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Fakta för Karlshamns Ridklubb 2017


Antal medlemmar: 496



Antal besökare/dag: cirka 100



Antal anställda: 6



Antal ridande på ridskolan: 150



Antal ridlektioner/vecka: 23



Antal ridskolehästar: 17, varav 16 ägs av klubben



Antal stallplatser: 51, varav 17 disponeras av ridskolan



Antal träningstillfällen för extern tränare/vecka: 10



Antal SISU-arrangemang: 26



Antal SISU-utbildningstimmar: 223



Antal tävlingsdagar: 12



Antal licensierade tävlingsryttare: 65



Antal startande på klubbens tävlingar: 1850

Styrelse 2017 har bestått av:

Valberedning 2017:

Ordförande Anna Lindqvist
Vice ordförande Peter Andersson
Sekreterare Anna Ohlsson
Kassör Mirjam Hermansson
Ledamot Maria Hansson
Ledamot Örjan Svensson
Ledamot Mattis Nilsson
Ledamot Linda Älmeliden
Representant för KRUS
Suppleant Anna Karlsson
Suppleant Anna Eliasson
Suppleant Mikael Carlsson
Suppleant Andreas Tesch

Birgitta Carlsson
Lotta Flöög
Annika Andersson
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KARLSHAMNS RIDKLUBB 2017
Karlshamns Ridklubb är en ideell förening där häst- och ridintresserade kan mötas, lära mer
om hästar, ridning och social närvaro. Vi har funnits på Jannebergs Gård sedan 1969, där vi
hyrt delar av gården från familjen Santesson. Klubben äger stora ridhuset samt stora och lilla
stallet.
Under åren har vi framgångsrikt bedrivit ridskoleverksamhet, genomfört träningar i olika
discipliner, ridning för ryttare med funktionsnedsättning samt tävlingsarrangemang. Detta
har så även skett under 2017.
Diskussionen om klubben ska flytta till annan plats i kommunen avslutades på årsmötet
2017, då dåvarande ordförande Anna Ahlgren meddelade att det låg många år fram i tiden.
Dock har Karlshamns Kommun fortsatt att köpa mark vid travbanan, där de ser en
kombinerad framtid för hund- och hästsport. Därför har spekulationerna fortsatt i media
under hela året.

