
 

KUNGSBACKA RIDKLUBB 

Verksamhetsberättelse 2020



 

 

Lollo har ordet 

Året som gått har varit händelserikt och annorlunda. I rådande pandemi har vi lärt oss mycket nytt 
och vi har behövt anpassa verksamheten efter myndigheters regler och lagar för att undvika 
smittspridning. Med öppenhet, ödmjukhet och allvar har vi med stor kreativitet kunnat hålla igång 
verksamheten. Vill ge en stor eloge till personalen, styrelsen och alla medlemmar som varit med och 
arbetat och bidragit på olika sätt året 2020 som ingen kommer glömma. Tack!  
 
 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

KRK fortsätter växa 
Under 2020 hade föreningen 821 medlemmar varav 439 var under 21 år. Utav dessa var 212 st 
licensierade tävlingsryttare. Ridskolan har ökat antalet grupper och elever, och under 2020 har 
ridskolan haft 99,3% i bokningsgrad. Uthyrning av boxplatser i vårt inackorderingsstall löper enligt 
plan. Klubben har ca 10 anställda fördelat på ca 7 heltidstjänster.  

Vi ska leda ridsporten framåt 

Under året har personal och styrelse fortsatt arbetet med att kommunicera och tydliggöra vår 
gemensamma vision, vår strategi framåt och våra grundläggande värderingar. Det som genomsyrar 
allt vi gör är i grund och botten våra gemensamma värderingar den så kallade KRK andan.  

 

 
 
 



Välkomnande  
Vi välkomnar alla med ett varmt hjärta och öppna armar. 

Genom glädje och delaktighet skapar vi gemenskap och trygghet. 

Öppna sinnen  
Med öppna sinnen tar vi emot nya idéer. 
Vi delar med oss av vår kunskap och förändrar gamla mönster. 

Vi utvecklar människor, hästar och vår verksamhet. 

Rena händer  
Horsemanship och sportsmanship. Vi behandlar och bemöter alla med respekt och ärlighet. 
Vi hamnar inte i situationer där man behöver ifrågasätta vårt agerande. 
Det som tillhör KRK tillhör KRK. 
 

Kungsbacka ridklubbs drogpolicy 
 
Kungsbacka Ridklubb är en ideell förening med ett stort antal aktiva medlemmar, såväl barn, 
ungdomar som vuxna. Vi vill att våra barn och ungdomar ska få utöva sitt intresse för 
hästsport i en miljö fri från tobak, alkohol och droger och där våra ledare och vuxna 
medlemmar är bra förebilder och goda representanter för hästsporten. 
Kungsbacka Ridklubb är en rökfri anläggning. All rökning ska ske på anvisad plats där man 
också slänger fimpar och snus. 
Det är alla medlemmars ansvar att se till att våra regler för tobak följs. 
Om du ser någon av våra ungdomar röka eller snusa så påminn gärna om våra regler. Om du 
inte vill säga till själv så kontaktar du någon av våra ledare eller någon i styrelsen. Utsedd 
person kontaktar i sin tur förälder/målsman 
Vi tillåter inte våra medlemmar som är under 18 år att dricka alkohol. Vuxna och ledare 
avstår från alkohol då de vistas på vår anläggning och i samband med lektioner, träningar 
och tävlingar. Ingen kommer bakfull till vår anläggning eller till våra lektioner, träningar eller 
tävlingar. 
I händelse av fester där det förekommer alkohol har vi en åldersgräns på 18 år. 
Det är alla medlemmars ansvar att se till att våra regler för alkohol följs. 
Om du upptäcker att någon av våra ledare har druckit alkohol under lektion, träning eller 
tävling eller om du misstänker att någon av våra ledare eller ungdomar har alkoholproblem 
kontakta någon i styrelsen som sedan i sin tur kontaktar den det berör. 
Om du ser någon av våra ungdomar dricka alkohol så påminn gärna om våra regler. Meddela 
ledare och/eller någon i styrelsen. Ledare eller utsedd ansvarig i styrelsen samtalar med 
berörd samt kontaktar förälder/målsman. 
Vi tillåter inte någon form av användande eller hantering av narkotika eller dopingpreparat 
(otillåtna kosttillskott, läkemedel). Receptfria läkemedel delas inte ut utan medgivande av 
målsman. 
 Inom ridsporten har fokus gällande doping och droger länge legat på hästsidan.  
En känsla för ärlighet och rent spel ligger i idrottens natur. Det är meningslöst att tävla om 
inte alla följer regler som finns på häst och humansidan. Doping på såväl hästsidan som 
humansidan är oacceptabelt fusk.  
Den viktigaste delen i arbetet för en dopingfri idrott består av förebyggande åtgärder i form 
av information, utbildning och tester. Arbetet med att informera och utbilda måste pågå 
ständigt och med en kraftsamling på ungdomar och ledarsidan. 
Det är alla medlemmars ansvar att se till att våra regler följs. 
Om du upptäcker eller misstänker att någon använder narkotika eller dopingpreparat 
kontakta omedelbart någon i styrelsen.  Medlemmen kontaktas, och om det gäller 
ungdomar under 18 år, även dennas föräldrar/målsmän. Kontakt tas också med polis och 
sociala myndigheter. 
Vid doping eller misstanke om doping kontaktas även Svenska Ridsportförbundet. 
 

