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2022 blev året då vi äntligen fick börja leva på riktigt igen. Vi hade längtat efter 
att fylla ridhus, läktare och stallgångar med våra medlemmar. Glädjen över att 
äntligen få hänga i stallet som vanligt har varit tydlig! Vi välkomnade våra fan-
tastiska stallvärdar tillbaka till stallet, vi fick nya skötare och våra aktiviteter har 
varit populära att delta i.

I vår personalgrupp så bjöd även 2022 på den glädjande nyheten att ännu en 
fick gå på föräldraledighet och en annan kom tillbaka från föräldraledighet. 
Men personalen fick också gå igenom flera svåra händelser med våra hästar. De 
gjorde ett fantastiskt jobb och kämpade till det yttersta för att det skulle sluta 
väl. Tyvärr slutade det olyckligt och det påverkade naturligtvis alla inblandade. 
Att förlora sina arbetskamrater är svårt.

För att vi ska kunna erbjuda utbildning på olika hästar i olika nivåer behöver vi 
ha en mångfald av individer bland våra hästar och ponnys. Priserna för hästar 
sköt rejält i höjden under 2022 och det är ett hårt arbete att hitta bra hästar 
som passar för verksamheten. För att vi ska klara att driva verksamheten får vi 
ett driftsbidrag från kommunen. Dialogen om detta bidrag har fortsatt under 
nästan hela 2022. Kommunen har lyssnat på våra argument, men har beslutat 
att endast tillgodose delar av vårt behov. Det gör att vi har en utmanande tid 
framför oss för att skapa en god ekonomi inom föreningen.

Vi har som ambition att utveckla arenan vad gäller större tävlingar, då det kan 
ge ökade intäkter till föreningen. För att den ambitionen ska bli verklighet 
behöver vi se till att tävlande har någonstans att stalla upp sin häst. Därför har 
det under ett par års tid påbörjats ett arbete med att få till uthyrningsstallar i 
anslutning till arenan. Detta arbete har fortlöpt under 2022 och vi hoppas på att 
kunna söka bidrag för att det ska bli verklighet. En tävlingsarena med kapacitet 
för större nationella tävlingar är något som inte bara är positivt för föreningen, 
utan för hela Härnösand och besöksnäringen i kommunen.

Vi är hoppfulla inför det kommande året och hoppas att den ökande inflationen 
ska bromsas samt att vi tillsammans kan driva föreningen för medlemmarnas 
och hästarnas bästa.

NÅGRA ORD
OM ÅRET 2022

Styrelsen
Härnösands Ridklubb
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äntligen få ha stallet fullt igen!

RYTTARSATSNINGEN HAR 

FORTSATT
Satsningen har varit fortsatt full på stor häst och  
mec en ledig plats på ponny. Under året har 
några lämnat och några nya har tillkommit inför 
2023. Ryttarsatsningen har en intern cup som 
pågår under hela verksamhetsåret och pris för 
detta delades ut under julshowen under högtid-
liga former.   

PERSONALSITUATION, EXTRA 

AKTIVITETER OCH KURSER

Vår ridskolechef Anna Johansson kom tillbaka 
på heltid vid årsskiftet efter föräldraledighet och 
Johanna Lagerhall gick under våren hem för sin 
föräldraledighet. Det har med andra ord varit 
ett fortsatt arbete kring att få ihop personalstyr-
kan. Ellen Lunneborg kom under våren hem till 
Härnösand igen och började då att jobba som 
vikarie på 75% för Johanna. Utöver Ellen har vi 
haft några timanställda vikarier som hoppat in 
vid behov på lektioner och hjälpt till med arbe-
tet i stallet.

Utöver ordinarie ridskoleverksamhet har vi 
kunnat anordna helgaktiviteter och extra kurser 
igen samt Pay and Ride och Pay and Jump vilket 
har varit mycket uppskattat! Vi har också märkt 
att många fler önskat att kunna boka privatlek-
tioner och vi har försökt att möta det önskemå-
let så gott vi har kunnat. 

