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Verksamhetsberättelse 2020 
 
Styrelsen för Karlstads Ridklubb presenterar följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020.  

Styrelse 
Ordförande: Inger Edfors   
Vice ordförande: Erica Andersson  
Kassör: Caroline Sommarbo 
Sekreterare: Gun de Vahl Sjögren 
Ledamot: Charlotte Carlsson 
Ledamot: Ami Cooper Hansson 
Ledamot: Jana Ehn 
Ledamot: Helena Kvist  
Suppleant: Pontus Eriksson 
Suppleant: Emelie Winter 
Ungdomsledamot: Line Molinder 
Personlig ungdomssuppleant: Alva Berg 

Adjungerad ledamot: Malin Stenson (verksamhetschef) 

Personal 
Verksamhetschef/Ridlärare SRL 2: Malin Stensson, 100 %  
Ridlärare SRL 3: Maria Persson, 100 % 
Ridlärare SRL 2: Anki Winberg, 80 % 
Ridledare: Terese Svensson, timanställd söndagar 
Ridledare: Angelica Janson, timanställd söndagar 
Stallchef: Tommy Högkvist, 100 % 
Kanslist: Maria Willman, 65 %  
Stallpersonal: Emmeli Åhs, 100 %, tjänstledig fom 2020-12 01, vikarie Tilde Ohlson  

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.  

Ett stort arbete har lagts ned under 2020 för att utveckla verksamheten, samtidigt som vi har fortsatt 
det arbete som genomfördes under 2019 för att hålla nere kostnaderna. Det gångna året har dock i 
mycket präglats av Coronapandemin. Vi är tacksamma att verksamheten inte har behövt stängas ned 
utan att lektioner, spontanridning och flertalet aktiviteter har kunna fortgå, även om de behövt 
anpassas utifrån de restriktioner och rekommendationer som utfärdats av myndigheterna och 
Svenska Ridsportförbundet. 

KRK är sedan 2014 kvalitetsmärkt av Svenska Ridsportförbundet. 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. Under hösten 2020 var det dags för 
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den uppföljning och besiktning som görs vart tredje år, vilket glädjande resulterade i att KRK fortsatt är 
kvalitetsmärkt. Föreningen är också certifierad av kommunen som ”Trygg förening för alla”, detta fram 
till och med 2022. För att vara certifierad krävs att föreningen regelbundet deltar i utbildning, som ges 
av Karlstads kommun i samarbete med Rädda Barnen och Värmlandsidrotten för att få verktyg för att 
motarbeta mobbning, diskriminering och kränkningar.  

KRK har under 2020 haft 424 medlemmar, varav drygt hälften är under 21 år. Som vanligt vill vi rikta 
ett särskilt tack till klubbens ungdomssektion, USEK. Genom deras engagemang, bemötande och 
arrangemang skapas förutsättningar för klubbens fortlevnad. Styrelsen har under 2020 haft två 
visions- och utvecklingsmöten, förutom de ordinarie styrelsemötena varje månad. Under våren 
började styrelsen också planera olika aktiviteter med anledning av föreningens 75 års jubileum 25 
oktober. När Coronapandemin tog fart igen under hösten stod det dock klart att det var nödvändigt 
att skjuta på firandet till 2021. Som ett stöd i arbetet med att utveckla verksamheten upprepades 
under mitten av höstterminen en enkät med ridande. Resultatet blev liknande som föregående år. De 
flesta av de 137 som svarade på enkäten tyckte att bemötandet och stämningen inom föreningen är 
bra. Likaså att kommunikationsvägarna fungerar, att säkerheten är god, samt att det är ordning och 
reda. De förbättringsområden som lyftes fram avser lektionsgruppernas sammansättning, terminsmål 
för ridlektionerna, samt att några hästar/ponnyer kan vara svåra att hantera. Flertalet tyckte att 
informationen om ändrade rutiner/åtgärder pga av Coronapandemin hade varit tillräcklig, men att 
följsamheten försämrades under början av hösten. Hur styrelsen och personalen arbetar för att 
utveckla verksamheten med hänsyn tagen till synpunkterna kommer att redovisas under 2021.  

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. Vi har trots 
Coronapandemin lyckats genomföra flera tävlingar på ett mycket bra sätt, vilket inte bara gett ett 
tillskott i kassan utan även 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, inte heller det arbete som utförts för att 
ställa i ordning bana mm för att genomföra de tre öppna banor som arrangerats. Utan er insats skulle 
KRK inte kunna vara den föreningen som den är! 

