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Ordförandes ord

Ytterligare ett år har gått. Nordhallands Ridklubb har även detta år varit en plats för 
unika möten. Unga och gamla har samma favoriter i boxar och spiltor. Unga elitryt-
tare möter medelålders nybörjare i stallgången. Ridskoleelever och kämpande föräld-
rar vid sidan om tålmodig stallpersonal och uppmuntrande ridskolelärare. Ena dagen 
framgångar i eget genomfört Lag-SM och nästa dag blåbärshoppning skapar en 
gemenskap som är ett privilegium att få uppleva när man väl funnit den.

Nordhallands Ridklubb har under 2008 genomfört en imponerande mängd tävlingar 
på alla nivåer. Vi har höjt vårt säkerhetstänkande, fått ett stort antal modiga ridskole-
elever att utvecklas och varit den centrala platsen för många privata häst- och pon-
nyägare. Vår Cafeteria har återigen bidragit med att vara en viktig inkomstkälla för 
klubben samt att hålla gott renommé hos våra tävlande gäster och samtidigt portio-
nerat ut otaliga toast. 

2008 har varit ett gott år där klubben och styrelsen bland annat kan glädjas åt ett 
bokslut som håller sig borta från röda siffror. Vi är stolta över vårt ponnydressyr-
lags framgångar i ett imponerande fint genomfört Lag-SM på hemmaplan och 
att NHRK befinner sig en bra bit på vägen mot målet att vara Sveriges trevligaste 
ridklubb.
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Ridskolan

Ridskolan har under året anordnat många aktiviteter. Nytt för i år är att vi har infört teori-
dagarna, vilket har gjort ridhuset ledigt så att vi har kunnat anordna bl.a. blåbärshoppning, 
blåbärsdressyr, dressyrclinic samt hopp-kickoff. 

Vi har haft föreläsare här: 
Jim Thuresson pratade om mental träning
Polisrytteriet berättade bl.a. hur de tränar sina hästar
Mats Johansson pratade och visade körning

På sportlov, höstlov samt jullov har vi ordnat dagridläger som har fyllts nästan till sista plats. 
Vi har ändrat på dagridlägren till att vara hela dagar samt att eleverna får lunch. Detta har 
visat sig vara mycket populärt.
Våra ridläger och kvällskurser under sommaren blev lyckade och hamnade över budget. Nytt 
för året var vårt hajkläger, som blev en succé! 

Ridskolan har en del privatlektioner, ett flertal friluftsdagar samt en BUS-grupp. BUS-grup-
pen är till för att ge barn en meningsfull fritid. 

Konferensrummet är under uppfräschning vilket gör att vi kan satsa mer på konferensverk-
samheten.

Målet under året har varit att ha 400 elever i ridskolan. I genomsnitt blev det ca 380 stycken, 
så vi nådde nästan ända fram. Detta har kompenserats av att vi ökat övriga aktiviteter t.ex. 
läger, fler blåbärshoppningar mm.
Ridskolan har haft återkommande annonser i Norra Halland för att locka fler elever, t.ex. 
genom att anordna ”prova på”-tillfällen på lördagar samt drop-in för knattebarn.

Hästar på ridskolan är 24 st, varav 13 ponnyer och 11 stora hästar.
Av dessa äger ridskolan 8 stycken, övriga är privatägda.

Ridlärarna utbildas regelbundet av Sten Åstedt. Personalen har även varit på utbildningen 
”Rätt kost för ryttare och häst” anordnad av AXA och Krafft, clinic med Minna Telde, samt 
deltagit i kursen ”Ridskolans utveckling”.

Vi har många studiecirklar som genomförs med hjälp av material från SISU, t.ex. i ledar-
skapsutveckling.

I personalgruppen har Sara Hansson ersatts av Carina Äärlaht på lördagar. Jessica Lexander 
som arbetade i stallet slutade i somras. 

