 2021 
men var ovanligt höga föregående år för att hela kostnaden för de två hästar som köpts för 
erhållna bidrag togs under året. I samband med att Ridskolan satsar på fler egna hästar och 
färre hyrda hästar kommer avskrivningarna att öka. Under året har utöver Lily även Sune, India 
och Elliot köpts in.  
 
Övriga rörelsekostnader och finansiella kostnader 
Dessa poster innehåller en större återbetalning av försäkringspremier till verksamheten och 
räntekostnader för hyresskulden till Kungsbacka kommun.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Balansräkning NHRK i SEK 
 

 
 
 
Anläggningstillgångar 
Inventarier 
De stora posterna i vårt anläggningsregister är tidtagarur och sadlar sedan traktorn och 
fyrhjulingen from 2021 är helt avskrivna. 
 
Hästar 
Värdet av de hästar som ägs av NHRK. 
 
Omsättningstillgångar 
Kundfordringar avser ridavgifter för vårterminen. Kassa och bank ligger ovanligt högt beroende 
på att klubben fått olika typer av bidrag, dels Covid dels andra bidrag för satsningar på hästar 
mm. Lagret har ökat under året pga inköp av strö och hösilage.  
 
Skulder 
Under 2021 har alla betalningar och löner kunnat genomföras i tid. Vi har under året nått en 
överenskommelse med Kungsbacka kommun avseende den hyresskuld som upparbetats över 
tid, vilken inneburit att skulden minskat kraftigt och är vid utgången av 2021 är 203.000 SEK.  
 
 
 

Balansräkning NHRK

Ingående balans Förändring Utgående balans

Tillgångar

Inventarier 27 620 -11 400 16 220

Hästar 358 305 135 395 493 700

Finansiella tillgångar 0

Summa Anläggningstillgångar 385 925 123 995 509 920

Lager 16 031 59 962 75 993

Övriga kortfristiga fordringar 1 105 798 146 048 1 251 846

Kassa och Bank 1 256 376 626 922 1 883 298

Summa Omsättningstillgångar 2 378 205 832 932 3 211 137

Summa Tillgångar 2 764 130 956 927 3 721 057

Eget Kapital och Skulder

Eget Kapital 997 448 -1 666 523 -669 075

Lån från Medlemmar -37 700 -37 700

Kortfristig skuld Kungsbacka kommun -876 094 672 984 -203 110

Övriga kortfristiga skulder -2 847 785 36 613 -2 811 172

Summa Skulder -2 764 131 -956 926 -3 721 057

2021



Budget 2022 
Budgeten för 2022 är fortsatt återhållsam och bygger på ett Covid-fritt år. Ombyggnad och 
reparation av anläggningen och utebanor är i stor sett färdigställt. Klubben kommer att betala 
full hyra på anläggningen och återbetalning på den hyresskuld som byggts upp i 
överenskommelse med kommunen. Därutöver förväntas en hyresökning avseende de 
satsningar på anläggningen som gjorts. Kostnad för och intäkt från kommande nytt 
Medlemsstall är inte inkluderat i budgeten. Ridskolan har lyckats öka antalet ridande elever och 
stort fokus ligger nu på att behålla och ev något öka antalet ridande elever för att stödja 
ekonomin. Förhoppningen är också att kunna hålla en del tävlingar på den nya uppskattade 
utebanan.  
 
De verksamhetsgemensamma kostnaderna (anläggning och personal) är höga vilket kräver att vi 
använder det vi har på ett optimalt sätt; såväl personaltimmar som anläggning och hästar.  
 

 
Kassör Tina Hultkvist 
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