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                     Ordförandes ord 
 
 
Vi har nu kommit igenom 2022 års verksamhetsår. Början av året var ju, som för hela vårt 
samhälle, fortsatt präglat av covid, men efterhand som restriktionerna försvann öppnade även 
vi upp. Vi har därför kunnat ha lite fler elever i grupper och på läger, aktiviteter för våra 
medlemmar och gäster, fler och större tävlingar med mera. Härligt! 
 
 
Vår personal, både tillsvidareanställda, helgpersonal och vikarier, har fortsatt att leverera hög 
kvalitet på ridlektioner, omvårdnad av våra viktiga arbetskamrater hästarna, stall- och 
anläggningsskötsel, service till medlemmarna och allt annat. Vi ser med stolthet och glädje att 
vår förening är populär, vi har haft stor efterfrågan på ridskolans tjänster både i form av 
privatlektioner, grupplektioner och läger.  
Styrelsen och personalen har också varit på gemensam utbildning i SISUs regi, med bra 
diskussioner om ideellt arbete, engagemang, föreningsutveckling med mera. 
 
Tävlingsverksamheten har under året vuxit, dels med flera större tävlingar i dressyr och vi har 
även haft flera hopptävlingar. Tävlingssektionen som driver våra tävlingar med stort 
engagemang och drivkraft har under året lockat till sig fler ideella krafter vilket behövs för att 
kunna hålla attraktiva tävlingar i flera grenar. Vi har också en mindre sektion med ryttare inom 
Mounted Games och ett eget Nordhallandslag! 
 
Under året har våra boxplatser både i medlemsstallet och ridskolestallet varit fullt uthyrda, både 
en del storhästar och många ponnys. Det är en härlig samling i alla åldrar (både bland hästarna 
och dess ryttare/föräldrar) som ger gott hopp om tillväxt i vår verksamhet. 
 
Caféet har under året kunnat öppna upp helt och hållet och erbjuder fika, mackor, smoothies 
och annat. Caféverksamheten erbjuder möjlighet för våra ungdomar att prova på ett första jobb 
några timmar i veckan, där det är viktigt att kunna leverera god service, god ordning, rent och 
snyggt. Vi har haft inspektioner av myndigheter utan anmärkningar, så verksamheten får med 
beröm godkänt! 
 
Den satsning på anläggningen som Kungsbacka kommun gjort har under året legat vilande. 
Dialogen har hela tiden fortgått, både avseende fortsatta satsningar och nytt uppdaterat 
hyresavtal.  
 
Ungdomssektionen har under året varit aktiva med fikaträffar, käpphästhoppningar, 
pysselaktiviteter, arrangemang av spökvandringar och inte minst den fantastiska julshowen som 
även i år arrangerades helt och hållet av ungdomarna. Att ha en livskraftig ungdomsverksamhet 
är viktigt för föreningen, där finns både tillfälle att lära sig om demokrati, föreningslära och 
mycket annat. Och förstås massa kul aktiviteter att hänga med på för alla ungdomar upp till 25! 
 
 



Föreningen har fortsatt en stabil ekonomisk situation tack vare ett antal års fokuserat arbete 
med tydligt mål att få en långsiktigt sund verksamhet med möjlighet till utveckling. Dialogen 
med Kungsbacka kommun om både hyresnivåer och resterande avbetalning av skuld är positiv 
och tydlig. Vi har också haft möjlighet att betala tillbaka några äldre medlemslån som funnits 
sedan lång tid tillbaka. Ett extra tack till de medlemmar som efterskänkte sitt lån! 
Klubben har återigen blivit Idrotts- och hälsocertifierad av Kungsbacka kommun, för trettonde 
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, försäljning av NewBody, Min Insats och andra frivilliga bidrag med både 
arbetskraft och prylar. Stort tack till er! 
 
Stort och hjärtligt tack till alla medlemmar, både ridande, tävlande och alla andra, utan er hade 
inte NHRK funnits! 
 