Till sist vill ridskolan tacka sin duktiga ”helgpersonal” som arbetar i stallet på helgerna.
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Tävlingssektionen/dressyr

Dressyrsektionen har under året 2008 anordnat följande arrangemang:

   8/3  Clear Round ponny + häst
 30/3  Regional  ponny
   6/6  Regional  häst
   7/6  Nationell   ponny  
 16/8  Lokal   ponny div. II
 28/9  Lokal   häst
 31/10-2/11 Lag SM  ponny elit
 29/11  Clear Round ponny + häst
 30/11  Klubbtävling  KM 2008 ponny
   7/12  Klubbtävling  KM 2008 häst

Största tävlingen på hemmaplan var Lag-SM då 10 av Sveriges bästa lag ur Elitserien möts. 
För första gången hade NHRK ett eget lag, som dessutom gjorde bra ifrån sig och hamnade 
på 6:e plats. Klubben fick beröm för arrangemanget från deltagande ryttare med flera. 
NHRK har en stor bredd på tävlingar från Clear Round dressyr till Lag-SM och vår strävan 
är att skapa tävlingsmöjligheter för ryttare på olika nivåer.

Tävlingssektionen påbörjade ett nytt arbete kring hur vi lättare kan få funktionärer till våra 
tävlingar.
Deltagare i NHRK:s lagtävlingar skall engageras mer och huvudansvaret för aktiviteterna 
kommer att delas upp på fler. Detta för att undvika mycket jobb på få personer. Sektionen 
har regelbundet protokollförda möten dit alla medlemmar är välkomna. 

KickOff 2008 till våra lagryttare genomfördes efter årsskiftet i form av träning för Peter 
Härnstam och Carina Löfving. Även Programträningstillfällen gavs inför tävlingssäsongen.

En föreläsning i mental träning av Jim Turesson för tävlingsryttare och deras föräldrar var 
ett uppskattat inslag. Tränare och domare inom klubben har gått på fortbildning. 
En Clinic främst för ridskoleelever hölls under hösten med Peter Härnstam, B-tränare.

Klubben hyrde ut anläggningen till en C- och B tränarkurs i 2 dagar. NHRK hade förmånen 
att få besök av Cornelia Endres, förbundskapten i Tyskland för juniorer och Young rider som 
gav många värdefulla tips till tränarkåren. 

Lagtävlan 2008 
NHRK representerades med lag i samtliga Allsvenskans omgångar. 
Div. 1 häst, 2 lag -innehöll flera individuella framgångar men ingen placering för lagen för-
utom en vinst sista omgången. 
Slutlig placering: 5:a och 8:a



Verksamhetsberättelse 2008
Tävlingssektionen/dressyr

Div. 1 ponny, 2 lag – Lag 1 vann i norra Halland med flera individuella framgångar och gick 
till final. Slutlig placering: 2:a. Lag 2 - flera individuella framgångar.
Slutlig placering: 5:a
Div.3 häst  - inget lag
Div. 3 ponny - 1 lag, rids i tävlingsformen ”Dressyrryttartest” där man rider alla fyra samti-
digt och fokus är på sits och inverkan. Flera individuella framgångar.
Slutlig placering: 8:a
Div.2 ponny, 2 lag - Flera individuella framgångar i båda lagen.
Slutlig placering: 2:a och 6:a
Div. 2 häst, 1 lag gick till final. Många fina ritter. 
Slutlig placering: 2:a men hamnade utanför prispallen i finalen.
Eliten ponny - 1 lag Slutlig placering - 2:a, som innebar en efterlängtad biljett till Lag SM, 
NHRK var ett lag av 10 från hela Sverige.
Lag SM - 1 lag.     Slutlig placering: 6:a

Övriga tävlingar:
SM i Karlstad - NHRK hade med ett ekipage. Nathalie Bohlin – Coming Evergreen som 
gjorde bra ifrån sig men det räckte tyvärr inte ända fram till A - final. 

