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Verksamhetsberättelse 2022 
Eriksmåla Ridklubb 

 

Ridskolan 

Med siktet inställt på att vara Sveriges bästa ridklubb fortsätter vår ridskoleverksamhet 

att växa. 

 

Eriksmåla Ridklubb erbjuder lektionsverksamhet för barn, ungdom och vuxna.  

Ridskolan har allt från nybörjarlektioner till tävlingsgrupper samt verksamhet för 

personer med olika funktionsvariationer.  

 

Vår ridskoleverksamhet är stabil och i ständig utveckling. Vi har startat ytterligare 

voltigegrupper och verksamheten växer stadigt. 

Nya ridelever vill boka platser hos oss. För att tillgodose behovet av ridutbildning har vi 

fått hyra in oss på andra ridanläggningar då vi för närvarande inte har mer ledig tid att 

erbjuda i vårt ridhus. 

 

Ridskolan har utöver ordinarie ridskoleverksamhet anordnat lovaktiviteter, kurser i 

dressyr, hoppning, körning och WE. Det har varit fulltecknade ridläger och full aktivitet 

på våra utbildningstävlingar i hoppning, dressyr, WE, Voltige och ”funkistävling”. Vi 

har hunnit genomföra tömkörningskurser, grönt kort kurs och även spontanridning som 

”pappa-ridning”, frukost- och lunchridning och prova-på. Nobeldagen firas med 

dressyrträning och vackraste tävlingskläderna är på. Nyhet för året är att vi har provat på 

distansritt och genomfört ERK-ritten som vi hoppas ska bli ett återkommande inslag i 

verksamheten. 

 

Louisa och Tashja arbetade även i år, med att erbjuda en riktigt gammeldags tur med häst 

och vagn under julhelgen. Jättemysigt! De deltog även vid julskyltningen i Emmaboda. 

 

Vi är tacksamma över det stora engagemang och viljan att suga i sig kunskap som finns 

hos våra medlemmar! 

 

Vi är väldigt stolta över att även i år haft hästar och ryttare som deltagit i DM med gott 

resultat. Distriktets bästa D-ponnyekipage hittar vi hos ERK. Alice Johansson och Lauras 

Jasmine (Mimmi) vann guldet. 
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För att hjälpa våra elever ytterligare ett steg framåt i deras utveckling har vi i år 

genomfört coachsamtal, ett individuellt samtal för att hjälpa till att vägleda ryttaren i sin 

utveckling. Detta för att eleven ska få stöd i att nå sina mål och kunna utvecklas.  

Ryttarcoachen har med sin kunskap och erfarenhet kunnat vägleda och stötta.  

 

I samarbete med Emmaboda Kommun och SISU har Filippa drivit projekt Idrottsskolan. 

En satsning på att få barn i åk 1–2 att upptäcka rörelse, idrott och föreningsvärlden. 

 

Personal 2022: 

Eriksmåla Ridklubb har en aktiv och mycket ambitiös personalgrupp vars arbete har 

resulterat i ännu ett år utav positiv utveckling av ridskolan.  

 

Jeanette Kindeland, Verksamhetschef 

Gunilla Stånggren Karlsson, Ridlärare 

Louisa Karlsson Lapierre, Ridlärare 

Filippa Kindeland, Ridlärare 

Christer Nilsson, Vaktmästare 

 

Timanställd: 

Tilda Holmqvist, Ridlärare 

Alma Kennemar, Ridlärare 

 

 

Utbildning och fortbildning 

Jeanette har varit på digital fortbildning för ridlärare och tränare, samt varit på en 

repetitionskurs för domare och en för Grönt Kort provledare. Jeanette har även påbörjat 

ledarutbildning för verksamhetsledare. 

Louisa har deltagit vid WE träningar och tävlingar för att öka kunskapen inom WE. 

Filippa och Louisa har förkovrat sig inom voltige och deltagit på träningar. 

 

Jeanette, Gunilla, Louisa och Filippa har deltagit i årets ridlärarkonvent, där de fick 

lyssna på flera intressanta föreläsare. 

 

Utöver detta genomförs regelbundet gemensam personalridning i syfte att likrikta 

undervisningen i verksamheten. 