FULLA LEKTIONSGRUPPER
De flesta av våra lektionsgrupper har varit ful-
la under året och det har bara funnits enstaka 
ströplatser. Vi har erbjudit möjlighet rida drop-
in på lediga platser vilket har varit uppskattat 
och väl nyttjat. Vi har kö till nybörjarplatser både 
på barn och vuxna som visar intresse för att 
börja rida. 

STALLVÄRDAR OCH SKÖTARE
Stallvärdarna är mycket uppskattade i stallet och 
hjälper nybörjarna att göra i ordning hästarna, 
leda på lektion och släppa ut. De putsar på häs-
tarna och är flitiga entusiaster i stallet. Vi upp-
märksammade årets stallvärd, utsedd av perso-
nalen under julshowen under publikens jubel.
Under året gjordes en nystart för de som vill 
vara skötare på våra fina hästar. Vi har haft 
skötarträffar och de har börjat sköta om sina 
älsklingshästar. De borstar, pustar sadel och 
träns och tvättar vattenkoppar och spiltor. Och 
så myser de med hästarna såklart. Så härligt att 

HÄRNÖSANDS 
RIDKLUBB ÅRET 2022

OM FÖRENINGEN

• Antal medlemmar: 360

• Antal uppsittningar per vecka: 250 

• Antal lektioner per vecka: 34

• Gångtider hästar: snitt 2-3/dag.

• Beläggning på lektioner: 97 %
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KLUBBMÄSTERSKAPET 2022
Vi anordnade under våren en två dagars klubb-
tävling, Kombicupen, en dag dressyr och en dag 
hoppning som var uppskattad av medlemmar-
na.

Under hösten genomförde vi också klubbmäs-
terskapet 2022 i både hoppning, dressyr och all-
round med många starter, både på ridskolehäst 
och privat häst för våra medlemmar som tävlar 
för vår klubb.

LÄGER 2022
Under sommaren och terminsuppehållet anord-
nade vi flera läger för både barn, ungdomar och 
vuxna. Alla läger blev fullbokade och vi hade 
några fullspäckade veckor på anläggningen 
med härlig stämning, mycket häst men också 
annan lek och mys och god mat!

NYA HÄSTAR & PONNYS 2022
Under året har arbetet fortsatt med att hitta 
nya hästar till ridskoleverksamheten. Vi har köpt 
in både ponnyer och hästar, Lois, Lucky, Stella, 
Ioda, Billy, Joe, Harry, Rocky och Dino.
Vi har också sagt hej då till några hästar under 
året. Putte fick gå i välförtjänt pension efter en 
trogen tjänst på ridskolan. Tina, Misty, Cindy 
och Mackan har vi sålt under året då de var 
sugna på att göra något annat och lite trötta 
på livet som ridskolehäst.  Fia och Grace såldes 
då vi kände att de inte skulle passa in i verk-
samheten. Larry och Manne blev vi på grund av 
skador tvungna att säga hej då till. De galop-
perar på de gröna ängarna tillsammans och har 
inte ont mer. 

Star fick under sommarbetet väldigt olyckligt 
en pinne i magen som skadade inre organ, vi 
kämpade med veterinär så länge vi kunde innan 
vi blev tvungna att inse att det inte gick att göra 
mer för honom och han fick somna in. Det var 
dock inte den enda överraskningen som kom 

under sommaren utan vi fick även vara med om 
att få ett föl i hagen. Vår Mikey hade fölat utan 
att vi visste att hon var dräktig. Veterinären var 
på plats redan under natten då fölet hittades 
och följde sedan fölet under det första dygnet 
då han hade problem med att kissa och bajsa. 
Efter noga övervakning av veterinär och många 
olika prover och mediciner visade det sig att 
han fötts för tidigt och inte var utvecklad som 
han skulle och han fick somna in innan smärtor-
na blev för stora för honom. 

