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Karlstads Ridklubbs vision är ”Ett centrum för ridsport i Värmland”. Det innebär att 
vi ska ha ett brett utbud av aktiviteter av hög kvalitet, som är avsedda för ryttare 
från nybörjare till elitnivå. För att göra detta möjligt ska vi ha utbildade hästar och 
ponnyer som håller en hög kvalitet, välutbildad personal som kan utveckla 
verksamheten, och en funktionell anläggning av god kvalitet. Vår målsättning är att 
alla medlemmar och alla som besöker vår anläggning ska känna sig välkomna och 
trivas hos oss. 

De senaste åren har verksamheten påverkats av Coronapandemin. Även om 
lektionsridning och ridkurser kunnat fortgå så har många aktiviteter som kräver 
fysisk närvaro i grupp inte varit möjliga att genomföra. Vår förhoppning är att 
smittläget under 2022 ska göra det möjligt att ha fysiska träffar så att vi kan 
genomföra de aktiviteter och arrangemang som har ställts in de senaste åren, 
liksom de nya som vi planerar. Ett exempel är att uppmärksamma att Karlstads 
Ridklubb bildades 25 oktober 1945. Pandemin satte käppar i hjulen för 75-
årsjubileumet hösten 2020, men under 2022 planerar vi att genomföra ett firande.  

Ridskolan  
Intresset för ridskolan förväntas fortsatt vara stabilt med ett mindre antal lediga 
ströplatser och start av någon/några nybörjargrupper varje termin. Det innebär att 
lektionsverksamheten, inklusive lovaktiviteter, klubbtävlingar, kurser, clinics mm 
fortsätter på liknande sätt som tidigare år. Inplanerat för vt22 är bla minihopning, 
två seriehoppningar respektive seriedressyrer, öppen bana, grönt kort kurs, och en 
föreläsning av Felicia Grimmenhag, pararyttare i dressyr. För att underlätta för 
anhöriga till våra yngre ridande att kunna bistå i stallet planerar vi att återuppta 
föräldrakurserna, som varit inställda under pandemin. Med stöd bla från 
Radiohjälpen och Victoriafonden planerar vi också att genomföra några 
halvdagsläger för ridande med funktionsvariation. Hösten 2022 börjar den första 
årskullen av elever, som går på Realgymnasiets hästinriktning sitt andra år, och då 
ser vi också fram mot ytterligare en kull elever. 

För ridskolan är hästarna och deras utveckling central, och ridlärarna har en plan 
vad gäller deras användning som kontinuerligt ses över. Under året räknar vi med 
att köpa in några nya hästar/ponnyer så att några av de nuvarande kan avyttras när 
de nya skolats in. Hästarnas utrustning kommer fortsatt att ses över, liksom de 
hjälmar och säkerhetsvästar som vi har till utlåning. Förutom hästarna är 
personalen basen i verksamheten. Under 2022 kommer utvecklingsarbetet 
avseende arbetsrutiner att fortsätta, likaså förankring och diskussion av 
föreningens olika policyer och styrdokument. Planen är att brandskydds- 
respektive HLR-utbildningen, som skjutits upp under pandemin, kommer att 
genomföras under året. Hur personalbehovet påverkas av en ytterligare klass på 
Realgymnasiet kommer att bli tydligare runt halvårsskiftet. 

Anläggningen 
De flesta av byggnaderna är från 1991 och har ett eftersatt underhållsbehov. Det 
arbete som påbörjades 2021 med att byta två fönster och att renovera boxväggar i 
privatstallet ska göras klart under våren, likaså reparation av dörrar och boxväggar 
i utestallet. En del återstår också att göra för att anpassa anläggningen för ridande 
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med funktionsvariation (trappräcke, kontrastmålning, skyltning), samt en ny 
uppsittningsramp som vi beviljats medel till av Kronprinsessan Victorias fond. 
Ridskoledelen har i dag brist på boxar, varför planen är att bygga om två spiltor till 
en box. Ett bra underlag i ridhuset och utebanorna är en förutsättning för 
hästarnas hållbarhet och välbefinnande. Ridhusunderlaget behöver fyllas på 
regelbundet och det är nu dags för detta.  

Utan en fungerande fyrhjuling kan vi inte sköta ridhusunderlaget, varför vi hoppas 
kunna ersätta den nuvarande, som är mer än 20 år, med en nyare och bättre. 
Uppvärmning med direktverkande el med gamla element i kombination med dålig 
isolering leder till onödig energiförbrukning och höga kostnader, inte minst med 
nuvarande elpris. Utbyte av befintliga element och renovering/byte av ytterligare 
fönster och fasad finns därför också på önskelistan. Hagarna ses kontinuerligt över, 
bla vad gäller stängsling. De markarbeten som gjordes hösten 2021 för att minska 
näringsläckage till Alsterälven kommer att slutföras under våren. Förhoppningsvis 
beviljas vi ytterligare medel från Länsstyrelsen så att vi kan fortsätta med 
grusöverbyggnad av ytterligare hagar och renovering av anslutande diken.  

För att fortsatt kunna attrahera många tävlande vid våra större tävlingar (se under 
Tävling) behöver vi kunna erbjuda uppstallning för tävlande som inte är från 
närområdet. Kapaciteten i utestallet (19 boxar för uthyrning och 1 box till 
veterinär) är inte tillräcklig utan mobila boxar krävs. Underlaget hos ytan som 
brukar användas för detta behöver dock förbättras (doseras, dräneras och 
hårdgöras), vilket vi planerar att göra under våren. Detta för att ge uppstallade 
hästar, tävlande och funktionärer en bra miljö. 