Klubbmästerskapet 2008
 Ponny Kat B:  Endast en startande B-ponny, vilket inte ger en klass.
 Ponny Kat C:  Emma Holm - Lukas
 Ponny Kat D:  Linnea Löfving - Stenbroåsens Carl L
 Häst:    Camilla Billö – Le Figaro

Årets ryttare 2008
Mest framgångsrika ryttare 2008 enligt SVRF:s rankingpoäng. Poäng räknas från och med 
regional tävling och uppåt.
 D-ponny  Nathalie Bohlin.
 Häst Junior  Amanda Eliasson
 Häst Young Rider Agnes Bengtander
 Häst Senior  Natalie Oldfors

Ett stort Grattis till alla våra ryttare för fina framgångar på och utanför tävlingsbanan. Tack 
alla runt omkring våra duktiga ekipage för ett fint stöd.
Med hopp om att 2009 blir ett bra år tillsammans med våra fyrfota vänner 

Lycka till! 
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Hoppsektionen har under året 2008 anordnat följande arrangemang:

  2/3  Regional Ponnyhoppning
  9/3  Lokal Hästhoppning
17-18/5 Lokal - Regional Ponnyhoppning
  1/6  Lokal Hästhoppning
12/10   Lokal - Regional Hästhoppning
  9/11          KM i hoppning
23/11  Lokal Ponnyhoppning

Förutom ovanstående tävlingar har vi även anordnat ett antal tränings tävlingar/Clear 
Round hoppningar under sommarmånaderna samt fyra blåbärshoppningar i ridskolans regi.

Årets hopptävlingar har varit lyckade ur arrangörssynpunkt. Vi hade dock lite färre starter på 
tävlingarna utomhus än vad vi räknat med.

Vi har haft vädrets makter med oss även i år under utomhustävlingarna. I syfte att ha så 
bra underlag som möjligt på utomhusbanan så har vi investerat i nya slangar och dessutom 
använt bevattningsanläggningen som vi har till ridhuset. Det har fungerat tillfredsställande 
så länge de inte vattnar på fotbollsplanen samtidigt. Vi får då ett ganska dåligt tryck och 
bevattningen tar mycket lång tid. 

Framridningsbanan och stora banan dikades i våras och vi fyllde på grus i de största fördjup-
ningarna på stora banan. Det innebar en liten förbättring men banorna behöver fortfarande 
planas och förbättras eftersom det vid mycket och ihållande regn uppstår pölar på både 
framridnings- och tävlingsbanan. 

Cafeterian vid utebanan är riven och kommunens byggnad som skulle byggas om till sekre-
tariat är kasserad. Kommunen kommer att transportera bort denna. Som nödlösning har vi 
köpt en ”container” som fungerar som sekretariat och vi har haft cafeterian i hyrda tält. Detta 
har fungerat förhållandevis bra. Vid Clear Rounder har ”containern” även fungerat som café.

DM Halland 2008 ponny hopp
Nordhallands ridklubb representerades denna gång av två ekipage. Kayla Thomas-Fogel-
ström blev DM mästare på B-ponnyn Pommelo medan Mathilde Leed slutade på en heder-
värd 6 plats med D-ponnyn Verona.  
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Klubbmästerskapet 2008
 Ponny
 Kat B  Henrik Barry
 Kat C  Madeleine Falk
 Kat D  Josefine Stenbratt
 Häst  Annika Zelander

Lagtävlan 2008
Vi har haft två ponnylag i Div II. Det ena laget vann omgång 1 och det andra laget vann 
omgång 2. Det räckte tyvärr inte till final men vi kan konstatera att vi har flera lovande och 
duktiga ponnyryttare och det lovar gott inför framtiden.

Årets ryttare 2008
NHRK delar ut plaketter för bästa ryttare under 2008. Följande har erhållit flest poäng enl. 
TR mom. 144;

 Ung ryttare  Sandra Gustafsson
 B-ponny  Kayla Thomas-Fogelström
 C-ponny  Emma Lorentz  
 D-ponny  Mathilde Leed
 Fälttävlan häst Sandra Gustafsson

Läs om de individuella resultaten från regional tävling och uppåt på Ridsportsförbundets 
hemsida. 

Övrigt 
Önskemålet inför 2009 är samma som föregående år: fler till tävlingsstyrelsen och funktio-
närer som vill ta mera ansvar för vissa specifika uppgifter. 

Nytt för 2009 är att ryttare som rider i lag måste vara med och hjälpa till på minst fyra täv-
lingar under året. 

Vi tackar särskilt Helene och Kenth Gustafsson samt Anette Barry som har tagit ett över-
gripande ansvar för att inomhustävlingarna har fungerat och genomförts på bästa sätt.