Det har varit otroligt tragiska händelser som satt 
djupa spår i våra hjärtan. Det är väldigt tufft att 
förlora en arbetskamrat och desto svårare att 
hitta ersättare till dem. Det är en hög kostnad 
och priserna har under året fortsatt att stiga för 
nya inköp. 

JULSHOW 2022
I december anordnade vi vår populära julshow 
igen med näst intill fulla läktare! Stämningen 
var på topp och publiken bjöds på ett fartfyllt 

nummer från början till slut!

 
MEDLEMSFÖRSÄLJNINGAR
Vi har genomfört två medlemsförsäljningar av 
Newbody där medlemmarna varit väldigt duk-
tiga och sålt många paket som bidrar till fören-
ingens ekonomi på ett väldigt viktigt sätt. 

Mot slutet av året gjorde vi även en satsning på 
att sälja Uppsittarlotter och Sverigelotter som 
trots kort varsel mottogs på ett väldigt fint sätt 
av medlemmarna som verkligen kavlade upp 
ärmarna och bidrog till en jättebra försäljning 
där resultatet blev ca 50 000 kr plus!

UTBILDNING
Under året har HRK genomfört en Förbere-
dande ungdomsledarkurs, så kallad FULK. Det 
var glada och nöjda deltagare som kom med 



många idéer på aktiviteter som de kan vara 
med och skapa för våra medlemmar på klubben 
framöver. Fyra medlemmar har gått basutbild-
ningen, och en medlem har påbörjat utbildning 
till banbyggare. 

UNGDOMSSEKTIONEN
Under 2022 har ungdomssektionen verkligen 
kommit i gång med en massa härliga aktiviteter 
för våra yngre medlemmar. De har anordnat 
flera käpphästtävlingar både hoppning och 
fälttävlan. De har haft lekkvällar och aktiviteter 
på skolloven, pysslat i cafeterian inför tävlingar, 
bakat och julpyntat i stallet. 

Årets största aktivitet var spökkvällen som de 
också sökte bidrag till från Mittsvenska Rid-
sportförbundet som hade utlyst extra pengar 
till klubbarnas ungdomar att göra något som 
engagerade fler. Med hjälp av lite extra pengar 

samt ett stort engagemang från USEK deltog 
över 80 barn i spökkvällens aktiviteter och spö-
kvandringen. Några stannade även kvar och sov 

över.

SPONSRING
Härnösands Ridklubb tackar samtliga av våra 
sponsorer under 2022. Utöver våra återkom-
mande sponsorer via skyltar i ridhuset och
tävlingssponsorer så har vi i år även fått in ett 
sponsorhinder via Härnösands Sotningsdistrikt.
Under 2023 så kommer vi att jobba ännu mer 
aktivt med sponsorer och förhoppningen är att 
öka sponsorintäkterna markant.

Vi har ett färdigt sponsormaterial som samtliga 
medlemmar kan skicka/fördela till vänner eller 
bekanta som kan tänkas sponsra. Sponsors-
materialet finns på hemsidan.
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Så som alla andra redan rapporterat har även 
ekonomin varit starkt påverkad av pandemin 
och det förändrade världsläget. Vi märker alla av 
att våra kostnader ökar i samhället och hos oss 
på ridklubben är det som allra mest kännbart 
kring våra verksamhetskostnader som är kopp-
lat till ridskolehästarna så som spån, grovfoder, 
försäkringar, veterinärkostnader och hovslagare.   

EKONOMI
Årets resultat slutar dock bara på minus 119 326 
kr! Vi befarade under en lång period att under-
skottet skulle bli ännu större när kostnadsök-
ningarna drog igång. God hushållning av resur-
ser, effektiv personal, lyckade försäljningar av 
medlemmarna, väl genomförda tävlingar, stort 
deltagande vid helgaktiviteter med mera med 
mera listan kan göras lång, tack all personal och 
alla medlemmar för detta resultat!  