Utvecklingsarbetet
Med den nya styrelsen inleddes arbetet att förnya klubben. Karlshamns Ridklubb och
framförallt ridskolan har sedan många år letts av styrelsen, vilket har fungerat bra. Den nya
styrelsen konstaterade att om förändringar ska ske behöver organisationen förändras.
Styrelsen har under året haft elva protokollförda möten, samt en två-dagars workshop för
att ta fram en strategi för de kommande åren. Till denna workshop tog vi hjälp av SISU,
Svenska Idrottsutbildarna, för att komma vidare. De viktigaste besluten som kom fram efter
detta arbete kan sammanfattas i följande punkter:
 Ridskolan är central i vår verksamhet – läget på Janneberg är en framgångsfaktor. Vi
ska därför koncentrera vårt framtida arbete på att utveckla verksamheten på
Janneberg. Närheten till både Karlshamn och Asarum gör att barn och ungdomar
självständigt kan ta sig till verksamheten. Vi ser detta som viktigt.
 Vi ska anställa en verksamhetschef som driver ridskolan och verksamheten. För att
utveckla och få en ekonomiskt bärande verksamhet behöver vi någon som genomför
de beslut som styrelsen fattar. I dagsläget fungerar detta inte i praktiken.
 Ungdomssektionen är viktig. Den lägger grunden till våra ungdomars kompetens,
både inom hästsporten men också den sociala kompetensen, ledarskap och
värdegrundsarbetet. Styrelsen ska försöka hjälpa KRUS att komma igång med sitt
arbete. Två personer utsågs att stötta dem i deras arbete.
 Vi ska fortsätta vara en av de bästa tävlingsarrangörerna på regional och nationell
nivå. P.g.a. anläggningens storlek kommer vi att ha svårt att locka hit den
yttersta eliten, men hopptävlingar upp till 150cm och cuper för ungdomar kommer vi
att fortsätta genomföra.
 Vi måste förstärka vår ekonomi.
 Vi behöver fler ridskolehästar till verksamheten. Både för att locka nya ryttare, men
också för att hästbeståndet behöver breddas.
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Träningar och utbildningar
I början av året hölls en grönt kort kurs för nya tävlingsryttare.
Dressyrträningen för Alette Camnert, fortsatte under våren, liksom bomträningen. Under
sommaren flaggade hon för att träningarna till hösten inte skulle fortsätta. Frågan gick då till
Birgitta Bergstrand som hade träning varannan vecka. Fler ville träna, så träningarna
utökades till varje vecka.
Hoppträningen för Emma Odervall, fortsatte under året, liksom träningen för Camilla
Sjöqvist.
Under våren genomfördes en mycket uppskattad clinic för Björn Carlsson, A-tränare i
hoppning och välmeriterad banbyggare på högsta nivå. Meningen var att en fortsättning
skulle ske med Maria Gretzer, A-tränare i hoppning och före detta landslagstränare. Denna
fick tyvärr ställas men vi hoppas kunna genomföra denna under våren 2018.
Eva-Lotta ”Evisen” Svensson bjöd in Maria Säwe, C-tränare i Working Equitation som
gästtränare. Tolv ekipage deltog och träningen var mycket uppskattad.
Fem Pay-and-Jump har genomförts under året. Detta är en viktig inkomstkälla för klubben.

Verksamheten
Under styrelsens work-shop på våren fördes en diskussion om vi skulle anställa en
verksamhetschef, ridskolechef eller en arrendator för ridskolan. Vi beslutade att
verksamhetschef passade vårt behov bäst. När Emma Odervall, anställd anläggningsansvarig
på 50%, sade upp sig till sommaren, beslutade styrelsen att snabba på processen att anställa
en verksamhetschef. Tre kandidater uppfyllde vår kravprofil, bl.a. för att bli en godkänd
ridklubb inom Svenska Ridsportförbundet. Valet föll till slut på Anna Maria Andersson, AMA,
och hon började sin anställning i mitten av oktober.
Anläggningen har under året disponerats av Blekinge Ridsportförbunds
utbildningsverksamhet samt även av SISU- Idrottsutbildarna.
Klubben har en ansträngd ekonomi, och arbetet för styrelsen kommer fortsatt att behöva
rikta in sig på att få fler sponsorer till klubben.

Ridskolan
Karlshamns Ridklubb bedriver traditionell ridskoleverksamhet enligt Svenska
Ridsportförbundets rekommendationer. I den ordinarie dagliga verksamheten har
medlemmar erbjudits gruppridning veckovis måndag till och med lördag samt i viss mån
även privatridning.
Under verksamhetsåret har en rad andra aktiviteter i ridskolans regi förekommit såsom
ridning för ryttare med funktionsnedsättning, dagridläger, äventyrsläger och intensivkurser.
Månadsvis uthyrning av häst och ponny har erbjudits och ungefär sex stycken hästar har
utöver ordinarie verksamhet också varit uthyrda.
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Skolan Thorén Framtid har förlagt ridverksamhet för sina elever hos Karlshamns Ridklubb.
Eleverna har varje torsdag förmiddag haft sin hästundervisning hos oss under vår- och
hösttermin.

