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Fakta för Karlshamns Ridklubb 2018


Antal medlemmar: 374 (496)



Antal besökare/dag: cirka 100 (100)



Antal anställda: 6 (6)



Antal ridande på ridskolan:160 (150)



Antal ridlektioner/vecka: 23 (23)



Antal ridskolehästar: 19 (17), varav (17)16 ägs av klubben



Antal stallplatser: 51 (51), varav 19 (17) disponeras av ridskolan



Antal träningstillfällen för extern tränare/vecka: 10 (10)



Antal SISU-arrangemang: 35 (26)



Antal SISU-utbildningstimmar: 841 (223)



Antal tävlingsdagar: 9 (12)



Antal licensierade tävlingsryttare: 63 (65)



Antal startande på klubbens tävlingar: 1604 (1850)

Styrelse 2018 har bestått av:

Valberedning 2018:

Ordförande Anna Lindqvist
Vice ordförande Peter Andersson
Kassör Mirjam Hermansson
Ledamot Maria Hansson
Ledamot Mattis Nilsson
Ledamot Henrik Mattsson
Ledamot Therese Wolff (fyllnadsval)
Representant för KRUS
Suppleant Mikael Carlsson
Suppleant Andreas Tesch
Suppleant Margareta Löfgren
Suppleant Annikka Frank

Birgitta Carlsson
Lotta Flöög
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KARLSHAMNS RIDKLUBB 2018
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 ridhusen 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 2018.
Strax innan sommaren sålde familjen Santesson sin mark till Karlshamns Kommun. Detta har
gjort att diskussionen om en eventuell flytt av verksamheten ånyo satte fart. Styrelsen har
kontinuerligt haft samtal med kommunledningen om vår verksamhet, och det finns för
närvarande inga beslut om vad som ska ske med anläggningen och marken runtomkring.
Styrelsen har också haft kontakt med ffa Kommunstyrelsens ordförande, Per-Ola Mattsson,
om eventuellt köp av de fastigheter som klubben äger och som står på deras mark. Detta
arbete har pågått under senare del av hösten, och den 11 februari 2019 ska delar av
styrelsen träffa den projektgrupp som kommunen har utsett angående detta.

Verksamhetsåret
Styrelsen har under året haft elva protokollförda möten, samt en workshop för att utifrån
den strategi vi grundlade 2017 ta fram mål för det kommande året.
Vår verksamhetschef har nu varit anställd i ett drygt år, och vi kan se att förändringar har
påbörjats. Organisationen är under utveckling och rollerna håller på att tydliggöras. Tyvärr
fick vår ridlärare Elin Walfridsson ett erbjudande från en annan ridklubb som vi inte kunde
matcha. Hennes 50%-iga tjänst går över till ett kvällspass i veckan under hösten. Sandra har
glädjande nog beslutat sig för att ta ett steg till i karriären och går SRL1 i Olofström under
2108/19. AMA pusslar så att verksamheten ska fungera under året.
Styrelsen har fortsatt arbeta med de beslut vi fattade under 2017, och dessa kommer att
konkretiseras mer under 2019. Målet är att vara en kvalitetscertifierad ridskola under 2019.
En kvalitetscertifierad ridskola höjer vår standard och visar att vi ligger i framkant. Den
viktigaste grundförutsättningen är nu uppfylld, och det är att vi har utbildad personal på
plats. Det som saknas har med utrymning, isolering av hästar och liknande att göra. Vi tittar
på detta under 2019 och har som mål att allt ska vara uppfyllt till sommaren.
Räddningstjänsten har varit här och gjort kontroll i samband med våra stora tävlingar. Vi får
bara vistas 150 personer i lokalen, men under de största tävlingsdagarna är vi antagligen lite
över 600 personer! Viktigt för våra tävlingar, men ett problem ur räddningstjänstens
perspektiv. En brandkonsult har besökt vår anläggning, och i början på 2019 kommer vi
tillsammans besluta vilka åtgärder som ska genomföras. Vad vi erfar är det inga
ombyggnationer som krävs, utan mer av organisatorisk karaktär, och nödbelysning – som
ändå krävs för att vara en certifierad ridskola.
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Befintligt underlag i de båda ridhusen har levt på övertid, och i början av året skapade vi
ganska omgående en projektgrupp för att undersöka vad som är de bästa alternativen.
Gruppen bestod av Peter Andersson, Mikael Carlsson och AMA. En annan grupp skapades för
att undersöka möjligheten till finansiering, denna leds av Anna Lindqvist. Efter olika
förfrågningar, beslutades till slut att beställa underlaget från De Grondslag – ett holländskt
företag som levererar till många ridskolor runt om i Sverige, men också underlaget till
Gothenburg Horse Show.
Några medlemmar i klubben har engagerat sig för att samla in pengar till klubben. De har bla
tagit initiativ till att sälja disktrasor, tulpaner, och vattenflaskor mm. Detta har genererat ett
antal tusentals kronor till klubben, och vi är otroligt tacksamma för detta. Initiativ togs också
att vara med i ”Pantamera”. Klubben samlar in pantburkar och -flaskor i uppställda lådor.
Det går både med “svensk-sålda” burkar, men också sådana som kommer från andra länder.
När påsarna är fyllda åker vi med dem till Coop och lämnar dem i påsar, vi behöver alltså inte
stå och mata in dem i maskinen. Under 2019 ska vi försöka hitta en ridskolegrupp som skulle
kunna tänka sig att ansvara för detta.
Glädjande nog har också initiativ tagits för att cafeterian kan hållas öppen tre kvällar i
veckan. Det är ideella krafter som möjliggör detta, och starkt bidrar till vår ekonomi samt
höjer trivselfaktorn på klubben.
Styrelsen stödjer TS och vill att 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.