Ridskolan  
Under 2020 har antalalet ridande hållit sig stabilt med runt 300 ridande per vecka. Ridskolan har utöver 
ordinäre ridskoleverksamhet anordnat lovaktiviteter, kurser i dressyr och hoppning, ridläger, 
klubbhoppning och klubbdressyr, grönt 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, men därefter gjordes ett uppehåll 
pga sjukdom. Det har även fyllts på med ridande i våra söndagsgrupper för ridande med 
funktionsvariation och under hösten startades en ytterligare grupp så att vi nu har fyra grupper. Tyvärr 
har några av de som rider dagtid under veckorna tvingats göra uppehåll sedan Coronapandemin 
startade. 

KRK deltog i Ridborgartävlingen, som anordnas av Svenska Ridsportförbundet, och där det gäller att få 
så många som möjligt att ta Ridborgarmärket.  KRK kom på fjärde plats i den totala tävlingen med 475 
sålda Ridborgarmärken. Genom stöd av medel från SISU och Idrottslyftet möjliggörs aktiviteter och 
utbildning av medlemmar. Planerna för år 2020 var många, men med de olika restriktionerna under 
året kunde de flesta inte genomföras. Vi hann dock med en Basutbildning för styrelse, personal och 
intresserade medlemmar,  och även med en ledarutbildning, FU1, för medhjälparna till 
söndagsgrupperna för ridande med funktionsvariation.  

Under 2020 fortsatte arbetet med att kartlägga och strukturera personalens arbete och arbetstid för att 
effektivisera arbetsdagen, både för personal i stallet och för ridlärarna. Alla arbetsbeskrivningar har 
gåtts igenom och diskuterats vid enskilda möten med ridlärare och stallpersonal. Målet är att skapa en 
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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. Att ha tydliga arbetsrutiner samt 
arbetsbeskrivningar är viktigt för att varje medarbetare ska känna en trygghet och att alla är delaktiga i 
verksamheten. 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 samarbetet med USEK fortsatt, men pandemin har satt stopp för fysiska möten i den 
utsträckning som vi velat ha. Ett möte kunde genomföras under hösten där vi diskuterade USEKs roll 
och betydelse för KRK. USEK är ridskolans ambassadörer och en förebild för många unga som vill vara 
en del av KRK, och har därför en viktig del i att vi ska vara ett centrum för ridsporten i Värmland. Det 
underlag som togs fram 2019 kommer vi tillsammans att fortsätta arbeta med under 2021.  

Hästar  
I slutet av 2020 hade KRK totalt 12 hästar och 14 ponnyer. En av ponnyerna, Judy, har dock inte använts 
i verksamheten utan är utlånad. Två av hästarna (Liguster och Florence), och fyra av ponnyerna (Al 
Zafir, Fame, Farin och Wirre), köptes in under året. Under året har Kerry och Donna sålts, medan Athlas, 
Dimma, Drumbo och Maughas Pride tyvärr behövts ta bort på grund av sjukdom.  

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. Medlemmarna har 
också fortsatt bidra till hästarna genom olika gåvor, bla borstar, grimmor, vattenkannor, kratsar, täcken, 
svampar, sadeltvål 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. Några uteboxar har även varit uthyrda under kortare 
perioder. Eftersom ridskoledelen har en brist på boxar har några boxar på privatsidan använts för 
ridskolans hästar.  

Anläggningen  
Arbetet med anläggningen har under året varit avvaktande, dels pga Coronapandemin, dels i väntan på 
ett kommunalt beslut om hur stödet till ridskolor med föreningsägda anläggningar ska se ut. Kultur- och 
fritidsnämnden beslutade i slutet av 2019 att föreslå kommunen att införa ett anläggningsstöd till drift 
och underhåll för ridklubbar med ridskola och egen anläggning. Syftet var att i så stor utsträckning som 
möjligt likställa villkoren för dessa föreningar med övriga idrottsföreningar som använder kommunalt 
ägda anläggningar. Den nya stödformen beräknades kunna börja gälla 2021, men pga Coronapandemin 
togs kommunens budgetbeslut först i december och vad detta innebär för KRK är oklart i skrivande 
stund . 

Två fix- och städdagar har genomförts då en hel del mindre reparationer och underhåll blev gjort och 
anläggningen välstädad både ut- och invändigt. Vid en ”röjardag” rensades också ridslingan och 
ridstigarna närmast anläggningen från sly och nedhängande grenar. För att öka säkerheten för ryttare 
och hästar i närheten av Bråtebäckens industriområde har en ny dragning av delar av ridslingan tagits 
fram i samråd med LBC Frakt i Värmland AB. Förändringen har godkänts av kommunen och 
Länsstyrelsen, och LBC startade arbetet med den ändrade dragningen vid årsskiftet 2020/2021. För att 
förbättra tillgängligheten mellan stall och ridhus för besökare och deltagare med funktionsvariation har 
vi sökt och fått medel från Radiohjälpen för en gummimatta. Vi har också sökt medel för en 
utomhusramp från XL Bygg, men hörde tyvärr inte till de utvalda den här gången heller. 