 



 

Nybyggnationer 
Kungsbacka Kommun fortsätter aktivt att stötta oss i arbetet med att utveckla klubben. Under 2020 
har kommunen bytt belysningen till ledbelysning i lilla manegen och i DS byggnadens stall och 
manege. Vi har byggt en ny dörr i DS-manege som används vid tävling. Vi har installerat 
handikappsanpassade dörrar till entrèn och till toaletterna.  

Café krubban 
Vårt mycket uppskattade café på andra våningen har varit öppet vardagskvällar och lördagar i 
samband med ridlektioner. Vid större evenemang bemannas caféet med hjälp av ideella krafter. I 
våras stängde vi cafeèt för att minska smittspridningen i pågående pandemi.  

Ridskolan 

Under året har vi anordnat aktiviteter såsom hopp och dressyrtävlingar anpassade för ridskolans 
elever, Nationaldagscupen, ridläger på loven, hopp och dressyrkurser. I höstas anordnade vi 
”Killgruppen” där 10 killar från olika ridskolor ridit tillsammans vid tre tillfällen, sista tillfället tränade 
killarna terrängträning i manegen för Pontus Hugosson. Nytt för 2020 var att rida skolhästar och 
ponnyer till och ifrån sommarbetet. Eleverna red genom skogen till och ifrån betet, och hade picknick i 
sommargräset efter barbackaritten. Antal lektioner per vecka 56. Antal uppsittningar per vecka 416 st.  



 

Tävling 2020 

I början av året hade vi en uppskattad Kick off träning för våra licensierade tävlingsryttare i dressyr 
och hoppning. Även avsuttet där alla fick träffas och umgås under en bit mat och föreläsning. 

V.10 genomförde vi vår stora hopptävling Kungsbacka Grand Prix som blev en mycket lyckad. ATG 
gick in som största sponsor och man kunde spela på vissa hoppklasser. 

I mars kom pandemin och gjorde att vi fick ställa in alla våra tävlingar fram till mitten på Juni. Då 
arrangerades istället öppna banor som blev mkt uppskattade och välbesökta. 

Vi ansökte och fick godkänt att anordna Ponny/Children SM 2021. 

I augusti anordnades elit/nationell dressyrtävling som bla innehöll en av omgångarna av Dressage 
Power. Dressyrtävlingen gick utomhus i klasserna LB till Grand Prix. Även denna stora tävling blev 
mycket lyckad med många hårt arbetande funktionärer. 

Sista tävlingen vi hann med innan allt stängde igen var kval till den ärofyllda sverigeponnyn, där vi 
hade ett hemma ekipage som vann. 

Under 2020 har vi anordnat 16 tävlingar med 24 tävlingsdagar, vilket så klart är mycket mindre än ett 
normalt år. Vi fortsätter med vårt upplägg med våra populära unghästtävlingar dagtid på onsdagar. 
Alla dessa tävlingar kräver givetvis mycket funktionärer som gör en fantastisk insats. 

Största Tack till alla 😊 

 


