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Verksamhetsberättelse 2022 
 
 
Styrelsen för Karlstads Ridklubb presenterar följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 
2022. 
 
Styrelse 
Ordförande: Inger Edfors 
Vice ordförande: Erica Andersson  
Sekreterare: Ami Cooper 
Kassör: Charlotte Carlsson fom 2022-10-16  
Ledamot: Karin Wadman Adéen 
Ledamot: Jana Ehn  
Ledamot: Erica Hinders 
Ledamot: Joakim de Jong 
Suppleant: Karin Landén, kassör till 2022-10-16  
Suppleant: Nikita Jareke  
Suppleant: Ulrika Palme  
Ungdomsledamot: Matilda Rosengren 
Personlig ungdomssuppleant: Tova Johnsson 
Adjungerad ledamot: Malin Stenson, verksamhetschef 

Personal 
Verksamhetschef, ridlärare SRL 2: Malin Stensson 100 % 
Ridlärare SRL 3: Maria Persson 100 %, tjl 40 % vt22 för Realgymnasiet Ridlärare SRL 2: Anki 
Winberg 100 %  
Ridledare, stallpersonal: Elsa Hofvander 40 % fom ht22 
Ridledare: Matilda Landsberg timanställd söndagar  
Ridledare: Emma Berg, timanställd söndagar 
Ridledare: Terese Svensson, timanställd söndagar vt22 
Stallchef: Tommy Högkvist 100 % vt22, 80 % ht22 
Stallpersonal: Tilde Ohlson 100 % tom vt22, Ida Bjureus fom ht22 
Kanslist: Maria Willman 62,5 % 
 
Karlstads Ridklubb har visionen att vara ”Ett centrum för ridsport i Värmland”. Styrelsen har 
tillsammans med personal och medlemmar ansvar för att vi når detta mål. Visionen innebär att 
verksamheten ska rikta sig till såväl nybörjare som avancerade ryttare och att den ska ha en 
hög kvalitet. För att möjliggöra detta ska föreningens tillgångar förvaltas på ett ekonomiskt 
hållbart sätt och ekonomin vara i balans för att säkerställa en långsiktig utveckling. 
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Ett stort arbete har lagts ned under 2022 för att utveckla verksamheten, samtidigt som vi försökt 
att hålla nere kostnaderna. Coronarestriktionerna, som präglat föregående år togs bort i början av 
2022, så i princip har verksamheten kunnat bedrivas som före pandemin, men det gångna året 
har i mycket präglats av det ekonomiska läge som råder i Sverige och världen i stort. 
Kostnadsökningarna på bränsle och el har ansträngt ekonomin fastän vi fått extra bidrag från 
kommunen. Vi har inte heller hunnit med allt som var planerat, tex har vi fått skjuta på 
medlemsenkäten till 2023.  

KRK är sedan 2014 kvalitetsmärkt av Svenska Ridsportförbundet, och fick förnyat godkännande 
2020. Det innebär att föreningen bland annat uppfyller uppställda krav vad gäller personalens 
utbildning, att anläggningen har hög säkerhet och föreningen jobbar utifrån fastslagna policys 
och måldokument. Föreningen är också certifierad av kommunen som ”Trygg förening för alla”. 
För att vara certifierad krävs att föreningen regelbundet deltar i en utbildning, som ges av 
Karlstads kommun i samarbete med Rädda Barnen och RF-SISU, för att få verktyg för att 
motarbeta mobbning, diskriminering och kränkningar. 

KRK hade i slutet av 2022 knappt 400 medlemmar, varav drygt hälften var under 21 år. 
Styrelsen har under 2022 haft ett visions- och utvecklingsmöte, förutom de ordinarie 
styrelsemötena varje månad.  Delar av styrelsen deltog under hösten i en inspirationshelg 
anordnad av Värmlands och Örebros Ridsportförbund i samarbete med RF-SISU.  