Olika former av lösdrift, som alternativ och komplement till stall med boxar har 
blivit allt vanligare under senare år. En lösdrift avskild från nuvarande ridhus- och 
stallbyggnad skulle kunna användas för konvalescenter och inslussning av nya 
hästar. Under 2022 vill vi därför utreda möjligheterna att under de kommande 
åren bygga en lösdrift.    

Cafeteria 
Cafeterian är viktig för våra medlemmar och besökande, och är en förutsättning för 
att kunna arrangera större tävlingar. Målsättningen under 2022 är att fortsätta det 
arbete som gjorts för att få igång en cafeteriagrupp och ha en löpande planering så 
att öppettiderna kan utvidgas. 

Tävling 
Tävlingar över klubbnivå ger medlemmarna möjlighet att se och inspireras av 
deltagande ekipage, men också att kunna lära sig mer i rollen som funktionär. De 
ger också reklam för klubben och en nettointäkt som är viktig för vår ekonomi. 
Klubben har för 2022 beviljats fyra tävlingar av distriktet/förbundet, vilka är:  

- Vårhoppet 30 april - 1 maj (2* och 1* häst),  
- Carlstad Sun Summercup 17-19 juni (3*, 2* och 1* dressyr ponny/häst med 

Paraklasser),  
- Höstdressyr 17-18 september (2* och 1* häst), och  
- Carlstad Horse Show 30 september - 2 oktober (3* och 2* hoppning häst).  

Vi hoppas att dessa tävlingar kan hållas med publik och utan de övriga restriktioner 
som gällt de senaste två åren. För 3* tävlingarna finns en större efterfrågan av 
uppstallning i boxar vid anläggningen än vad som ryms i utestallet. Vi vill därför 
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även kunna erbjuda uppstallning i mobila boxar, vilket förutsätter att 
uppställningsytan åtgärdas vad gäller dränering.  
 
De ryttare som tävlar för Karlstads Ridklubb är viktiga som ambassadörer för 
föreningen, varför vi planerar för återkommande möten med dem. Planeringen av 
våra tävlingar organiseras av en tävlingskommitté, som har regelbundna möten 
såväl inför som under tävlingssäsongen. Inför tävlingarna kommer vi också 
fortsätta med genomgång och utbildning av klubbens funktionärer som vi startade 
hösten 2021. Tävlingsmaterialet ses också kontinuerligt över, såväl för dressyr- 
som hopptävlingar.  

Usek 
Inom Usek ser vi fram mot att kunna ha övernattningar, starta upp skötarsystemet, 
anordna barnkalas mm. Det vill säga kunna genomföra allt som vi varit tvungna att 
ställa in under pandemin. Usek tittar också aktivt efter en ytterligare ponny, utöver 
Desteny och Tango som vi delfinansierar tillsammans med ridskolan. Vi vill skapa 
en stark styrelse och en bra verksamhet att lämna över till kommande styrelser. 

Marknadsföring & sponsring 
Dialogen med våra trogna sponsorer kommer att fortsätta, liksom arbetet med att 
hitta nya. Sponsorpaketen ses regelbundet över, både de generella och de som 
avser specifika tävlingar. Arbetet med att ta fram attraktiva sponsorerbjudande 
både inför kommande hopp- och dressyrtävlingar kommer att fortsätta. För att det 
ska vara enkelt att hitta information för potentiella sponsorer, och för att alla våra 
sponsorer ska få en tydlig exponering ska vi fortsätta det arbete som startats med 
att se över hemsidan.  

Utmaningar 
För 2022 avser styrelsen att bygga vidare på och fortsätta det arbete som lagts ner 
under föregående år för att utveckla verksamheten och uppfylla föreningens 
vision. Fokus ligger på kvalitet, såväl vad gäller ridskolan som övriga delar av 
verksamheten. Välutbildad personal och utbildade hästar som är lämpliga för 
ryttare på olika nivå är en förutsättning för god kvalitet. För detta krävs att vi kan 
ha anläggningen i sådant skick att det främjar hållbarhet och en god hälsa hos 
hästarna, samt ger en bra arbetsmiljö för personalen. 

Tyvärr har Coronapandemin, förutom olika restriktioner, medverkat till att utbudet 
av lämpliga ridskolehästar och ponnyer minskat, vilket gjort att priserna gått upp. 
Prishöjningar på el och bränsle leder till att vi även får ökade kostnader för 
uppvärmning och diesel, men också att kostnaderna ökar för allt som kräver 
transport (hästar, foder, gödsel, spånpellets, byggmaterial, hovslagare, veterinär, 
hantverkare etc). Ett orosmoment är också anläggningens skick och ålder, vilket 
gör att den inom snar framtid är i behov av en mer genomgripande renovering. Vi 
ser regelbundet över vår prissättning på avgifterna i ridskolan och för uppstallade, 
men det är en balansgång eftersom våra medlemmar också påverkas av det höjda 
prisläget. Vi ser därför fram mot ett fortsatt gott samarbete med kommunen. 

Vår förhoppning är att smittläget är sådant att vi kan genomföra verksamheten 
med de aktiviteter och arrangemang som vi planerar för 2022. Om inte, så vet vi 
efter de senaste åren att vi kan anpassa verksamheten och lösa de flesta problem. 
Vi har tränat på att vara flexibla och prioritera vad som är viktigast.  