Jag vill också tacka styrelsen för det fina engagemanget under året, oavsett om det gäller 
personalfrågor, tävling, hästar, sponsring, anläggningsfrågor, café och många andra frågor. Ett 
par styrelsemedlemmar har av personliga skäl lämnat styrelsen under året, men resterande 
styrelsemedlemmar har tagit vid. Vi har haft många och långa möten där vi i år haft möjlighet 
att träffas fysiskt.  Bra och givande diskussioner och många goda skratt! Mina fyra år som 
ordförande är nu över, tack för mig! 
 
 
 
Anna Eckerstig 
Ordförande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         
 
 
 

 



Ridskolan 
 

Vår personal har under 2022 bestått av: 
Jennifer Åkerman, Eva Sundén, Pernilla Jansson (vårterminen), Anna Berntsson, Anki Strömberg, 
Wilma Hanning, Carina Löfving, Irma Roxling, Märta Skantze (VT) och Stephanie Åström (VT).  
I stallet har vi även haft extra resurs i Amine Berg samt Mathilda Strömberg som vikarierat för 
både Anna och Pernilla. Vi har också haft många APL-praktikanter och Prao-elever. 
 
Pga Covid-19 började året med en del sjukfrånvaro och karantän men tack vare våra vikarier 
Inez, Tove och Clara behövde vi inte ställa in några lektioner. Varit en del frånvaro med 
sjukskrivning samt att Pernilla är tjänstledigt from augusti och 6 månader framåt. Jonas 
Magnusson anställdes som vikarierande anläggningsskötare på deltid under denna period och 
Irmas timmar utökades med stalltjänst 3 dagar/vecka.  
 
Under året har personalen haft regelbundna veckomöten samt en konferens i februari och en 
konferens/ridlärarkonferens i augusti. I mars gick Eva, Anna, Anki och Irma Basutbildning genom 
Sv. Ridsportförbundet.  
 
Vårt arbete med säkerhet fortlöper, alla nybörjargrupper skall se filmen ”I säkraste laget”, 
Ridskolan har introduktionskurser för nya elever och föräldrar. Ridskolan har tydliga anvisningar 
uppsatta med evakueringsscheman, uppsamlingsplats mm och informerar om detta till nya 
elever. 
 
Under året har ridskolan haft en stadigt växande kö till ridskolan och ca 349 ridande 
elever/vecka.  
 
Ridskolan har ägt 20 hästar under året, har köpt in 3 storhästar och avyttrat 1 ochhyr totalt 6 
hästar. Som en del i hästarnas hållbarhet har ridlärarna ridit regelbundet för extern ridlärare. 
Det har gett både inspiration och är utbildande för hästar och ryttare. Som ett led i detta arbete 
har Ridskolan haft hästtandläkare och sadelutprovning på hästar minst en gång per år.  
 
Ridskolans koncept ”Stallstjärnorna” etablerades under året och Ridskolan hade totalt 15 
stallvärdar under vår och hösttermin 2022 varav minst en stallvärd per dag.  
 
Under vinter -21 till vår -22 gick 3 av våra ungdomar ULK1-3, en blev tyvärr sjuk och skall gå 
ULK3 under våren-23. De andra två ungdomarna har genom kontrakt förbundit sig till att 
engagera sig för klubben tom maj-23. Ungdomarna har under året genomfört två omgångar 
Ridlekis, arrangerat skötarträffar med pannbandsknytning, varit ansvariga vid Stallvärdsridning, 
varit ute på olika Ponnyridningar, tex Valldadagen och hållit i våra barnkalas. Ungdomarna har 
haft flera träffar och workshops med SISU om bla värdegrunder, bemötande på sociala medier 
mm, samt anordnat introduktionskvällar för föräldrar.  



 
Ridskolan har genomfört 6 Blåbärshoppningar och 2 Harehoppningar under året samt haft en 
besöksdag från Västkustgården med flyktingar från Ukraina.  
 
Under v.24+25 arrangerade Ridskolan läger och kurser med många anmälda. Under hela året 
har Ridskolan haft väldigt många privatlektioner!  
 
Under höstterminen anordnade Ridskolan två Teoriclinics, en i dressyr där ridlärarna red och en 
i Mounted Games där stallvärdarna red.  
 
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. Vår profilering som den familjära klubben har blivit 
mer befäst och nya som gamla medlemmar uppmärksammar och berömmer klubbens hårda 
arbete med detta!  
 