Verksamhetsberättelse



EKONOMISTYRNING 
Styrelsen har under året arbetat aktivt med en 
god ekonomistyrning genom stående punkt på 
dagordningen kring det ekonomiska läget både 
ur ridskolechefen och kassörens perspektiv. 
Tydliga rapporter och presentationer har un-
derlättat för att alla ska kunna känna sig delak-
tiga i ekonomin och ta beslut grundade på god 
ekonomisk hushållning. Löpande under året har 
föreningen tagit fram sin årsprognos utifrån nya 
förutsättningar efter det att budgeten antagits i 
januari 2022.
 

TÄVLINGSVERKSAMHET  +83 464 KR
CAFETERIAN    +80 437 KR
FÖRSÄLJNINGAR   +97 854 KR

VÄRLDSLÄGET
Vi ser att på många ridskolor runt om i lan-
det avslutar man sin terminsridning och så har 
även vissa av våra medlemmar fått göra. Den 
lågkonjunktur som drabbat landet påverkar 
även ridskolan. Vi ska göra vårt yttersta för att 
så många som möjligt ska kunna fortsätta rida 
och utvecklas hos oss och vi ser över lösningar 
för kortare kursupplägg och mer möjligheter 
för medlemmarna att bidra med att hålla nere 
kostnaderna. Vi söker stöd till vår verksamhet i 
så hög utsträckning som vi kan.  

STÖD OCH BIDRAG
Kommunen finns med och ger bidrag till verk-
samheten och enligt avtal har bidraget mins-
kat varje år sedan övertagandet. Styrelsen har 
försökt att få bidragsnivån att avstanna och inte 
sjunka ytterligare och vi har delvis blivit lyss-
nad till men bidraget för 2022 sjönk ändå med 
200 000 kr till 500 000 kr. Klubben betalar även 
en hyra av anläggningen på 165 000 kr.  

I år har vi inte haft något lättnader för covid 
men vi har avsatt våra återstartstöd från 2021 
till året 2022 istället då vi har jobbat med fle-
ra insatser för att återgå till normal drift, totalt 
82 000 kr återfinns i resultatet 2022.  

Under året har ridskolan varit med och sökt 
projektpengar till flera aktiviteter så som pensi-
onärsridning, sommarlovsaktiviteter och fälttäv-
lansintroduktion. Totalt har det bidragit med 48 
000 kr.  

KOMMANDE ÅR
Med utblick mot nästa år finns bra rutiner och 
ett ekonomiskt hållbart arbetssätt som ger bra 
förutsättningar för att klara en verksamhet som 
har en ekonomi i balans över tid. Vi behöver 
ytterligare utöka antalet uppsittningar och nytt-
jandegrad av våra lokaler men vi är på god väg. 
Ett viktigt led i ekonomisk hushållning är att 
ytterligare sänka kostnaderna och att våra olika 
verksamhetsinriktningar ska vara självbärande. 
Vi är en av få ridskolor i länet som stått fast vid 
våran prisuppräkning på 2% men den ser vi 
löpande över för att klara prisökningarna i sam-
hället. Din insats som medlem är viktig för att 
hålla priserna nere, du kan tex sälja prylar när 
vi har kampanjer eller vara funktionär vid våra 
tävlingar, kom gärna med egna förslag på hur vi 
ska hålla priserna nere och hur du vill hjälpa till 
med detta. 

Föreningen planerar att färdigställa arenan som 
den tävlingsplats den byggdes för att vara. En 
viktig del i detta är att föra upp tävlingsstallar 
som möjliggör övernattning under träning- och 
tävlingsarrangemang. Under året har marken 
planerats för detta och diskussioner först med 
kommunen dessutom har klubbens likviditet 
stärkts under åren för att klara en byggnation, 
som till en del även måste finansieras av bidrag. 
Under 2023 hoppas vi att bygget ska vara i 
gång.  

Härnösands Ridklubb
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