 

Varje vecka träffas personalen för att organisera arbetet och stämma av vägen mot 

uppsatta mål.  
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I det dagliga stallarbetet har vi stor hjälp av Grön Omsorg, personer från daglig 

verksamhet, som mockar, fodrar och håller snyggt på vår anläggning. 

 

Hästar 

Vid 2022 års slut har vi 18 skolhästar, 2 hästar inom avel och 11 medlemsuppstallade 

hästar. 

Vi håller hög kvalitet på våra hästar. Varje häst har en individuell utbildning och 

utvecklingsplan. Vi är mycket stolta över våra hästar och det fantastiska arbete som de 

utför. Gunilla ser till att varje häst får den friskvård som den behöver – allt från massage 

till tandläkare och vaccinationer. Det är viktigt för oss att se till att varje häst trivs med 

sin roll på ridskolan och sköts om på bästa sätt. Vi är noga med att följa SvRFs 

hästhållningspolicy.  

 

Det har blivit allt svårare att hitta lektionshästar. För att möta denna utveckling har vi 

under året haft resurs och möjlighet att både köpa in och sälja några hästar. Vi har också 

kunnat arbeta vidare med vårt avels- och unghästprojekt. Vår egen uppfödning ERKs 

Spirea föddes den 2 juni. Vidare i vårt unghäst projekt köptes en fantastisk, 3-årig 

welshponny in – Hugo Boss. Vi hoppas att han om några år ska vara ridskolans stjärna. 

 

Hästarnas utrustning har setts över kontinuerligt. För att minska risken för skador på 

hästarna och för att ge bra förutsättningar för våra ryttare är det viktigt att ha lämpliga 

sadlar. Varje häst i träningsgrupp utrustas med både hopp- och dressyrsadel. 

 

Jag vill rikta ett stort tack till klubbens Styrelse som hjälper mig att göra alla 

planer och idéer möjliga! 

 

Jeanette Kindeland 
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Styrelsen 

Under året har styrelsen bestått av ordförande Malin Ericson och ledamöterna Ann-Sofie 

Nylander, Carina Wilhelmsson, Monica Björnlund, Sara Klevtun, Sonny Kjellander samt 

suppleanterna Emma Kronborg och ungdomsrepresentanten Moa Svensson. 

• Styrelsen har under året haft 11 ordinarie styrelsemöten och ett årsmöte. 

• Under våren samlades alla sektioner för gemensam genomgång av våra 

förväntningar på sektionerna samt de olika styrdokument vi har. 

• I maj bjöds kommunberedningen in för information av våra framtidsplaner och 

senare även politikerna som fick en helhetsbild av nuvarande situation och 

framtiden. 

• Styrelsen har under året startat upp med medlemsutskicket Nyhetsgnägg som 

kommit ut vid 5 tillfällen. 

• Under hösten uppmärksammades att ridklubben varit i Lidahult i 20 år med 

jubileumsdag. Hela verksamheten visade upp sin bredd under dagen och på 

kvällen hölls middag i cafeterian. 

• Vi har haft försäljning av grillkol på våren och Ravelli på hösten. 

• Även i år anordnades julmarknad i ridhuset, många knallar var på plats 

tillsammans med ponnyridning, häst och vagn och Algutsboda hembygdsförening 

som bjöd på pyssel. 

• Slutade året gjorde vi med det stora beslutet att vi nu bygger eget ridhus. 

 

Med dessa ord tackar styrelsen för året. Vi vill också passa på att tacka alla 

våra medlemmar för förtroendet och de ideela timmar som lades ner förra 

året. Vad vore vår klubb utan vår fantastiska personal som sprider glädje och 

hästkunskap till oss varje dag, stort tack till er. 
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Anläggningssektionen 

Anläggningsgruppen arbetar outtröttligt med skötsel och utveckling och i år kan de 

redovisa följande:   

• Röjt hagar vid tre tillfällen 

• Ny pump och vattenfilter monterat 

• Investerat och monterat ny julgransbelysning 

• Dysor i ridhus bytta 

• Ny belysning för transportparkering 

• Bekämpning av vildsvin (Håkan) 

• Situationskarta monterad 

• Ny hemsida (Håkan) 

• Lokaliserat avloppet från ridhuset och anmält till kommunen 

 

Marknadsföringssektionen 

Under året så har marknadsföringsgruppen fått in nya och behållit dom gamla 

sponsorerna. Nya sponsorer är  

Vida silversponsorer 

Bolist silversponsorer 

Nävragöl El diamantsponsor 

 

Det har tagits fram ett nytt sponsoravtal det är Diamantsponsor det innefattar 10.000 kr 

och en skylt på 120*60 cm.  