Nu ser vi fram mot ett riktigt bra 2023!  /Personalen NHRK  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Caféet 
 

 
Ännu ett år skriver vi in i historien. 
 
År 2022 har varit ett rivstartens år för alla fikasugna och glada kafégäster.       
 
Personalstyrkan byttes ut till en viss del med många nya och lite yngre till åldern.           
Mycket rutiner som skall gås igenom för att det ska bli så bra som möjligt för alla ska känna sig 
bekväma med sitt arbete. Ett flertal extrapersonal har anslutit för att sträva efter att ha öppet 6 
dagar i veckan.  
Tjejerna är väldigt duktiga på att täcka upp för varandra så det alltid finns någon som arbetar.  
 
Utbudet har trimmats till vad gästerna vill ha för att optimera försäljningen och öka frekvensen 
på besökarna. Mycket bakverk kommer in av medlemmarna, vilket är tacksamt.  
Men det som är hembakt säljer som smör i solsken! 
 
Vid alla extra evenemang som funnits på klubben i forma av tävlingar och konferenser, har det 
alltid funnits en ordinarie personal som hjälper till med rutinerna i köket och hur utekaféet ska 
sättas upp och vad som ska med.  
På tävlingarna har vi även sålt mat för att stilla hungern hos tävlande och åskådare. Allt från 
mustiga höstgrytor till grillade kravmärkta hamburgare. 
 
Hyresvärden har bytt ut belysning och frysar till mer effektiva. vilket gör att det är behagligare 
att arbeta. 
 
Miljö och Hälsa besiktigade köket helt utan anmärkning. Rent och snyggt på arbetsytor och väl 
organiserat i kylar och frysar 
 
Med klappen på axeln med blicken bakåt, ler vi och välkomnar framtiden 
 
 
Peter och tjejerna i caféet 
 
 
 
 
 
 
 



  
 Tävlingssektionen 

 
 

Året som gått var ett år utan pandemi och vi har äntligen kunnat genomföra både hopp- och 
dressyrtävlingar! Det gjorde att vi äntligen kunde arrangera tävlingar igen.  
 
Följande tävlingar genomförda:  

v11 2022-03-20 (1) 
 

 Nordhallands Ridklubb Premiärdressyren 
2* tävling i Dressyr ridhäst 

v12-
v15 

2022-03-27 (20) 
 

 
Nordhallands Ridklubb Klubbmästerskap i Hoppning för 2021 och 
Pay&Jump 
Klubb arrangemang i Hoppning ponny och ridhäst 

v15 2022-04-13 (1) 
 

 Nordhallands Ridklubb Påsk Pay & Jump 
Klubb arrangemang i Hoppning ponny och ridhäst 

v15 2022-04-15 (3) 
 

 Nordhallands Ridklubb Påskdressyr 
3*, 2* och 1* tävling i Dressyr ridhäst 

v18 2022-05-05 (1) 
 

 Nordhallands Ridklubb Kvaltvävling 
2* tävling i Dressyr ponny och ridhäst 

v20 2022-05-19 (1) 
 

 Nordhallands Ridklubb Torsdagskval 
2* tävling i Dressyr ridhäst 

v21 2022-05-28 (1) 
 

 Nordhallands Ridklubb Nordhallands Ridklubb 
2* tävling i Dressyr ridhäst 

v34 2022-08-26 (3) 
 

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

v35 2022-09-04 (1) 
 

 Nordhallands Ridklubb NHRK Ponnyhoppning 
2* och 1* tävling i Hoppning ponny 

v37 2022-09-17 (2) 
 

 Nordhallands Ridklubb Premiärhoppet 
2* och 1* tävling i Hoppning ridhäst 

v38 2022-09-25 (1) 
 

 Nordhallands Ridklubb Div II Ponny hopp 
2* och 1* tävling i Hoppning ponny och ridhäst 

v40 2022-10-08 (1) 
 

 Nordhallands Ridklubb Lag SM i Mounted games ponny och ridhäst 
Klubb arrangemang i Mounted Games ponny och ridhäst 

v44 2022-11-04 (3) 
 

 Nordhallands Ridklubb Halloween Dressyr 4/11-6/11 2022 
3* och 2* tävling i Dressyr ridhäst 

 
Påsk och Halloweendressyren, årets största tävlingar blev lyckad och uppskattad liksom vår 
Beach dressage. Vi anordnade även unghästkval under försommaren som uppskattades av dom 
tävlande. 
Hopptävlingarna för både ponny och häst blev uppskattade tävlingar som vi äntligen kunnat 
genomföra på vår fina utebana efter några år utan hopptävlingar på klubben. 
 



