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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

Under 2021 hade föreningen 727 medlemmar varav 405 var under 21 år. Utav dessa var 193 st 

licensierade tävlingsryttare. Ridskolan har ökat antalet grupper och elever, och under 2021 har 

ridskolan haft 99% i bokningsgrad. Uthyrning av boxplatser i vårt inackorderingsstall löper enligt 

plan och efterfrågan efter boxplats är stor. Klubben har utökat sin personalstyrka under 2021 till 12 

anställda personal fördelat på ca 9 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 2021 

har kommunen bytt ut gamla vattenledningar i alla stallar och installerat nya ledningar med 

värmekablar. Gammal manegebelysning är utbytt under året och nu har vi ledbelysning i alla tre 

maneger samt i DS stall. Kommunen har satt upp belysning på läktaren i stora manegen. Taket på 

inackorderingsstallet byttes ut i somras. Kommunen har renoverat sargen i stora manegen och 

föreningen har målat om sargen. Föreningen har även målat i manegegången och i 

tävlingsingången. Fuktskada i huvudbyggnaden upptäcktes efter spormätning hösten -20. 

Renovering av huvudbyggnadens kortsida påbörjades januari -21 och väntas bli klart sommaren -22. 

Föreningen har utfört markarbeten vid paddocken och vid sommarhagarna. Ytan vid paddocken 

används som förvaringsyta till hindermaterial och som väg för att kunna köra in med hindervagnar i 

paddocken. Ytan vid sommarhagarna ska förebygga att det blir lerigt vid insläppet till hagarna. Vi 

har installerat nya eluppvärmda vattenkar till hästarna och ponnyerna i deras lösdrifter.  

 

Café krubban  

Vårt mycket uppskattade café på andra våningen är en viktig samlingspunkt i föreningen. Cafè 

Krubban har varit öppet vardagskvällar och lördagar i samband med ridskola och vid träning och 

tävling. Under 2021 har caféet varit begränsat öppet pga pandemin men också pga renoveringen. Vi 

har använt oss av vårt tillfälliga cafè i barackerna under renoveringen, vilket har varit svårare att 

driva då det ligger så avsides. Det nya caféet väntas vara klart mars -22.  

 

Ridskolan  

Under året har vi anordnat aktiviteter såsom hopp och dressyrtävlingar anpassade för ridskolans 

elever, nationaldagscupen, ridläger på loven, hopp och dressyrkurser. Vi har utökat verksamheten 

och startat fler hästgrupper. På måndagar har vi startat en frukostgrupp, och andra vardagar har vi 

sänkt antalet deltagare i grupperna för ökad kvalité och ökat antalet grupper i veckan. 

Ponnygrupper från nivå röd har vi minskat antal till 8st för en ökad kvalité. Ridskolan har 58 

lektioner i veckan, och ca 450 uppsittningar per vecka. Utöver den ordinarie ridskolan finns bla 

bokningsbara privatlektioner för ridskolans elever, vilket är otroligt populärt. Vi har arbetat med att 

utveckla ridskolans elever i sin teoretiska kunskap. Vi har infört att nybörjargrupper ponny har 30 

min teori innan ridlektionen, totalt 75 min lektionstid. Ridskolan har förnyat och förbättrat 

hästarnas utrustning. Under året har vi aktivt samarbetat med en sadelspecialist och köpt in fem 

nya Stubben sadlar, tre nya Lippo sadlar och två begagnade sadlar. Vi har köpt in fyra nya ponnyer 

och tre nya hästar till ridskolan under året. Vi har pensionerat ponnyn Pricken och hästen Amber, vi 

har sålt hästen Malte och tyvärr avlivat ponnyn Teddy som insjuknade i fång. Vi har köpt in två 

elskottkärror som underlättar arbetet för personalen i lösdriften. Vi har köpt en sand och 

saltspridare till fyrhjulingen som också ska underlätta arbetet på anläggningen och i lösdriften. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ungdomssektionen KUSE 2021 

 