Övriga aktiviteter:







tävlingar för ridskoleryttare
verksamhet under skolloven
privatlektioner
prova på-ridning
uteritter
verksamhet i samband med friluftsdagar i skolor

Hästar
Hästbeståndet under verksamhetsåret har bestått av 9 ponnyer och 8 hästar, varav 1 ponny
är inlånad. Under året har två hästar och en ponny köpts in samt att två hästar har lämnat
verksamheten.
Antal ridlektioner: 23 st. i veckan
Antal ridskoleelever: ca 140
Antal uppsittningar: ca 140 stycken i veckan
Antal anställda: Tre anställda på två och en halv tjänst samt tre bidragsanställda om totalt
två tjänster.

Personalen
Under 2017 hade klubben en heltidsanställd ridlärare, en heltidsanställd vaktmästare samt
fem deltidsanställda, varav tre med hjälp av bidrag. Under hösten avslutade Emma Odervall
sin anställning som anläggningsansvarig och Anna Maria, AMA, Andersson tillträdde som
verksamhetschef.

Karlshamns Ridklubbs Ungdomssektion – KRUS
Har under året haft flera aktiviteter, bl.a. en mycket lyckad Lucia-show, spökkväll i samband
med Halloween och loppis. Dessutom har de tjänat egna pengar genom att ansvara för
försäljningen av klubbkollektionen, haft ponny-ridning samt ansvarat för mockning av
boxarna i samband med Karlshamns Travtävling. Läs mer i deras egen
Verksamhetsberättelse.

Tävlingssektionen
I sektionen har följande personer ingått:
Lotta Johansson, Linda Älmeliden, Katharina Johansson, Malin Bengtsson, Annika Andersson,
Viktoria Schultz, Louise Sjöberg, Lena Henriksson och Jessica Andraey.
Sektionen har haft ca 15 möten under året, där minnesanteckningar har förts.
Tävlingssektionen började 2017 med att kalla till ett tävlingsryttarmöte där ett 40-tal ryttare
och intresserade medlemmar deltog. I samband med detta, gratulerade vi de bäst placerade
ekipagen i både dressyr och hoppning med blommor
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Tävlingar
Under året genomfördes 7 tävlingar under 12 tävlingsdagar:
24-26 mars
14 april
17 april
30 april
23-24 september
13-15 oktober
12 november

Regional/Nationell
Lokal
Lokal
Regional
Regional
Regional/Nationell
Lokal/Regional

Hoppning
Hoppning
Hoppning
Dressyr
Dressyr
Hoppning
Hoppning

Häst
Häst
Ponny
Häst
Häst/Ponny
Häst
Ponny

Lagtävlingar
Karlshamns Ridklubb har deltagit med olika lag i allsvenskan. Duktiga, ambitiösa lagledare,
tävlingsryttare, coacher, hästskötare och supportrar har tillsammans representerat klubben
på ett bra sätt.

Förbundets rankinglistor
Antalet licensierade tävlingsryttare i Karlshamns ridklubb var 65 stycken. Resultat från
regionaltävlingar och uppåt publicerar Svenska Ridsportförbundet i Tävlingsdatabasen, TDB.

De nationella tävlingarna i hoppning
Höstens tävling var hittills den bästa vi genomfört och vi fick mycket beröm från ryttare,
hästskötare, hästägare och banbyggare. Återigen fick vi förtroendet från Svenska
Ridsportförbundet att anordna kval till GHS Young Rider Cup och det var trevligt att få besök
av alla elitsatsande unga ryttare från hela Sverige. Antalet starter var 704 och vi hade 365
hästar på plats, 160 mobila boxar uthyrda och allt flöt på väldigt bra. Tyvärr hade vi en
ryttare som gick omkull med sin häst och vi fick visa prov på hur vår krishantering fungerade
och även detta kunde vi lösa på ett bra och professionellt sätt.