Får jättefin respons för klubbens fina utebana. Ekipage har besökt klubben bara för att få rida 
där, vilket är fantastiskt kul. Hinder samt dressyrbana gav fina träningsmöjligheter.  
Vi har fått mycket positiv feedback på våra arrangemang. Detta mail fick vi efter 
sommardressyren i augusti: 
 
Vill bara tacka er för en trevlig tävling den 26 augusti.  
Jag tycker att det var väldigt positivt att mötas av en trevlig parkeringsvakt, jag uppskattar 
verkligen att ni använder er av en speaker under tävlingarna, underlaget på framridningen och 
tävlingsbanan var bra och jag tycker att det var väldigt bra att kunna rida fram med 
dressyrstaket på en framridningsbana så nära tävlingsbanan så att jag själv kunde se ryttarna 
före mig rida.  
Tack för all tid och allt arbete ni lägger ner för att arrangerar tävlingar så att vi har någonstans 
att tävla! 
 
 
Även i år genfördes Lag SM i Mounted Games på NHRK då det from i år är en ny gren som HNRK 
har. I år fick man äntligen har publik. Så det blev en ett bra SM med fart och fläkt! 
 
 
Även en kurs i ”Grönt kort utbildningen” genomfördes genomföras, nu i nytt utförande som 
innebär att halva kursen görs på nätet, vilket höjer kunskapsnivån och ger bra grund för 
blivande tävlingsryttare. 
 
Äntligen har vi fått tillskott av fler som är intresserade att hjälpa till driva hopptävlingar.  
Nu finns det är hoppsektion som verkligen i år har hjälpts åt att med allt från planering och 
genomföra ett antal hopptävlingar.  
 
Klubben har stora möjligheter nu med vår fina anläggning. Idéer och förslag på aktiviteter eller 
tävlingar mottages gärna. 
 
Framgångsrika ryttare 2022 enligt SVRF´s ranking poäng som räknas från 2* tävlingsnivå: 
Hoppning 
Junior/Yuong Rider Alissa Ericsson Dyhre  45p 
Senior   Cecilia Gravenfors 9p 
 
Dressyr 
Junior   Julia Johansson 31p 
Young Rider  Tuva Tavér  60 p 
Senior   Natalie Oldfors 670p 
 
Klubbmästerskap i hoppning 2022 resultat:  
Ridskolan ponny: Emma Sjöstrand   
Ridskolan häst: Molly Ahrenius   
Privata Ponny:  Ella Björn 
Privata Häst   Elsa Bendrik 
 
Tyvärr har det inte varit något KM i dressyr för 2022 p g a bristande intresse. 



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 2022 och ser fram emot ett bra tävlingsår 2023! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                        



     US Cavaletti 
                         

Under året som gått har ungdomssektionen Cavaletti arrangerat en mängd aktiviteter. 
 
Ungdomssektionen valde i år att lägga fokus på större aktiviteter så som Klubbmästerskap i 
hoppning, Halloweendagen/Familjedagen och Julshowen varav alla tre aktiviteter var lyckade.  
 
I kombination med detta har det även arrangerats mindre aktiviteter så som 
käpphästhoppningar, ponnyridningar och pizzakvällar.  
 
Aktiviteterna som ungdomssektionen har genomfört under 2022 har gjort att vi lockat fler 
ungdomar till oss, vilket var ett av målen som sattes upp inför 2022.  
Vi har uppfattat ett ökat intresse för ungdomssektionen, speciellt inom åldrarna mellan 12 och 
14 år vilket självklart är någonting positivt.  
 
För 2023 är målet att utveckla sektionen så att den även lockar äldre ungdomar att bidra med 
sin kunskap och sitt engagemang.  
Detta vill vi göra genom att arrangera aktiviteter som är lärande, involverar hästar och som 
framför allt är roliga.  
Dessutom är målet att strukturera upp sektionen så att den har en välorganiserad grund att stå 
på vilket kräver delaktighet från alla åldrar och tillsammans ser vi till att även 2023 blir ett bra 
år.  
 