Sponsorer
Verksamheten bygger på att vi har många företag som stöttar oss, både vid tävlingar och i
vår dagliga verksamhet. Det är många som är oerhört hjälpsamma, och utan dem skulle vi
inte klara vår vardag. Nytt för 2018 är att vi erbjuder företag som bara vill gå in med ett
mindre belopp att ha skyltar i lilla ridhuset. Tanken med den sponsringen är att rikta sig till
klubbens ridskoleryttare med familj i första hand.

Träningar och utbildningar
Birgitta Bergstrand har fortsatt sin mycket uppskattade träning under helåret. Dessutom har
hon haft både cliniques och kom-igång-kurser efter jul och sommaruppehåll.
Emma Odervall valde att avsluta sitt tränaruppdrag i klubben och vi tackar henne för hennes
tid och engagemang. Jessica Rydström från Mörrum tog över onsdagsträningarna. Hon är Ctränare i hoppning och går för närvarande även C-tränarutbildning i dressyr. Den populära
hoppträningen på tisdagar för Camilla Sjöqvist fortsatte under 2018.
Eva-Lotta ”Evisen” Svensson bjöd in Maria Säwe, C-tränare i Working Equitation som
gästtränare under vårens WE-träning. Tolv ekipage deltog och träningen var mycket
uppskattad. Samma typ av clinique hölls sedan under hösten.
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Verksamheten
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 öka intäkterna bla genom 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 vissa hästar/ponnyer utöver ordinarie lektionsverksamhet har
erbjudits.
Skolan Thorén Framtid har förlagd ridverksamhet för sina elever hos Karlshamns Ridklubb.
Eleverna har varje torsdag förmiddag haft sin hästundervisning hos oss under vår- och
hösttermin.
Nytt för 2018 var att käpphästhoppningen kom igång. Käpphästhindren gör att våra yngre
medlemmar spontanidrottar på anläggningen detta ökar rörligheten hos våra barn och
ungdomar vilket gynnar de som framtida ryttare i enlighet med Ridsporten 2025.
Ridskolan tillhandahåller ridhjälmar och skyddsvästar för utlåning till eleverna och under året
köptes nya godkända ridhjälmar med VG-1 märkning in och gamla byttes ut.
Sommarens brist på regn över hela landet gjorde att tillgången på grovfoder till hästar
minskade och fick till följd att foderpriserna ökade markant. Klubben ansökte hos
Karlshamns Kommun om ett foderbidrag på 35 000kr till ridskolans hästar för de ökade
kostnaderna och fick det beviljat.
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Övriga aktiviteter


tävlingar för ridskoleryttare



verksamhet under skolloven



privatlektioner



prova på-ridning



uteritter



verksamhet i samband med friluftsdagar i skolor



ponnyridning



käpphästhoppning



Idrottens dag 29 september

Ungdomsledare
Inom klubben har vi flera utbildade ungdomsledare som finns på plats dagligen för att stötta
och leda barn och ungdomar i deras vistelse på ridskolan. Ett stort grattis till vår ridlärare
Sandra Carlsson som under året utsågs till årets ungdomsledare av Blekinge Idrottsförbund.

Hästar
Hästbeståndet under verksamhetsåret har bestått av 9 (9) ponnyer och 10 (8) hästar, varav 1
ponny och en häst är inlånad. Under året har två hästar och två ponnyer köpts in samt att
två ponnyer har lämnat verksamheten.
Antal ridlektioner: 23 st i veckan
Antal ridskoleelever: ca 160
Antal uppsittningar: ca 160 stycken i veckan
Antal tjänster: 4,5 fördelat på 6 personer
Antal uthyrda hästar: 6 stycken

