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Det har varit tuffa väder-
mässiga förutsättningar 
för många branscher under 
2018 och Karlstads ridklubb 
har varit hårt drabbad. 

En kall vinter gjorde att 
elräkningarna drog iväg och 
den torra sommaren har 
inneburit en rejäl kostnads-
ökning på foder.

– Det har varit jättetufft 
ekonomiskt med det väder 

som har varit. Vi har även 
haft många sjuka hästar vil-
ket har inneburit högre ve-
terinärkostnader än vanligt, 
berättar Anna Bengtner.

Dubbla priset
Många med djurhållning har 
haft svårt att hitta foder ef-
ter den knastertorra somma-
ren, men Karlstads ridklubb 
har varit på den säkra sidan 

då en lokal jordbrukare kan 
leverera hö även i år. Men 
priset är högt. 

– Under hösten har vi 
betalt 80 000 kronor mer 
än vad vi brukar göra från 
augusti till december. Vi är 
jätteglada att vi har den här 
jordbrukaren, men det är 
nästan dubbla priset per kilo 
och en stor häst äter nästan 
tolv kilo per dag.

Alla ökade kostnader 
innebar till slut att det fanns 
ett konkurshot mot ridklub-
ben, men i förra veckan 
kom beskedet att Karlstads 
kommun ger ett bidrag på 
600 000 kronor till verk-
samheten.

– Det var en otrolig lätt-
nad. Vi har nästan 500 med-
lemmar och det är över 300 
personer som rider hos oss 

varje vecka. Vi har 24 egna 
ridskolehästar, hälften sto-
ra hästar och hälften pon-
nys, och 20 privata hästar 
som folk hyr in hos oss. Man 
kan inte ta ett bidrag för gi-
vet, men kommunen är väl 
medveten om att vi ridklub-
bar behöver ett extra stöd, 
säger Bengtner. 

Kommunen tar över?
Något som också har gjort 
att kostnaderna har ökat för 
klubben är att man har jus-
terat lönerna för de anställa.

– Vi har höjt lönerna så att 
de är avtalsenliga, det är väl-
digt viktigt man får personal 
som vill jobba. Våra ridlärare 
jobbar fyra kvällar i veckan 
och det är inte så attraktivt 
om man inte får rätt lön.

Det är ridklubben själv 

som äger anläggningen i Al-
ster. Det är såklart en väldig 
skillnad mot att till exempel 
driva en fotbollsklubb när 
det gäller kostnaden men i 
framtiden kan det bli en för-
ändring.

– Kommunen håller på 
med en utredning om att 
eventuellt ta över ridklub-
barnas anläggningar. Just nu 
ser man över underhållsbe-
hovet, längre än så har man 
inte kommit vad jag vet. 
Utredningen ska vara klar i 
mars.  

Hur ser du på framtiden 
för ridklubbarna?

– Det kan vara positivt om 
kommunen tar över. Jag 
hoppas på en bra dialog och 
ett bra samarbete. I andra 
delar av landet börjar kom-
munerna ta över ridsko-

lorna mer och mer och på 
sikt är det kanske den bästa 
lösningen. Det finns ett väl-
digt stort intresse för rid-
sport. Det är bara att se på 
Karlstad, här finns det fyra 
ridskolor som går för fullt. 

Ridsporten är inte bara 
populär utan den har en vik-
tig roll för ungdomar.

– Det är otroligt många 
unga flickor som är ute hos 
oss. Vi är en grund för att 
många unga tjejer får lära 
sig ansvar, empati och ge-
menskap.

RIDSPORT. Andas ut efter kommunens bidrag

”Det har varit tufft ekonomiskt”

TACKSAM. Anna Bengtner 
och Karlstads ridklubb är glada 
för det kommunala bidraget. 
 FOTO: MIKAEL SOLBERGER

LÄTTNAD. Det har varit ett tufft år 
ekonomiskt för Karlstads ridklubb. 

Men efter kommunalt bidrag på 
600 000 kronor kan man andas ut. 

– Utan det bidraget fanns det ett 
hot om konkurs, berättar verksam-
hetschefen Anna Bengtner.

Mikael Solberger
054-19 97 26
mikael.solberger@
nwt.se

Skidvärldsmästaren Per Elofsson har det tufft. Han har fått en stroke, bara 41 år gammal. Han be-
skriver själv att han drabbats av ”vindögdhet och vinglig gång”. ”Förstod att något var allvarligt 

fel och har sedan dess knappt kunnat gå på toa själv”, skriver Elofsson på Instagram om hän-
delsen som inträffade för tre veckor sedan. Han tillhör våra allra största, med bland annat 
tre VM-guld, men har också haft motgångar, som när han knäcktes av tokdopade Johann 
Mühlegg i OS 2002. Men Elofsson kom ständigt tillbaka, och visade prov på vinnarinstinkt 
och stark fysik även efter skidkarriären genom seger i Mästarnas mästare. De egenska-
perna får han nytta i kampen för att bli frisk. Precis som många andra håller jag tummarna.

Bengt Sundler, tf sportchef

Håller tummarna för Elofsson
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