 
Tove Nilsson  
Ordförande Ungdomssektionen Cavaletti  
 

         
 
 
 

 
         



Anläggning 
 
 
 

Från kommunens investering i upprustning av vår anläggning kvarstod vid årets början ca 2 
miljoner, vilket sedan längre tillbaka avsatts för ett nytt stall. Projektering av detta genomfördes 
under året tillsammans med oss men eftersom anbuden översteg budgeten avstannade arbetet. 
Kommunen beslutade att tillskjuta medel för att kunna genomföra projektet under kommande 
år.  
 
Vid renoveringen av det gamla ridhuset uppstod problem med kondensation från taket som 
resulterar i läckage ner på såväl läktare som fiberunderlag. Detta orsakar beroende på väder 
mer eller mindre problem för oss. Kommunen har även detta år fortsatt att driva ärendet 
gentemot entreprenören som utfört renoveringen, men det råder tyvärr oenighet i ansvars- och 
skuldfrågan. Det har därför inte kommit närmare någon lösning under året.  
 
Tillsammans med kommunen har även arbetet med nytt hyresavtal fortsatt och blev i det 
närmaste klart. Där regleras ansvaret gällande underhåll och drift av anläggningen tydligare än 
tidigare. Kommunen har också tagit fram ett nytt bidragssystem där ridklubbar subventioneras 
med en större del av hyran än tidigare. Med det nya avtalet höjs vår hyra utifrån de 
investeringar som gjorts inom projektet dvs ny utebana, ny gödselplatta och upprustning av 
hagar. Däremot är renoveringen av ridhuset och medlemsstallet inte hyreshöjande.  
I medlemsstallet har kommunen gjutit nytt golv i den ena delen för att förstärka golvet. Det 
medför en något större begränsning i vilka hästar som kan stå där pga avstånd mellan golv och 
tak. Det har under året varit ponnys som stått i dessa boxar.  
 
Som vanligt har våra duktiga medlemmar bidragit på olika sätt i stort och smått, alltid med 
viktiga bidrag till vår verksamhet. Det har byggts avdelare att använda för att dela ridbanorna 
och caféet har fräschats upp. Det har också städats, målats, klippts gräs, rensats ogräs, 
planterats m.m.  
 
Det är oerhört värdefullt att vi har medlemmar som bidrar med tid och kompetens. Vi skulle inte 
kunna driva en lika bra verksamhet utan era insatser och även om vår ekonomi är bättre har vi 
så stora behov på anläggningssidan att det också har en stor ekonomisk betydelse. Dessutom 
skapar det trivsel och gemenskap i vår klubb med era insatser. Ett stort tack även till vår fina 
personal som alltid gör sitt bästa för att lösa olika utmaningar och driver vår stora anläggning på 
ett effektivt och ekonomiskt sätt.  
 

 

 



                                  Ekonomi 

 
Årets resultat 2022 
Resultatet för 2022 blev drygt 70 000 kr vilket är i linje med budgeten för året. Gällande 
ekonomin har vi under året arbetat med att komma tillbaka till vanliga rutiner efter ett par år 
med Covid påverkan. Vi har fortsatt fokus på vår likviditet och följer månadsvis våra in och 
utbetalningar för god kostnadskontroll.  
 
2022 har det mesta kommit tillbaka igen till normala rutiner med läger, blåbärshoppningar och 
caféverksamhet. Även tävlingar har under året kunnat genomföras enligt plan, vilket bidragit 
positivt. Trots ökade kringaktiviteter har vi kunnat behålla vår stabila ekonomi.  
 
Vi har under året också fortsatt vårt arbete med våra fonder där vi avsätter pengar för framtida 
investeringar. Anläggningsfonden har under året finansierat en ny hinderpark och beslut har 
även fattats i att använda anläggningsfonden för att köpa in en ny verktygscontainer. 
Hästfonden har använts när vi under året köpt in våra tre nya hästar, Barta, Szako och Joy.  
 
