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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

Under 2022 hade föreningen 704 medlemmar varav 427 var under 21 år. Utav dessa var 252 

licensierade tävlingsryttare.  

Ridskolan har under 2022 haft 99% i bokningsgrad.  

Uthyrning av boxplatser i vårt inackorderingsstall löper enligt plan och efterfrågan efter boxplats är 

stor.  

Klubben har under 2022 haft 11 personal 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 anläggningen.  

Under 2022 fortsatte renoveringen av huvudbyggnadens kortsida. På nedersta plan har kontoren 

renoverats och två förråd har förstorats. På andra plan renoverades köket med nya ergonomiska 

köksmöbler. Föreningen köpte in nya vitvaror. På tredje våningen renoverades den fuktskadade 

väggen och nya fönster sattes in. Köket och cafeèt stod klart första veckan i mars lagom till 

föreningens stora Grand prix tävling i hoppning. Plan 1 slutbesiktigades i maj 2022.  

Kommunen har förbättrat utomhusbelysningen på anläggningen och satt upp ny belysning bakom 

manegerna och vid lösdrifterna.  

Dörrarna i hindergången och väggen vid läktaren har målats om.  

Terrängbanor längs stora ridslingan och gamla travbanan har förnyats och grusats upp. 

I maj började renoveringsarbetet med taket på verkstadsboden. Det nya taket var klart i augusti.  

Vi har byggt en ny handikappsramp utomhus och ståbänkar längs paddocken. Rampen och 

ståborden byggdes av material som blev över från de tillfälliga barackerna som användes under 

renoveringen.  

Nytt staket längs ingången till stora paddocken byggdes i maj.  

Kommunen har gjort grävningsarbeten på anläggningen. Man har förbättrat dräneringen runt 

anläggningen och grävt ner vatten och el till bevattningssystemet till stora och lilla paddocken.  

Föreningen har gjort ytterligare grävningsarbeten till bevattningssystemet som investerats 2022 och 

som ska sättas i bruk våren 2023. I samband med grävningsarbetet planterades träd längs uppfarten 

till anläggningen.  

Under hösten har vi installerat belysning i lilla paddocken, belysningen är dubbelriktad och belyser 

även parkeringen bakom manegerna.  

Det har monterats en ny port till stora manegen. 

 Ny och starkare belysning har monterats i trappan upp till lobbyn och i lobbyn på plan 2. 

 Det har genomförts mögelsporprover i lilla manegen och i lokalerna i anslutning under december 

2022. Provsvaren påvisar mögel och renovering kommer att ske under 2023.  

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.  



Köket har renoverats och stod klart i mars 2022. Köket har nya vitvaror och är mer ergonomiskt 

byggt.  

Ridskolan  

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

elever, nationaldagscupen, ridläger på loven, hopp och dressyrkurser.  

Ridskolan har 67 lektioner i veckan, och ca 460 uppsittningar per vecka. 

 Under 2022 har ridskolan utökat sin funkisverksamhet. I samarbete med Kungsbacka kommun, 

Region Halland och Kolla särskola erbjuder vi ridning för funktionsnedsatta. Ridskolan har även 

privata elever i funkisridning.  

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 fortsätter med att 

nybörjargrupper ponny har 30 min teori innan ridlektionen, totalt 75 min lektionstid.  

Ridskolan förnyar och förbättrar hästarnas utrustning löpande. Vi har ett fortsatt aktivt samarbete 

med en sadelspecialist för att underhålla och förlänga livstiden på ridskolan sadlar. 

 Vi har köpt in fyra nya ponnyer och tre nya hästar till ridskolan under året.  

Vi har tyvärr avlivat ponnyn Tonik och hästen Dyano som olyckligt bröt benet.  

Ridskolans ridlärare har fortsatt sin fortbildning i dressyr och hoppning. Externa tränare kommer till 

anläggningen 8 måndagar per termin och utbildar personalen.  

 

 

Tävlingsåret 2022 

I början av året arrangerades tvådagars Kick off träning i hoppning och dressyr för licensierade 
tävlingsryttare. 

 Under året har vi fortsatt erbjudit unghästtävlingar på onsdagar, tävlingarna anordnas främst för 
yrkesverksamma ryttare.  

Vecka 10 anordnade vi Kungsbacka Grand Prix, med Fredrik Malm som banbyggare. Under Kungsbacka 
Grand Prix 2022 arrangerade vi även de nationella finalerna för Gothenburg Horse show som blev 
inställt på Scandinavium på grund av rådande pandemi. Vi gav startsignal till 1088 starter under Grand 
Prix tävlingarna.  