Funtionärer och sponsorer
Tävlingsverksamheten blir allt mer kostnadskrävande för den enskilda tävlingsryttaren men
också för den enskilda ridklubben. Elförbrukning, teknisk utrustning och banpreparering är
tre tunga poster för vår klubb. Kraven på hindermaterial, säkerhet, dokumentation och
organisation liknar mer ett företag, men här sköts det mesta av ideella krafter, vilket är
fantastiskt. Vi är oerhört tacksamma för alla de som har jobbat i det tysta, för att göra
Karlshamns Ridklubb till den fina tävlingsklubb vi är både som arrangör och som
representant på tävlingar. Klubben är ingenting utan dess medlemmar och tillsammans har
vi en väldigt fint uppbyggd verksamhet som kan bli ännu bättre. För att
tävlingsverksamheten ska fungera och verksamheten växa i bredd, är vi också beroende av
all välvillig sponsring. Det är sponsring som inte bara handlar om pengar utan det kan vara
utlåning av viktiga maskiner, tjänster och annat. Alla som på något sätt jobbar ideellt och
osjälviskt, ni alla inte får glömma – NI ÄR BÄST!
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Investeringar
Under året har det köpts in en hindervagn, en industridammsugare, banderoller till
speglarna och ett antal skottkärror. Vi har också haft välvilliga sponsorer som har
kompletterat befintliga sponsorhinder.

10- kronan
För varje start i lokal, regional och nationell tävling går 10 kronor till Blekinge Ridsportförbund. Med 1850
startande under året bidrog vi till att distriktet fick 18500 kr till sin verksamhet. Med den avgiften är vi
med och bekostar distriktets tävlingsverksamhet i form av priser i allsvenskan div.2 och div.3 samt
Distriktsmästerskap.

Sammanfattningsvis
Tävlingssektionen är en formellt vald sektion, med egen kassabok. Medlemmarna i
tävlingssektionen känner ett ansvar under tävlingsåret och är oftast aktiva under alla
tävlingar eftersom de har ett visst ansvarsområde. Men det finns också de som arbetar aktivt
vid vissa tävlingar eller under vissa perioder, vilket också är ett sätt att vara verksam i
tävlingssektionen. Tävlingssektionen är beroende av en sammankallande till möte och en
kassör, samt en stomme med aktiva som kan ta ansvar för och bygga upp exempelvis
sekretariat, domartorn, funktionärstab, cafeteria, prisceremonier, sponsorkontakter och
ytterområde. Därutöver är det som sagt viktigt med alla de som tar ett ansvar under vissa
tävlingar som klubben ordnar och vid olika aktiviteter. Karlshamns Ridklubbs tävlingssektion
tackar för 2017 och ser fram mot ett 2018 där tävlingsryttare och tävlingsverksamhet i
klubben kan samspela med annan verksamhet på ett bra sätt.
Kom ihåg… Ju fler vi är som hjälper till desto roligare har vi!

Kuriosa
Klubben har representerats av ordförande som domare vid sju internationella hopptävlingar
varav ett var europamästerskapet i Göteborg, en omgång i världscupen och Nations Cup.
Anna har även under året dömt båda svenska inomhusmästerskapen i hoppning.
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Karlshamns Ridklubbs slutord
För Karlshamns Ridklubb är det viktigt att kunna ge barn och ungdomar, där de flesta är
flickor, en meningsfull verksamhet den tid de vistas på Janneberg. Vi vill också ge fler
ridtillfällen för våra nyanlända samt ridande med funktionsnedsättning. Ett ökat kunnande i
hästens handhavande, säkerhet för häst och ryttare samt en god kvalité på rid- och
teoriutbildningen är viktigt, under året har intresset för detta varit mycket högt.
Karlshamn i februari 2017

Anna Lindqvist
Ordförande

Peter Andersson
vice ordförande

Mirjam Hermansson
Kassör

Anna Ohlsson
sekreterare

Mattis Nilsson
ledamot

Örjan Svensson
ledamot

Linda Älmeliden
ledamot

Maria Hansson
ledamot

KRUS representant

Anna Eliasson
suppleant

Anna Karlsson
suppleant

Mikael Carlsson
suppleant

Andreas Tesch
suppleant
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