Karlstads ridklubb har sökt sedvanligt anläggningsstöd av Karlstads kommun. Coronapandemin har 
tyvärr bidragit till en osäker ekonomisk situation och en ansträngd arbetssituation för personalen, 
varför vi inte kunnat genomföra alla de åtgärder som vi planerat. Stängslen runt hagarna har dock gåtts 
igenom och nya stolpar och tråd har satts upp för flertalet hagar. En översyn av ströhanteringen har 
också påbörjats. En silo för pelletsströ skulle ge såväl lägre kostnader, bättre arbetsmiljö, och mindre 
plastavfall. För att förbättra dräneringen av hagarna och i förlängningen minska risken för 
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näringsläckage till Alsterån har en dagvattenutredning genomförts av konsult. I detta arbete har 
föreningen och andra ideella krafter  bistått med inmätning av hagarna med hjälp av drönare. Projektet, 
som har fått finansiering av Vattenmyndigheten Västerhavet och LOVA medel från Länsstyrelsen, 
kommer att fortsätta under 2021 med detaljprojektering.  

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 attraktivt och prisvärt utbud och 
ge god service. Cafeterian används flitigt när klubben arrangerar olika aktiviteter, tex läger och kurser 
under loven, och olika klubbtävlingar. För att KRK ska kunna arrangera större tävlingar är cafeterian en 
förutsättning. Vid dessa ska cafeterian generera ett ekonomiskt tillskott till föreningen.  

Cafeterian drivs helt av ideella krafter, av medlemmar, föräldrar och andra entusiaster. Inför de större 
tävlingarna brukar många bidra genom att baka och skänka bröd och bakverk, medan andra har lagat 
mat, brett smörgåsar mm, samt skött försäljningen till tävlande, åskådare och alla de funktionärer som 
behövs för att genomföra en tävling. Tyvärr har cafeterian varit stängd under större delen av 2020 pga 
Coronapandemin. Vid Solstahoppet såldes enbart fika och enklare rätter, och vid Carlstad Horse Show 
var en food truck uppställd där de tävlande kunde köpa mat, medan cafeterian enbart serverade 
funktionärerna. Tidigare år har föreningen JAG kunnat erbjuda ridande, föräldrar och besökare fika 
några eftermiddagar i veckan. I år kunde de ha cafeterian öppen under årets första månader, men 
tvingades i mars stänga pga pandemin.  

Tävling 
Planen för 2020 var att klubben skulle arrangera två hopptävlingar och två dressyrtävlingar. Under 
inledningen av årets tävlingssäsong fattade Svenska ridsportförbundet ett beslut om tävlingsstopp på 
grund av det rådande läget i landet och omvärlden med anledning av covid-19. Det medförde att den 
planerade vårdressyren i början av maj ställdes in. Senare under våren kom beskedet att tävlandet 
kunde komma igång igen under sommaren, dock med restriktioner som ingen publik, högst en 
medhjälpare per ekipage, och ett maximalt antal starter per klass. Trots det speciella läget så blev 
Solstahoppet lyckat och uppmärksammades i media. I slutet av september var det dags för Carlstad 
Horse Show (CHS). En tävling på regional och nationell nivå för häst, som lockar många duktiga ryttare 
från hela landet. Antalet starter, drygt 340, var dock lägre 2020 än tidigare år, kanske på grund av att vi 
pga pandemirestriktionerna inte kunde erbjuda uppstallning i mobila boxar. I början av oktober 
arrangerades höstdressyr på lokal nivå för både häst och ponny, och som även innehöll PARA-klasser. 
Även CHS och höstdressyren genomfördes utan publik, och med restriktioner vad gäller antal 
medföljande och längre tid än ”normalt” mellan klasserna. Totalt har de genomförda tävlingarna haft 
nästan 1000 starter.  

Utöver ovanstående tävlingar har ridskolan även arrangerat tre klubbtävlingar vardera i dressyr och 
hoppning. Nytt var att klubbtävlingarna knöts ihop till en serietävling där den totala vinnaren koras till 
årets klubbmästare inom respektive disciplin. Under året har det även genomförts en minihoppning för 
de allra minsta ryttarna. Klubben har även representerats av våra duktiga hemmaryttare som har 
kommit med fina resultat och prestationer, både på hemmatävlingar och på tävlingar i övriga Sverige. 
Bland annat var KRK representerat av tre lag i Division III ponnyhoppning, och flera ekipage deltog i 
Värmlandsmästerskapen i dressyr för ridskoleekipage. Division III hoppningens avslutande omgång 
ställdes in pga restriktionerna, men i andra omgången kom ett av våra lag tvåa. I 
Värmlandsmästerskapet, som genomfördes digitalt, kom en av våra hästryttare på andra plats.  