Vi hade klubbmästerskap i hoppning och dressyr under våren. 

I juli arrangerade vi Hööks ponnymeeting för första gången. Under utomhusmeetinget anordnade vi 
också kval till inverkans SM i hoppning. Tävlingen blev väldigt lyckad, på lördagen bjöd vi på konsert i 
paddocken med ett inhyrt lokalt coverband.  

I augusti arrangerade vi populära Kungsbacka Summer Dressage.  

Föreningen har under året erbjudit clinics till våra medlemmar. I september erbjöd vi en kostnadsfri 
föreläsning för Johanna Lassnack för föreningens alla medlemmar. Föreläsningen bjöd på mental 
coachning för tävling och träning. I november arrangerade föreningen Clinic för Rolf-Göran Bengtsson. 
Clinicen blev slutsåld. Föreningens juniorer som tävlar i hoppning på häst erbjöds möjlighet till träning 
för Rolf-Göran i samband med clinicen.  

Vi har arrangerat tävlingar på olika nivåer under 2022 och totalt under året har vi anordnat 39 
tävlingsdagar i hoppning och dressyr och totalt gett startsignal till 5735 ekipage. 

 I april slutade vår tävlingsansvariga Caroline Claesson arbeta hos oss. I december började vår nya 
tävlingsanställda Anna Ek arbeta hos oss på heltid.  



Ungdomssektionen KUSE 

Under året har vi haft stallhäng, ponnyridning och varit med på Kulturkalaset. Vi har även varit med på 
en demokrati picknick samt haft barnkalas.  
 
Inför kommande år tänker vi att vi ska fortsätta med ponnyridning och ändra namnet till ”prova på 
ridning” för att inkludera vuxna också så att dom också kan få testa rida. Vi kommer även att ha mer 
stallhäng med putsningskvällar. Vi kommer även försöka annonsera att vi kan ha barnkalas så att fler 
vet om det. Mot våren kommer vi testa på och ha en slags käpphäst tävling med pris för de topp 3 
snabbaste. Vi kommer även försöka synas lite mer iår och visa att vi är en aktiv ungdomssektion och 
visa oss mer på tävlingar. Vi vill även göra någon ny typ av vänskapsträff där eleverna får lära känna 
varandra bättre och vara snällare mot varandra.  
Vår ekonomi slutet av 2022 är 28 068:-  
Ordförande KUSE Wilma Wallöf  

Verksamhetsplan 2023 

Vi har nyligen fått besked om att lokalerna i anslutning till lilla manegen är fuktskadade. Under 2023 
väntas renovering påbörjas. Det är fortfarande oklart om hur stor del av byggnaden som är fuktskadad 
och hur det kommer påverka verksamheten. Föreningen har en önskan om att få påverka 
planritningen i lokalerna till en utformning mer anpassat för verksamheten. Vi önskar 
handikappanpassa läktare och lokaler i samband med renoveringen. Vi har ännu ingen information hur 
renoveringen kommer belasta föreningens ekonomi. Verksamhetsplanen för anläggning 2023 kommer 
till stor del anpassas åt att fånga möjligheten att eventuellt få bygga om lokalerna när renovering ändå 
ska genomföras.  

Bevattningssystemet i lilla och stora paddocken som föreningen har investerat i, kommer sättas i bruk 
under 2023. Systemet kommer avlasta personalen och förbättra underlagen för vardag, ridskola och 
tävling.  

Vi står inför ett generationsskifte bland hästar och ponnyer på ridskolan. Många av hästarna och 
ponnyerna börjar bli äldre. Under 2023 kommer vi arbeta med att utbilda nya yngre hästar som med 
tiden kommer ta över arbetet efter de äldre individerna. Det tar ca 1 år, beroende på ålder, för en ny 
skolhäst att lära sig vad det innebär att arbeta på ridskolan. Planeringen för att jämna ut medelåldern 
är i fas, och utbildning av nya yngre hästar och ponnyer är i full gång. Ridskolan kommer behöva ha fler 
hästar än vanligt under tiden så de äldre hästarna ska ha möjligheten att arbeta lite mindre, och de nya 
hästarna få tid på sig att komma in i verksamheten.  

Föreningen fortsätter att skapa gemenskap genom olika arrangemang och ideellt engagemang i 
föreningens tre ben – ridskola, tävling och anläggning.  

 

Lollo Paris  

Verksamhetschef Kungsbacka ridklubb 

 

 

 