  
TÄVLINGSSTYRELSEN
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Vår anläggning är stor och det krävs mycket underhåll och ideella insatser av våra medlem-
mar för att klara av att såväl sköta som förbättra alla våra byggnader. Kungsbacka kommun 
drar också sitt strå till stacken. 

   Styrelsen vill här rikta ett varmt tack till alla som hjälpt till!

Vi har som vanligt haft några städdagar då vi medlemmar tillsammans gör en insats och 
snyggar upp runt anläggningen.
Personalen håller vårt lektionsstall i gott skick genom att varje sommar innan de går på se-
mester högtryckstvätta stallet och måla det.
Manegebotten underhålls varje år med påfyllning av spån. 

• Kungsbacka kommun har ombesörjt renovering av privatstallet så de boxar som   
 behövt har fått nya mellanväggar och nya galler.  
• Omklädningsrum på läktaren är iordningställt med sex låsbara skåp.
•  Gödselrampen har reparerats med nya skivor.
• Ponnyn Gabriels ägare har gjort en ny ramp så han kan gå in säkert i sin box.
• En ny ytterbelysning har satts upp vid utestallets foderkammare.
• Den gamla caféterian vid utebanan har rivits. 
•  Det har grusats på vägen ut samt dikats och dränerats runt banorna.
• En ny sekretariatsbod har inköpts för utomhustävlingarna.
• Högtalare (4 nya) och kablar till ljudanläggningen på utebanan har satts upp.
• Stora manegen har fått ny förstärkare och gamla manegen har fått nya högta-  
 lare ( 2 st), allt integrerat med ny mikrofon och headset.
• Rune Blom har med hjälp av andra medlemmar lagt ner mycket tid och arbete   
 i sommar på att förbättra förrådscontainern och tävlingsstallet.
• Förrådscontainern har iordningställts, den har nu både el och arbetsbänk så    
 den fungerar som både garage till fyrhjulingen och som arbetsbod.
• Tävlingsstallet har fått ett rejält lyft med ny gavel, ljusinsläpp, takbelysning och   
 portar. 
• Kungsbacka kommun har låtit handikappanpassa två toaletter, en vid kontors-  
 delen och en på läktaren. De har även lagt trösklar där det behövts för att un-  
 derlätta för handikappade.
• Vi har också fått hänvisningsskyltar uppsatta.

Anläggningsgruppen.
Marie-Louise Engström och Niclas Jansson.
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Budget/Resultat 2007 - 2008 - Budget 2009
 

Budget - 07 Resultat -07 Budget -08 Resultat -08 Budget -09
Ridskole-
verksamhet

30 000kr -78 000 kr 0 kr 0 kr 10 000 kr

Tävling 
hopp/dressyr

115 000kr 181 000 kr 190 000 kr 184 000 kr 190 000 kr

Cafeteria 180 000kr 194 000 kr 195 000 kr 150 000 kr 165 000 kr
Gemensamma 120 000kr 75 000 kr  80 000 kr 82 000 kr 84 000 kr
Anläggning -246 000kr -279 000 kr -275 000 kr -255 000 kr -265 000 kr
RESULTAT 199 000 kr 93  000 kr 190 000 kr 161 000 kr 184 000 kr
före räntor o 
avskrivn                                                                       

  

Räntor -27 000kr -20 000 kr -18 000 kr -12 000 kr -12 000 kr
Avskrivningar -72 000kr -72 000 kr -72 000 kr -72 000 kr -72 000 kr
RESULTAT 100 000kr 1 000 kr 100 000 kr 77 000 kr 100 000 kr

Ridskoleverksamhet
Ridskolan har under år 2008 gått på budget för första gången på länge vilket glädjer oss. Vi 
har dock inte uppnått uppsatta mål beträffande antalet ridandande elever per vecka, men 
detta har hämtats igen genom att aktivera redan ridande elever att rida mer, läger, hästuthyr-
ning samt övriga aktiviteter så som blåbärshoppning m.m.
Vi har även haft övriga intäkter som Newbody, pantflaskor och ökade aktivitetsbidrag