Dessa fonder är gynnsamma då de bygger på upplägget ”spara först och använd sen”. 
Anläggningsfonden uppgår till 1 212 362,00 SEK och Hästfonden till 445 000,00 SEK vid utgången 
av 2022.  
  
Resultaträkning NHRK 2022 

  
 

 
Nettoomsättning  

Resultaträkning NHRK

Utfall Budget Utfall Budget Budget

Intäkter

Nettoomsättning 5 324 073 5 536 389 5 857 096 5 656 216 6 009 972

Erhållna bidrag 1 094 927 541 500 595 408 578 500 561 500,00

Övriga intäkter 94 160 93 792 154 274 95 664 100 200,00

Summa Intäkter 6 513 160 6 171 681 6 606 778 6 330 380 6 671 672

Kostnader

Direkta Kostnader 1 542 750 1 423 955 1 842 756 1 386 380 1 508 705

Övriga Externa kostnader 1 973 801 1 151 529 1 298 478 1 171 332 1 240 440

Personalkostnader 2 938 188 3 381 181 3 354 117 3 601 791 3 717 708

Nedskrivning hästar 0 0 0 0 0

Avskrivning inventarier 11 400 83 364 9 036 11 400 9 036

Avskrivning hästar 54 605 92 796 70 020 87 528 70 020

Övriga rörelsekostnader -163 370 0 -48 979 0 0

Finansiella poster 48 375 1 000 10 553 500 13 500

Summa Kostnader 6 405 749 6 133 825 6 535 981 6 258 931 6 559 409

Resultat 107 411 37 856 70 797 71 449 112 263

2021 2022 2023



I nettoomsättning ingår Ridskola, Tävling, Café och uthyrning av stallplats i Medlemsstall. Totalt 
sett har omsättningen ökat något jämfört mot föregående år och budget.  
 
I ridskoleverksamheten har vi behållit vårt elevantal på samma nivå som fg år och enligt budget. 
Vi ser en viss intäktsökning mot budget av ridavgiften under hösten då justering av avgift 
gjordes för att kompensera ökade löpande kostnader. Under året har vi också kunnat 
genomföra flertalet tävlingar, med stort intresse, vilket gjort att intäkt från tävlingar dubblerats 
mot fg år och även ökat mot budget. Tillskottet från Medlemsstallet har gått ner något mot fg 
år, men ligger något över budget. Utöver det har personalen fortsatt jobbat med att erbjuda fler 
privatlektioner vilket gett bra resultat.  
 
Erhållna bidrag 
Klubben har under året fått anläggnings/skötsel bidrag och bidrag per aktiv medlem från 
kommunen gällande 2022. 
Klubben har löpande under året lagt ekonomiska resurser på underhåll av anläggningens 
maneger och banor genom daglig vattning, harvning osv som behövs för att underhålla 
underlaget. 
Inköp och lagning av maskiner, redskap och material för att kunna hålla anläggningen i ordning 
på såväl in-, som utsidan har det även investerats i, där detta bidrag kommit väl till användning. 
Exempelvis material till att stängsla, laga hagar, lagat altanen, manegedörr, målat stallet, saltat i 
manegerna, service /lagning av traktor, fyrhjuling mm.  
 Exempel på annat som investerats i är avdelare som vi kan använda vid såväl tävling som andra 
aktiviteter på klubben, för att kunna hålla en säker avspärrning mellan hästekipage och övriga. 
Nyinvestering och renovering av hinderpark för utbildningsverksamhet/ridskolan och tävling. 
Personal, styrelse och övriga medlemmar har gått utbildning såsom Basutbildningen och ULK 
kurser. Det har även genomförts ledarskapskurs, Ridsportens affärsskola, Domarutbildning, 
Fortbildning för ridinstruktörer. Utbildning om underlag, Hjärt & lungräddning samt 
Säkerhetskurs, allt för att skapa så välutbildade ledare och funktionärer som möjligt, som 
klubben finansierar med hjälp av bidrag för aktiva medlemmar i klubben.  
Löpande skötsel, underhåll av befintligt material och nyinköp behövs för en fungerande 
anläggning och ridskoleverksamhet för våra barn och ungdomar som går i ridskolan, samt övriga 
medlemmar i klubben.  
 