Även i år så slog marknadsföringsgruppen rekord i sponsorer till ponnycupen.  

Marknadsföringsgruppen har haft ett möte med tävlingssektionen där vi diskuterade om 

ett kommande upplägg om sponsorer till kommande tävlingar.  

 

Clara Bertelsen kommer att stötta upp marknadsföringsgruppen vid behov. 
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Cafésektionen 

Har under året försett skafferiet med dryck, godis, kaffe och fikabröd. Varje dag/ kväll 

har möjligheten funnits att sätta på kaffe och handla i en självservering. Betalning har 

skett genom swish eller kontanter i en kassalåda. 

Detsamma har gällt vid de 10-tal tillfällen det har varit blåbärs-, björnbärs-, lingon-, 

klubb- eller pay and jump-tävlingar. Det har även funnits bullar som kan bakas och 

donuts i frysen. 

Vi har utökat sortimentet med lite matigare varianter såsom fyllda knäckebröd och 

energibarer. Allt kaffe som serveras är ekologiskt. 

Inför ponnycupen, som var två heldagar, bakades, grillades och röktes det med många 

ideella krafter. Ett helt gäng som ställde upp och jobbade så att alla var mätta o glada. Vi 

hade lunchservering med tre alternativ, grill med två alternativ. 

I december fick vi en efterlängtad restaurangdiskmaskin installerad, vilket underlättar 

vårt arbete betydligt.  

Dessutom lunchservering vid 8 tillfällen vid andra tävlingar och en 

shetlandsponnyutställning.  

 

Tävlingssektionen 

I Tävlingssektionen har Åsa Karlsson, Martina Jansson, Kajsa Rosqvist, Jeanette 

Kinderland och Monica Björnlund arbetat under året. Tävlingssektionen har också 

tävlingskommittéer där Filippa, Gunilla och Louisa är grenledare. Tävlingssektionen har 

haft möten tillsammans med kommittéerna och samverkat med Cafésektionen. 

Klubben hade lag för DIV 3 hoppning och dressyr för häst där lagmedlemmarna innan de 

var på tävlingar och representera klubben hade möten och planerade in gemensamma 

träningar och middag tillsammans. 

Vi har under året fått våra tävlingar miljömärkta och ett nytt hinder har köpts in. Under 

höstens teorivecka genomfördes en funktionärsutbildning tillsammans med Jeanette 

Kinderland. Vi har genomfört en mängd 1* tävlingar i både dressyr, hoppning och WE. 

Men också en lyckad ponny-cup på sommaren under två dagar med mycket god 

uppslutning av både tävlande, publik och funktionärer. 

Utöver detta har vi haft både Pay and Jump, klubbdressyr och klubbhoppning. Det är 

svårt att få tid för tävlingar då anläggningen är mycket uppbokad alla dagar i veckan och 

vi är väldigt glada att styrelsen har tagit ett beslut att det ska byggas ett eget ridhus. Detta 

gör det enklare för oss att utveckla vår tävlingsverksamhet i linje med Sveriges bästa 

ridklubb. 
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Vi tackar alla som har ställt upp under året med stort och smått under tävlingar 

och hoppas att fler vill ansluta till vårt härliga funktionärsgäng. 

 

Ekonomisk redovisning 

Analys av årets resultat 

Årets resultat visar ett positivt resultat med 673 000 kr mot 2021: års negativa resultat på 

- 24 500 kr.  

Ridskoleverksamheten har haft god uppslutning under året både gällande traditionella 

lektioner och övriga aktiviteter, vilket säkrar våra intäkter. 

 

Det goda resultatet beror på flera delar, dels att vi löst ut stora delar av vår 

semesterlöneskuld till personalen, det gäller de sparade dagarna sedan flera år tillbaka 

som vi under 2022 betalade ut. Vi strävar efter att semester ska tas ut under semesteråret 

och inte sparas över tid. Bytet avförsäkringsbolag och goda hästinköp medförde att vi har 

ett högre bokfört värde vid utgången av2022 mot ingående värde 2022. Vi har också fått 

beviljat ett högre bidrag från Emmaboda kommun för våra driftskostnader.  