KRKs målsättning är att de tävlingar som vi arrangerar ska ge intäkter till verksamheten. Likaså att 
klubbens ridskoleekipage ska få möjlighet att vara med på tävlingar, att sponsorer och tävlingsdeltagare 
ska uppleva professionellt och trevligt arrangerade tävlingar och att alla funktionärer få trevliga och 
utvecklande dagar. 2020 reviderades målsättningen något i och med de gällande restriktionerna och 
huvudfokus var att kunna genomföra så smittsäkra tävlingsdagar som möjligt. Som vanligt hade dessa 
tävlingar 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 
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arrangera tävlingar på Karlstad Ridklubb. 

USEK  
Under årsmötet i februari lämnade två av våra kära kompanjoner styrelsen, men stjärnskottet Emma 
kom in med nya idéer och härlig energi. En av de första aktiviteterna var en uppskattad tacokväll med 
KUL, Karlstads ridklubb unga ledare, som tack för allt de hjälper till med och ställer upp på. En mycket 
uppskattad kväll som gjorde gruppen mer sammansvetsad. Strax därefter bjöds vi in till DUS årsmöte 
och kickoff och gick därifrån något klokare än när vi kom dit. Ett viktigt inslag på våra sociala medier 
under vårterminen var torsdagstips. Både barn och vuxna kunde då sitta hemma på ett säkert 
Coronaavstånd och lära sig hur man tränsar en häst eller snurrar ett grimskaft. I mars blev Maja, Maja, 
Nathalie och Jonna färdigutbildade ungdomsledare efter några lärorika helger med Värmlands 
ridsportförbund. Mycket sköts tyvärr upp på grund av pandemin, men påskäggsjakten kunde som tur 
var genomföras. Lyckade dagar där många kilo godis delades ut till lyckliga vinnare.  

I juni anordnade vi en käpphästuteritt där ett tjugotal glada ekipage tog en tur i skogen och avslutade 
med korvgrillning och glass. Istället för att börja sommarlovet med lata dagar på stranden satte vi igång 
en renovering av ungdomssektionens rum där vår relation till varandra sattes på spel, men efter många 
dagars slit lämnade vi ett väldigt snyggt rum, men med precis lika många möss. För att få lite extra klirr i 
kassan under sommaren erbjöd vi urmockning av privathästarnas boxar. I juli anordnades en öppen 
bana. Trots att vädret inte var på vår sida bjöd dessa dagar på många fina rundor och mycket skratt. 
Sommaren avslutades med en skötardag med många förväntansfulla skötare, som fick lära sig både 
praktiska och teoretiska grunder och som kort därefter fick sköta om sina favorithästar. 

Hösten startades med vår kanske mest uppskattade aktivitet, käpphästtävling, där ryttare i alla åldrar 
från hela länet var med och hade en rolig dag. Kort därefter bjöd vi in till årets läskigaste aktivitet, 
spökkvällen som ledde till många skrik, skratt och nya bekantskaper. Vi avslutade året väldigt 
annorlunda. Istället för en luciashow med mycket applåder och adrenalin skapade vi en luciavideo som 
var väldigt uppskattad och även en digital julkalender. 

Marknadsföring & sponsring 
Under 2020 har vi trots pågående pandemi lyckats genomföra de flesta av våra aktiviteter där vi har 
haft hjälp av våra fantastiska sponsorer. Styrelsen vill tacka alla de sponsorer, bidragsgivare och 
samarbetspartners som ställt upp och varit en ovärderlig hjälp till klubbens verksamhet under året. 
Föreningen har flera trogna sponsorer som betyder mycket för verksamheten, och vi arbetar vidare 
för att skapa nya goda relationer, vilket tar tid och resurser i anspråk. 2020 är ett år som för många 
kommer att gå till historien som ett förlorat år. Tyvärr gäller det även arbetet med sponsring då 
många företag har dragit ner på sponsring och stöd till idrottsföreningar. Arbetet med att skapa en 
överblick och helhetsbild av sponsringsverksamheten fortgår och vi arbetar vidare med att involvera 
fler av klubbens medlemmar i detta. Tillsammans är vi starka och kan åstadkomma mer.  

Tack!  
Med detta tackar avgående styrelse samtliga medlemmar för ett väl genomfört 2020 med förvissning 
om att vi under 2021 kommer att upprätthålla vår höga kvalitet i lektioner och instruktörer, utveckla 
våra förbättringsområden och engagera såväl gamla som nya medlemmar och ridande i vår fantastiska 
ridklubb! 
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