Utan ideella krafter och det stora engagemang som alla våra medlemmar, tillsammans med 
anhöriga och vänner, bidrar med hade det inte varit möjligt att bedriva all verksamhet på KRK. 
Under året har till exempel utestallet renoverats, detta helt genom ideella krafter. Vi vill också 
rikta ett stort tack till klubbens ungdomssektion, USEK. Genom deras engagemang, bemötande 
och arrangemang skapas förutsättningar för klubbens fortlevnad. Vi har genomfört flera 
tävlingar på ett mycket bra sätt, vilket gett en möjlighet att jobba tillsammans och lära känna 
varandra i föreningen. Ett stort tack till er alla som varit funktionärer, tävlingsledare, 
sjukvårdare, deltagit på och vid tävlingsbanan, framridningen, parkeringen och i cafeterian, 
sett till att uppstallningen fungerat, städat och ställt i ordning, före, under och efter 
tävlingarna. Ni har tillsammans gjort motsvarande ca 250 arbetsdagar. Då är inte bakningen till 
cafeterian inräknad. Utan er insats skulle KRK inte kunna vara den föreningen som den är! 
 
Ridskolan 
Under 2022 har antalalet ridande hållit sig stabilt med runt 320 ridande per vecka. Ridskolan har 
utöver lektionsgrupperna anordnat många andra aktiviteter, bland annat kurser i dressyr och 
hoppning, ridläger, klubbtävlingar i hoppning och dressyr, grönt kort kurs, föräldrakurs, blått 
kort kurs, och även spontanridning som frukostridning och barnridning. Samarbetet med Barn- 
och ungdomshabiliteringen har fortsatt vilket innebär att barn med funktionsvariation kunnat 
rida en gång i veckan under fyra veckor.  

KRK deltog i Ridborgartävlingen, som anordnas av Svenska Ridsportförbundet, och där det gäller 
att få så många som möjligt att ta Ridborgarmärket. KRK har tidigare år tagit ett etappris och 
vunnit ett cavalettipaket, men nådde inte ända fram i 2022 års tävling. Genom stöd och medel 
från RF-SISU möjliggörs aktiviteter och utbildning av medlemmar. Under året har medlemmar 
från föreningen deltagit i Basutbildning, Ridledarkurs, Ungdomsledarkurs och Grönt kort kurs. 
Ridledarkursen genomfördes under sommaruppehållet vid Grevagården, Skövde, med 
deltagande av en av våra elever, Emma Berg. 

Samarbetet med Realgymnasiet inom inriktning Ridning har fortsatt, genom att en grupp 
elever har sin undervisning förlagd till anläggningen en dag i veckan för utbildning i ridning, 
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häst- och stallkunskap. Under läsåret 2021/22 ansvarade Maria Persson, en av KRKs ridlärare, för 
undervisningen av eleverna, men under läsåret 2022/23 har de en annan ridlärare. 
Under 2022 fortsatte personalen arbetet med det goda värdskapet samt att i det dagliga arbetet 
effektivisera rutiner och arbetssätt. Målet är att skapa en verksamhet där vi året runt på ett bra sätt 
kan ta hand om vår anläggning som en del av det dagliga arbetet, samt att ridskolans hästar tas 
hand om och utvecklas. Arbetet och utvecklingen av arbetsmiljön är en levande och ständigt 
pågående process och riskanalyser för olika arbetsmoment kommer fortsatt att göras 
kontinuerligt för personal, stallgrupp och praktikanter.  

Under året har regelbundna möten hållits med USEK, både i fysisk och i digital form, och vi har 
tillsammans haft olika aktiviteter för barn och unga under året. USEK är ridskolans 
ambassadörer och en förebild för barn och unga som kommer till KRK, och har därför en viktig 
roll i att KRK ska vara ett centrum för ridsporten i Värmland. 
 