 

Våra kostnader påverkas fortfarande av prisnivåer för foder som ligger på en högre nivå 

sedan sommaren 2018. Vårt projekt och planeringen för energibesparingsåtgärder 

tillsammans med Emmaboda kommun verkställdes i början av 2021. Trots vidtagna 

åtgärder dras vi fortfarande med extremt höga kostnader för vår drift av anläggningen. 

 

Under 2022 har vi följt vår ekonomi månadsvis och i december 2021 och januari 2022 

hade vi två tillfälle med ekonomiutbildning för alla i styrelsen för att öka förståelsen för 

vår styrning och uppföljning av ekonomin. Vi har under verksamhetsåret åter kunnat 

lägga fokus på att nå långsiktig ekonomisk hållbarhet, följa upp sektionernas resultat och 

planera för ett längre tidsperspektiv. 

 

Osäkra fordringar 

Uppföljning av obetalda fakturor sker löpande under året, vi har som rutin att gå igenom 

kundreskontran vid varje månadsslut. Inför bokslut 2022 hade vi 6 st fakturor som anses 

som osäkra, till ett värde av ca 14 500 kr. 
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Framtid 

Inför verksamhetsåret 2023 planerar vi för en budget i balans och behåller vår 

ekonomiska målsättning att resultatet ska vara minst 5 % av de intäkter som vi har 

sammantaget från medlemsavgifter, lektionsavgifter och avgiftsbelagda aktiviteter. 

Under 2023 kommer det att tillkomma uppföljningar och nyckeltal inom områden 

utvalda av styrelsen. Vi fortsätter vårt arbete med en hållbar ekonomi över tid och öka 

vårt sparande för framtida projekt. 

 

Ridhusgruppen 

Ridhusgruppen har under verksamhetsåret 2022 fortsatt arbeta för att föreningen ska 

kunna bygga ett nytt ridhus. Eftersom det är kommunen som äger fastigheterna och även 

marken, har dialog och samarbete med kommunen varit viktig. 

Ridhusgruppen träffade tekniska nämnden för möte och presentation av vår verksamhet 

utifrån behov och framtida önskemål. Vi fick då veta att renovering/nybyggnation inte 

fanns med i investeringsplanen för Emmaboda kommun kommande 20 år. Politiska 

representanter från kommunfullmäktige bjöds i början av sommaren in till möte på 

klubben för att få samma presentation. Det blev ett lyckat möte då flera politiker inte 

upplevde att de var insatta varken i vår verksamhet eller i status på fastigheter och behov 

av renovering/nybyggnation.  

Vi har haft fortsatt dialog med kommunen via kommunalrådet, ekonomichefen och 

fastighetsansvarig. Ägandeformen, där ett förslag är ett arrendeavtal, vatten, el och 

avlopp är frågor som diskuterats och undersökts. Detta är centrala frågor för att kunna gå 

vidare med en nybyggnadsprocessen. El vatten och avlopp är nu utrett. Ägandeprocessen 

och ett eventuellt arrendeavtal är frågor styrelsen får fortsätta utreda under 2023.  

Ridhusgruppen har också undersökt och kommit fram till var ett nytt ridhus bäst placeras 

med hjälp av entreprenörfirma. Mått på nytt ridhus utifrån verksamhetens behov och 

önskemål har beslutats, möten med olika ridhusföretag har ägt rum och offerter har tagits 

in. Billigast är företaget Tectum som ridhusgruppen har fortsatt kontakt med.  

I slutet av året har vi officiellt startat upp projektet ridhus där Eva Karlsson är 

projektledare. Vi har också formaliserat arbetet genom att dela upp oss i två grupper där 

den ena jobbar med själva ridhuset och nybyggnationen och den andra jobbar med 

finansiering. Eva är projektledare i båda grupperna. Medlemmar i finansgruppen är 

Jeanette Kindeland, Ann-Sofie Nylander och Malin Ericson. Medlemmar i 

ridhusgruppen är Jeanette Kindeland, Emma J Kronborg och Monica Björnlund. 
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Finansgruppen har påbörjat ansökningsprocessen hos bl a Allmänna Arvsfonden. Vår 

gemensamma målsättning är att byggstart för ridhuset är januari -24. 

 

 

 