Övriga intäkter 
Här ingår hyresintäkt för boningshuset samt försäkringsersättning för avlivade hästar, vilket vi 
under året fick för Lily. 
 

Direkta kostnader  
Här ligger kostnader som är direkt hänförbara till verksamheten såsom hyra av ridskolehästar, 
foder, veterinär och hovslagare, café, inköp och tävlingspremier.  
 
Kostnaderna under året har ökat inom ett flertal områden, både mot fg år och budget. Vi har 
sett en ökning av bl a strökostnader som ligger över budget, samt gödselhantering som ökat i 
och med de ökade drivmedelspriserna.  
 
Vi har valt att ha fortsatt samma antal hyrhästar som fg år, men med en ökad kostnad under 
hösten, vilket gör att vi hamnar något över budget.  



 
Under posten direkta kostnader ligger även de medel som verksamheten tack vare gynnsamt 
resultat, har kunnat spara undan till en Hästfond, avsedd för framtida köp av häst och 
hästutrustning.  
 
Kostnader för inköp till Caféet och Tävling har ökat mot fg år, då vi återigen kunnat dra igång 
dessa aktiviteter. Detta blir en naturlig effekt av de ökade intäkterna på dessa verksamheter. 
 
Övriga externa kostnader 
Under denna post ligger kostnader för hyra och underhåll av anläggningen samt kostnad för 
administration. Även försäkring av verksamhet och hästar ligger här. Klubben har tack vare 
gynnsamt resultat fortsatt kunnat spara undan till en Anläggningsfond, avsedd för framtida köp 
av traktor, fyrhjuling, container och andra satsningar på anläggningen som inte bekostas av 
kommunen.  
 
Personalkostnader  
Personalkostnaderna ligger något över föregående år, men lägre än budget. Detta beror främst 
på att personalen jobbat aktivt med att täcka upp för varandra under frånvaro och undvika att 
anlita vikarier 
 
Avskrivningar inventarier 
Här finns diverse inventarier i verksamheten och även tex dyrare sadlar. Kostnaderna är på 
normal nivå 2022, samt att traktorn och fyrhjulingen from 2021 är fullt avskrivna.  
 
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 2022 
men har inte ökat under året då vi har finansierat hästköpen med fonden, vilket påverkat 
resultatet i samband med avsättningen.  
 
Övriga rörelsekostnader och finansiella kostnader 
Dessa poster innehåller en sjukersättning, räntekostnader och intäkter.   
 
 
  



Balansräkning NHRK i SEK 
 

Balansräkning NHRK 2022 

  
Ingående 

balans Förändring 
Utgående 

balans 
        

Tillgångar       
Inventarier 16 220 -9 036 7 184 
Hästar 493 700 -70 020 423 680 
Finansiella tillgångar   0 
Summa Anläggningstillgångar 509 920 -79 056 430 864 

    

Lager 75 993 5 807 81 800 

Övriga kortfristiga fordringar 1 251 846 40 496 1 292 342 
Kassa och Bank 1 883 298 250 383 2 133 682 
Summa Omsättningstillgångar 3 211 137 296 687 3 507 824 

    

Summa Tillgångar 3 721 057 217 631 3 938 688 

    

Eget Kapital och Skulder       
Eget Kapital -669 075 -94 047 -763 122 
Lån från Medlemmar -37 700 37 700 0 
Kortfristig skuld Kungsbacka 
kommun -203 110 40 119 -162 991 
Övriga kortfristiga skulder -2 811 172 -201 402 -3 012 575 

Summa Skulder -3 721 057 -217 631 -3 938 688 
 
 
 
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. Här minskar värdet under året, då de tre hästar som 
köpts med medel från fonden ej bokförs som tillgång. 
 
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 2022 har alla betalningar och löner kunnat genomföras i tid. Vi har under året även 
betalat av medlemslån och delar har efterskänkts.  



 
 
Budget 2023 
Budgeten för 2023 är fortsatt återhållsam. Reparation av anläggningen fortsätter löpande och är 
en viktig prioritering framåt. 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 fokus på att behålla antalet ridande elever för att stödja ekonomin. Vi har också 
planerat för att kunna hålla tävlingar på den nya uppskattade utebanan och ha full verksamhet i 
stallet.  
 
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 Angelica Segerdahl 
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