Personalen
Under 2018 hade klubben 6 st personal enligt fördelningen:
1 heltidsanställd verksamhetschef SRL 3
1 heltidsanställd ridledare, under hösten tjänstledig 25% för studier SRL 1
1 heltidsanställd vaktmästare
1 halvtidsanställd ridlärare SRL 1
2 halvtidsanställda stallpersonal/ anläggningsvårdare
För 3 av ovanstående personal erhåller klubben bidrag från arbetsförmedlingen.
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Karlshamns Ridklubbs Ungdomssektion – KRUS
Vår ungdomssektion KRUS har som vanligt gjort ett fantastiskt arbete under året. I höstas
höll de läxläsning några kvällar i veckan. Flera ungdomar kom och kunde tillsammans hjälpa
varandra med läxorna och hinna med sin fritidssysselsättning! Läs mer i deras egen
årsberättelse.
De har också haft sin halloween-övernattning, Lucia-showen, där för övrigt stora styrelsen
fick revansch från förra året i gymkhana, och totalt samlat ihop 30 000 kronor under året!
För barn och ungdomarna har också våra käpphäst-hinder varit enormt populära. Varenda
eftermiddag och kväll i veckan pågår febril aktivitet framför stallet. Det ska byggas banor,
mätas avstånd och tävlas. Glädjande nog har COOP förstått vikten av detta och gick under
hösten in som sponsor med två nya hinder!
Läs mer i deras egen Verksamhetsberättelse.

Tävlingssektionen
I sektionen har följande personer ingått:
Katharina Johansson, Annika Andersson, Ninni Töregård, Olivia Bylund, Ebba Ahlenius,
Annakarin Pedersen, Louise Nilsson. Moa Askmyren och Linn Edvardsson tillkom
hösten/vintern 2018.
Sektionen har haft ca 15 möten under året, där minnesanteckningar har förts.
2018 började med 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.
Under 2018 genomfördes 6 tävlingar under 9 tävlingsdagar:
 24-25 mars
Lok/Reg
HOPP HÄST
 29 april
Reg
DRESSYR HÄST
 26 augusti
Lok
WE HÄST/PONNY
 23 september
Lok/Reg
DRESSYR HÄST/PONNY
 26-28 oktober
Reg/Nat
HOPP HÄST
 25 november
Lok
HOPP PONNY/HÄST

Karlshamns Ridklubb har ansökt om att arrangera följande tävlingar under våren 2019





23-24 mars
14 april
28 april
25-27 oktober

Lok/Reg
Lok/Reg
Reg
Reg/Nat

HOPP HÄST
HOPP PONNY
DRESSYR HÄST
HOPP HÄST
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LAGTÄVLINGAR RESULTAT 2018
Karlshamns Ridklubb har inte deltagit med lag i allsvenskan under 2018.
FÖRBUNDETS RANKINGLISTOR 2018
Antalet licensierade tävlingsryttare i Karlshamns Ridklubb var 63 stycken under 2018.
Resultat från regionala tävlingar och uppåt visar Svenska Ridsportförbundet i sin statistik
varje år och finns att läsa där.
DE NATIONELLA TÄVLINGARNA I HOPPNING 2018
Återigen fick vi förtroendet från Svenska Ridsportförbundet att anordna kval till GHS Young
Rider Cup och Morgondagens Vinnare, det var trevligt att få besök av alla unga, duktiga
ryttare från hela Sverige. Antalet starter var 790 och vi hade 390 hästar på plats, 153 boxar
var uthyrda. Tyvärr var inte vädret på vår sida och regnet ställde till det en del på
uppstallning samt mat-tält.
Vi fick väldigt fint beröm av både ryttare och uppstallade trots regnet. Där även beröm som:
-”Nästa år får man vara beredd så man ens kommer med.” uttrycktes.
FUNKTIONÄRER 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,
organisation liknar mer ett professionellt företag och det mesta sköts av ideella krafter,
vilket är fantastiskt.
Karlshamns Ridklubbs tävlingssektion är väldigt glada för alla som hjälper till att få våra
tävlingar att gå runt. Både innan, under och efter tävlingarna. Vi är också väldigt glada för all
sponsring som sker under året och är evigt tacksamma att det sponsras med pengar,
material och tjänster!
ÖVRIGT
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
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tackar för 2018 och ser fram mot ett 2019 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
Vår ridlärare Sandra Carlsson utsågs på Blekinge Idrottsförbunds Idrottsgala till Årets
Ungdomsledare! Dessutom har vi representerats av vår ordförande som domare vid åtta
internationella hopptävlingar varav ett var europamästerskapet för Juniorer och Young Rider
i Frankrike, två omgångar i Världscupen och Nations Cup.

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 2019

Anna Lindqvist
Ordförande

Peter Andersson
Vice ordförande

Mirjam Hermansson
Kassör

Mattis Nilsson
Ledamot

Henrik Mattsson
Ledamot

Maria Hansson
Ledamot

Therese Wolff
Ledamot

KRUS representant

Annikka Frank
Suppleant

Margareta Löfgren
Suppleant

Mikael Carlsson
Suppleant

Andreas Tesch
Suppleant
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