Hästar 
I slutet av 2022 ägde KRK totalt 15 hästar och 13 ponnyer. Fyra av hästarna (Bona, Ilsa, Peppi 
och Tobiana) och en av ponnyerna (Allis) kom till KRK under året, medan Happy Ness, Dabarz 
och Spot blev pensionärer. Hästarnas utrustning har setts över kontinuerligt. För att minska 
risken för skador på hästarna och för att ge bra förutsättningar för våra ryttare är det tex viktigt 
att ha lämpliga sadlar. Genom sponsorbidrag har vi kunnat köpa nya säkerhetsstigbyglar till 
några av sadlarna. Medlemmarna har också fortsatt bidra till hästarna genom olika gåvor, bl.a. 
borstar, grimmor, vattenkannor, kratsar, mm. 

Förutom ridskolans hästar har KRK 19 boxar som hyrs ut till privata hästar. Under året har det 
skett några förändringar, några uppstallade har flyttat ut och några in. Under 
in/utflyttningstiden har ett par boxar hyrts ut i andra hand under delar av året. Eftersom 
ridskoledelen har en brist på boxar har 3 - 4 boxar på privatsidan använts för ridskolans hästar. 
 
Anläggningen 
Arbetet med att rusta upp och underhålla anläggningen har fortsatt under året. Finansieringen 
har i  huvudsak skett genom kommunens anläggningsstöd. Kommunen har under flera år 
diskuterat en förändring av stödet till ridklubbar med ridskola och egen anläggning för att de 
ska få mer likvärdiga villkor med de idrottsföreningar som använder kommunalt ägda 
anläggningar. Baserat på den bedömning av anläggningens underhållsbehov, inklusive 
prioritering av åtgärder, som Sweco AB gjorde under 2022, beviljade kommunen i slutet av året 
ett utökat stöd avsett för renovering av fasaden. Eftersom ytterligare medel är aviserade för 
2023 ser vi fram mot att då, förutom renovering av fasaden kunna göra ytterligare underhåll 
och renovering, bland annat se över ventilationen.  

Fyra fix- och städdagar har genomförts då en hel del mindre reparationer och underhåll gjordes 
och anläggningen välstädad både ut- och invändigt. De som har privatuppstallade hästar gjorde 
också en välbehövlig städning av loftet ovanför stallet. Vår ”fixargrupp” bestående av kunniga 
ideella krafter har under året bistått med reparationer och underhåll av anläggningen utöver 
fixardagarna. De har bland annat renoverat utestallet, lagat och fräschat upp dressyrstaket, 
målat toaletter, röjt och städat på området och byggt hagar. Därutöver har en utomhusramp 
byggts (delfinansierad av Victoriafonden), två fönster har bytts, tre boxar i privatdelen av stallet 
har renoverats, en bättre begagnad fyrhjuling köpts, och ridhusunderlaget fyllts på 
(delfinansierat av RF-SISU). 

Länsstyrelsen Värmland beviljade ytterligare LOVA-medel för dränering och grusöverbyggnad 
av hagarna, vilket gjorde att ytterligare tre hagar kunde färdigställas under 2022. De beviljade 
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medlen, tillsammans med kommunens medfinansiering, räcker till att under 2023 
iordningställa ytterligare hagar. 
 
Cafeterian 
Målsättningen med KRKs cafeteria är att vara en attraktiv och naturlig mötesplats för alla 
medlemmar, föräldrar och andra som deltar i klubbens verksamhet. Den ska ha ett lockande och 
prisvärt utbud och ge god service. Cafeterian används flitigt när klubben arrangerar olika 
aktiviteter, som läger, kurser och tävlingar. Serveringen är en förutsättning för att KRK ska kunna 
arrangera större tävlingar. Vid dessa tävlingar ska cafeterian generera ett ekonomiskt tillskott 
till föreningen.  