Under året har vi haft förhinder och inte kunnat ha lika roliga aktiviteter som vanligt. Aktiviteterna har 
varit begränsade och vi har behövt vara utomhus pga pandemin. 
Därför har vi mestadels haft ponnyridning, lite tävlingar på Instagram där vi lottat ut lite ryktsaker. Och 
tipspromenader. 
Vi i KUSE-styrelsen hjälpte till att arbeta under ponny SM. Och under mästerskapet hade vi en 
tvåbenshoppning då första, andra och tredje fick pris. 
Vi arrangerade även en pay and jump i somras som var väldigt omtyckt så det lär vi nog ha igen. 
Vi har haft planer på att genomföra en filmkväll men den har tyvärr inte blivit av pga pandemin. 
Under årets gång har har vi fått en ny ordförande Wilma Wallöf och en ny vice ordförande Mia 
Svensson och en ny ekonomi ansvarig Tilda Sevedag. 
Vår ekonomi slutet 2021 är 27 097:- 
Vi ser fram emot nytt år med nya möjligheter då vi hoppas att pandemin ska släppa. 
 
Wilma Wallöf 
 
 

Tävlingsåret 2021 

Under våren har vi jobbat vidare med unghästtävlingarna på onsdagar, tävlingarna anordnas främst för 
yrkesverksamma ryttare. Vecka 8 anordnade vi vår Kungsbacka Grand Prix, med Fredrik Malm som 
banbyggare. Tävlingen rullade på fint trots pandemitider, vi gav startsignal till 884 starter under 
tävlingsdagarna.  

Vidare under våren fick vi tyvärr ställa in mycket tävlingar, men kunde till större del fortsätta med 
unghästhoppningarna på onsdagar. Utöver dem, arrangerade vi en dressyrtävling för ponny och en 
hopptävling för häst. 

I augusti arrangerade vi Kungsbacka Summer Dressage och i september hade vi DM i hoppning Halland 
för häst. 

Under året har vi haft fullt fokus på Ponny-SM v.44 som blev en stor succé. Banbyggare på SM var 
också Fredrik Malm och under mästerskapet gav vi startsignal till 953 starter!  

Vinter har bjudit på några unghästtävlingar på Onsdagar som rullat på med fortsatt fulla startfält. 
Påtänkta klubbmästerskapen 2021 i hoppning och dressyr i december, fick tyvärr ställas in pga 
snökaos. Vi har köpt in nytt träningsmaterial såsom nya hinderstöd och nya bommar. Vi har utökat vår 
tävlingshinderpark med flera sponsorhinder bla från Björkris och Hööks. Vi har köpt två nya 
hindervagnar som ska underlätta arbetet vid tävling och träning. Vi har köpt in en vattentank som dras 
efter traktorn, den rika bevattningen från tanken ska förbättra underlaget i paddocken bla mellan 
klasserna på en tävlingsdag.  

Totalt under 2021 har vi arrangerat 18 tävlingar.  

Caroline Claesson 

 

 



 

 

 

Verksamhetsplan 2022 

Under 2022 har vi som vision att ständigt förbättra kvalitén i föreningens alla ben – ridskola, tävling, 
anläggning och café.  

Vi arbetar ständigt med att utbilda och utveckla ridskolans ridlärare och ridskolehästar. Varannan 
måndag anlitar vi utomkommande dressyr och hopptränare för ridlärarutveckling. Varannan måndag 
arbetar Veronica, som är ridskoleansvarig, med ridlärarna med olika utvecklande teman som vi senare 
använder som utbildningsmaterial. Vi kommer under 2022 utveckla och förbättra hjälpmedel till 
ridningen för funktionsnedsatta. Vi har en vision att bygga en utomhusramp för att underlätta på och 
avstigning för rullstolsbundna utomhus.  

Föreningen önskar investera i ett bevattningssystem till stora paddocken i vår som ska förbättra 
underlaget vid tävling och vardag samt förenkla underhållet. Vår vision är ett miljöanpassat system 
som kan nyttja sjövatten och takvatten från stora manegen som alternativ till kommunalt vatten.  

Sponsorgruppen kommer under 2022 arbeta med att snygga till framsidan efter renoveringen med 
grönska, planteringar och eventuellt ett plank som ska täcka synen av gödselplattan och skärma av 
arbetsytan kring plattan.  

Nya cafeèt väntas bli klart i mars 2022. Med kommunens hjälp kommer vi få ett nytt fint, ergonomiskt 
kök. Föreningen kommer investera i nya vitvaror såsom induktionshällar och en restaurangugn.  

Vi ser mycket fram emot år 2022 och Kungsbacka ridklubbs utveckling tillsammans med Er 
medlemmar.  

 

Lollo Paris  

 

 

 