Tävling Hopp/dressyr
Även tävling håller budget ganska bra. Kontot sponsring minskade något då Agria minskade 
sin sponsring inför Lag-SM med 30 000 kr. De flesta övriga konton ligger på budget och 
sponsringskontot bättrades på med fler sålda annonser

Cafeteria
Cafeterian har år efter år varit över budget och bara gått bättre och bättre. Kanske är det inte 
så konstigt att resultatet i år inte riktigt kom upp till budget. 
Vi omsatte dock 366 000 kronor i år och det är inte fy skam! Vi borde kanske titta över pri-
serna i Cafeterian och ev. höja dessa bl.a. under våra tävlingsdagar.
Det har blivit hårdare krav från miljö- och hälsa så att all mat som serveras i Cafeterian 
måste vara färdiglagad, detta gör att inköpskostnaderna ökat.
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Gemensamma
Gemensamma innehåller främst intäkter som medlemsavgifter och reklam som inte hör 
till tävling. Dessa intäkter skall bl.a. täcka Ridsportsförbundskostnader, utbildningar, porto, 
straffavgifter etc.

Anläggning
Anläggningens intäkter är hyresintäkter från privatstall, boningshus, manegekort och mane-
geavgifter etc. Här får vi in drygt 300 tusen.
Kostnaderna består bl.a. av arrende, vatten, avlopp, renhållning, traktorkostnader samt repa-
rationer och underhåll av anläggning, banor och vägar.

Ungdomssektionen startade under sommaren 2008 med att utforma en plan för hur sektio-
nen ville arbeta och vad man hade för mål och syfte. Det beslutades att Ungdomssektionen 
skulle fortsätta att heta Pegasus så som tidigare och att sektionen skall vända sig till ung-
dommar i klubben i åldrarna 13 till 25 år. 
I augusti månad ordnar US en hoppclear round. Man ordnar även café i lilla manegen under 
Ponny SM samt hjälper till att mocka ur tävlingsstallarna. US har även ordnat med lop-
pis under en tävling i vinter. Antalet som har deltagit i aktiviteterna har efter start ökat och 
målsättningen är att det skall finnas en ungdomsektion som vänder sig till alla i åldersgrup-
pen oberoende om man är ny på ridskolan eller om man är mer erfaren. Målgruppen som är 
medlemmar skall meddelas om aktiviter och möten genom klubbens hemsida.

Gamla cafeterian har fixats till av ungdomarna och är nu i bruk så man kan värma mat, um-
gås, och ha möten i. Ungdomarna har då och då under ordnade former gjort övernattningar 
med filmvisning m.m.

Lise-Lotte Carlsson 
Kontaktperson för US

Sara Hansson 
Ordförande i US

Pegasus
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Styrelse  & Revisorer

Valberedningens förslag till styrelse och revisorer
 
Ordförande
 Ulrika Sonn    omval 1 år
 
Ordinarie ledarmöter
 Lena Leed    omval 2 år
 Marie-Louise Engström  nyval 2 år  
 Bengt Wallin    nyval 2 år
 Carl Edman    nyval 2 år
Fyllnadsval
 Gunilla Tochtermann   1 år (för Annika Sandstedt)
 Sara Hansson    1 år (för Pernilla Karlsson)

Återstår 1 år                         
 Per-Anders Melin    1 år
 Susanne Bengtsson    1 år 
 Lise-Lotte Carlsson    1 år 
 
Suppleanter                 
 Peter Fridolfsson   nyval 1 år
 Pia Lorenz    nyval 1 år
 Maud Willhelmsen   omval 1 år
 
 Revisorer
 Olle Gunnarsson   omval 1 år
 Carina Löfving   omval 1 år
 
Revisorssuppleant
 Elisabeth Mellin   omval 1 år
 
Valberedning            
 Anita Andersson   omval 1 år
 Pelle Domeij    omval 1 år

Ungdomssektionen har vi tyvärr inte lyckats lösa. Sara Hansson går upp i styrelsen. Men vi 
kanske får in förslag under Årsmötet.
 
 



Källåsvägen 43, 434 93 Vallda
www.nhrk.se tel 0300 - 278 89