Cafeterian drivs helt av ideella krafter, av medlemmar, föräldrar och andra entusiaster. Till de 
större tävlingarna har många bidragit genom att baka och skänka bakverk, medan andra har 
lagat mat, gjort smörgåsar och skött försäljningen till tävlande, åskådare och alla de funktionärer 
som behövs för att genomföra en tävling. När restriktionerna på grund av Coronapandemin togs 
bort kunde det populära JAG-caféet öppna igen, dock med lite färre öppettider än innan 
pandemin. Miljöförvaltningen gjorde i slutet av året en livsmedelskontroll och fann några smärre 
avvikelser som ska vara åtgärdade vid nästa års kontroll.  
 
Tävling 
Äntligen ett år utan restriktioner vilket har gjort det möjligt för klubben att anordna tävlingar 
som före pandemin. Under året har vi arrangerat fyra tävlingar, två i hoppning (Vårhoppet, 
Carlstads Horse Show) och två i dressyr (Carlstad Sun Summercup, Höstdressyr). Årets första 
tävling var Vårhoppet, en 2* och 1* hopptävling, som traditionsenligt genomfördes på 
klubbens stora utebana. Till skillnad från tidigare år var denna två dagars tävling endast öppen 
för häst, ej ponny. Därefter följde Carlstad Sun Summercup, en tre dagars dressyrtävling för 
ponny och unghästar, med klasser för alla nivåer 3*, 2* och 1*, kval till bl.a. Sweden 
International Horse Show, regionheat i Mats Mellbergs Cup och lagtävling för ponny, och som 
vi arrangerade tillsammans med Wäse Ryttarförening. Först ut efter sommaren var 
Höstdressyr, en 2* och 1* tävling för hästar som löpte över två dagar. Tävlingen blev lyckad 
och bjöd publiken på många fina ritter. Därefter följde klubbens äldsta tävling, Carlstad Horse 
Show (CHS), vilket är en 3* och 2* hopptävling för häst, som går under tre dagar. Under 
tävlingen fick vi se många duktiga ryttare från hela landet, vädrets makter var på vår sida och 
underlaget blev inte allt för blött. Årets upplaga av CHS lockade något fler ryttare än förra året, 
totalt under helgen genomfördes drygt 300 starter. Årets tävlingsprogram hade en tävling färre 
än vad vi brukar ha, och totalt 650 starter fördelat på de fyra tävlingarna, vilket är färre än vad 
vi brukar ha. Det kan förklaras av att vi inte arrangerade det populära Solstahoppet och att 
Vårhoppet endast var öppet för häst, och inte för både häst och ponny som tidigare år.  

Under året arrangerades också flera klubbtävlingar, som är öppna för både lektions- och 
privatryttare. Totalt bjöds på hela 12 klubbtävlingar, sex i hoppning varav två minihoppningar 
för de yngsta och minst rutinerade ryttarna, fyra i dressyr och två caprilli, vilket är en blandning 
av dressyr och hoppning. Klubben har representerats av våra duktiga hemmaryttare, som har 
visat fina resultat och prestationer, både på hemmatävlingar och på tävlingar i övriga Sverige. 

Klubbens målsättning med att arrangera tävlingar är att de ska ge intäkter till verksamheten, 
att klubbens ridskoleekipage ska få möjlighet att komma ut och tävla, att sponsorer och 
tävlingsdeltagare ska uppleva professionellt och trevligt arrangerade tävlingar, men även att 
alla funktionärer ska få trevliga och utvecklande dagar. För att kunna genomföra tävlingar över 
klubbnivå krävs mycket arbete och planering, t.ex. ska ansökan om att få arrangera sådana 
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tävlingar göras sommaren/hösten året innan de går av stapeln. För att underlätta arbetet så har 
vi en tävlingsgrupp som har möten ca en gång per månad. Våra tävlingar hade inte kunnat 
genomföras utan alla fantastiska tävlingsledare, funktionärer och tävlingsryttare som 
representerar klubben. Vi vill passa på att rikta ett stort tack alla er som gör det möjligt att 
arrangera tävlingar på Karlstad Ridklubb! 
 
USEK 
Året startade med ungdomssektionens årsmöte då den nya styrelsen för ungdomssektionen valdes. 
Två i föregående styrelse valde att lämna och två nya tjejer blev invalda. Något vi är väldigt glada 
över är vår fantastiska sponsor Kandyz, som vi fick i början av året. De har sponsrat oss med godis, 
snacks och dricka till våra aktiviteter. Vi är väldigt tacksamma!  

Vi startade året drastiskt med första aktiviteten, som var ”melloövernattning”. Barnen serverades 
goda tacos och följde melodifestivalfinalen tillsammans med den nya styrelsen. Under påsklovet 
hade vi vår traditionella påskäggsjakt där fick barnen fick leta efter påskägg för att ha chansen att 
vinna massor av godis. I maj startade vi äntligen igång skötarsystemet med en skötarutbildning där 
vi gick igenom vad som ingår i att vara skötare och hur man gör. Inför sommaren hade vi vår 
personliga urmockningsservice för privatryttarna, för de som vill ha hjälp med att fräscha till boxen.  
Något nytt för i år var att vi i ungdomssektionens styrelse utmanade personalen i stallet på 
vårruset. Det var en rolig och mysig kväll med mycket skratt.  

Efter sommaren startade vi höstterminen med en familjedag. Den blev väldigt uppskattad och 
många människor utifrån deltog. De kunde bland annat hoppa käpphäst och ta ridborgarmärket. 
Under höstterminen kunde vi också erbjuda barnkalas igen, vilket var mycket populärt! Vid 
halloween hade vi äntligen vår uppskattade spökkväll, som gav många skrik och nöjda barn. Vi 
anordnade också loppis i ridhuset vid två tillfällen, men tyvärr var det inte så många som kom, vilket 
var tråkigt. Fyra i styrelsen gick förbundets ungdomsledarkurs i vilken det ingår att planera och 
genomföra en aktivitet för föreningens barn och ungdomar för att bli diplomerade ungdomsledare. 
En tårtbakningstävling och en käpphästhoppning anordnades därför, som ett antal barn deltog i och 
tyckte var roliga. För att avsluta året och fira in julen så hade vi våran älskade luciashow. I år fick vi 
se gammalt som nytt, våra fina ridskolehästar visade upp sig, familjen svensson bjöd på många 
skratt och mycket mer.  

Under 2022 har vi kunnat ha fler aktiviteter tack vare att coronasituation blev bättre. Vi har även 
jobbat mycket med oss själva och haft en del team-building aktiviteter, vilket gjort oss till ett bättre 
team. Vi hoppas kunna leverera lika bra nästa år igen! 
 
Marknadsföring & sponsring 
Styrelsen vill rikta ett stort och varmt tack till alla sponsorer och samarbetspartners som ställt 
upp under det gångna årets tävlingar och aktiviteter. Ni har på olika sätt bidragit till att vi kunnat 
genomföra våra tävlingar och stöttat klubbens verksamhet vilket är mycket värdefullt för oss. 
Marknadsföring och sponsring är ett långsiktigt arbete där vi gärna ser att fler medlemmar 
engagerar sig, såväl i tävlingsplanering som i sponsring. I samband med bytet till en ny hemsida 
har vi gjort en del förändringar för att det ska vara enkelt att hitta information för de som vill 
stötta och sponsra oss, och för att alla sponsorer som medverkar får en tydlig exponering. Detta 
arbete kommer att fortsätta under 2023. 
 
Tack! 
Avgående styrelse tackar samtliga medlemmar för ett väl genomfört 2022 med förvissning om 
att vi under 2023 kommer att upprätthålla vår höga kvalitet, utveckla våra förbättringsområden 
och engagera såväl gamla som nya medlemmar och ridande i vår fantastiska ridklubb! 


