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1 Verksamhetsidé 
❑ Skapa en meningsfylld fritidssysselsättning med omsorg om människor och djur 

❑ Erbjuda barn och vuxna en bra ridutbildning samt att fostra och utveckla 

tävlingsryttare och funktionärer  

❑ Arrangera tävlingar och programaktiviteter 

❑ Utveckla verksamheten genom medlemsengagemang och ideella insatser 

❑ Verksamheten skall präglas av kvalitet i alla led. 

 

2 Organisation 
 

Styrelsen 

Efter årsmötets val och konstituerande har styrelsens sammansättning och arbetsfördelning 

under 2022 varit följande: 

                                                                                                                                 Mandattid 

Ordförande och personalansvarig            Ida Norberg                            2022 

Vice ordförande                           Anna-Karin Westin                                  2022 

Kassör   Lena Norrbin   2022 

Sekreterare                                               Camilla Johansson                                 2023 

                                                                                

Ledamot                                                   Anna-Karin Westin                                 2022 

Ledamot                                                   Linda Dahlberg                                        2022 

Ledamot                                                   Camilla Johansson                                 2023                                                                     

Ledamot                                                   Sofia Eriksson                                          2023                                                                                             

Ledamot    Jenny Edman   2023 

Ledamot   Lena Norrbin                        2022 

Suppleant                                                 Anna Melander                     2022 

Suppleant                                                 Tomas Sonesson                                       2022  

Adjungerad                                              Susanne Juto Nordenfors, ridskolechef 

Ungdomssektionen                                  Agnes Viberg o Rut Svanholm 

                                                                    

Styrelsen har under året haft 11 protokollförda möten 

 

Övriga förtroendevalda: 

Revisorer 

                                                                                         Mandattid 

Ordinarie           Kristofer Block                                     2022 

                          Ulrica Åhman                                        2022 

Suppleanter       Ulrica Forslund                        2022 

                          Bo Mattsson                                         2022   

Valberedning 

Valberedningen har under 2022 bestått av Marie Sjölund, Ingrid Nordlund och Malin Wiberg 

med Ingrid Nordlund som sammankallande. 

 

Utbildningsansvarig 

Ida Norberg            2022 

 

Tävlingssektionen 

Sara Nilsson har varit tävlingssektionens ordförande, Linnea Nilsson vice ordförande. 
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Personal 

Anställda av KfRK: 5,5 tjänster fördelade på 7 personer.  

Anställda med lönebidrag: 1,5 tjänster som stallförman och på kansliet, fördelade på tre 

personer. 

Anställda av Samhall: stallpersonal och stallvärd, fem-sex tjänster fördelade på sex-sju 

personer, varierande under året 

Daglig verksamhet, Kramfors kommun, två personer. 

 

3 Organisationsplan 

 
Styrelsen 

Arbetsutskott: Ordförande, kassör, sekreterare                                 

Ridskolechef                                                                                 

Instruktörer                                                                                  Tävlingssektionen   

Stallpersonal                                                                                (Privathästsektionen) 
Café                                                                                              Ungdomssektionen 

Stallvärdar                                                                                    (Minisektionen) 

Administration 

  

4 Medlemmar /Avgifter 

 
Medlemsantalet vid utgången av 2022 var 335 

Medlemsavgifter 

Senior                                                         375 kr 

Junior                                                         275   ” 

Familj                                                         900  ” innefattar familj med barn under 25 år som 

bor på samma adress som resten av familjen, max 4 personer. 

 

5 Ridskoleverksamheten 
  

Lektioner 

Trycket på att rida har varit konstant under hela 2022. Intresset för lek och lär har varit stort. 

Vi hade även två tillfällen där vi bjöd in seniorer att komma till vår anläggning, fika, pyssla 

med hästar och prova på att rida om man ville. Det har genererat att ett antal seniorer har 

börjat rida vilket är oerhört glädjande 

 

Några träningstillfällen har genomförts i både hoppning och dressyr under medverkan av egna 

och externa instruktörer som Lotta Månsson Söderström, Isabelle Serrander. Sara Nilsson har 

även hållit i kurs för ”Grönt kort”  

Våra uppskattade ridläger har genomförts både under sommaren och runt jullovet 

 

Certifierad ridskola 

Ridskolan är kvalitetscertifierad av Svenska Ridsportförbundet. Certifieringen avser dels 

hästhållning och anläggning, dels instruktörerna. Kramfors Ridklubb är certifierad på båda 

områdena.  

Fortbildning och stiftelser 

 



 

 4 

Samarbete med skolan och liknande 

Kramfors Ridklubb har även under 2022 haft samarbete med Kramfors skolor från lågstadiet 

upp till gymnasiet. 

Ådalsskolans Individuella val/specialidrotter har ridning som idrott och vi har ett antal elever 

som kommer varje vecka. 

 

Uthyrning av personal till Nordviksskolan gav 107300 kr, mot ca 114 750 kr 2021, vilket är 

en minskning med 7450 kr. 

 

Ridning för personer med funktionshinder utgör ca 14 % av verksamheten vilket är 

ungefär ett 40-tal elever. Den har bedrivits på dag- och kvällstid, dels i samarbete med 

särskolan, dels som vanlig fritidsaktivitet. Flera ryttare med funktionsnedsättning som rider 

dagtid har ökat sina ridtillfällen varje vecka, en del rider ända upp till fyra gånger i veckan. 

Lektionerna är individuellt anpassade efter ryttarnas olika grad av funktionsnedsättningar. 

Verksamheten kan ske bl. a tack vare sponsrade bidrag till hästar och utrustning genom åren 

och engagerad personal i stallet. Ungefär hälften av våra fantastiska hästar går någon form av 

handikappridning, där en handfull är vår absoluta spjutspets och klarar av elever med de 

svåraste funktionsnedsättningarna. Uppsittning för ryttarna sker med ramp, lyft, pall eller en 

hjälpande hand. Hos oss får alla rida oavsett handikapp, vi hittar lösningar för varje enskild 

person tillsammans med ryttare, anhöriga eller assistenter. Vi brinner för vår verksamhet med 

våra ryttare med funktionsnedsättningar. 

Söndag 20221120 fick vi besök av sju glada personer som åkt från Gotland för att se på vår 

Para verksamhet för funktionsnedsatta. 

Fantastiska Kristina Ulander kom med sin häst Alfons (tidigare ridskolehäst hos oss) och hade 

uppvisning och de fick både ställa frågor och vara med henne. 

De fick även titta på all vår utrustning och våra hjälpmedel, plus att de fick chans att prova på 

själva med hästarna Claus och Hidalco. 

På måndag morgon kom de tillbaka då vi även bjudit in ett glatt gäng pararyttare i permobilar 

som rider andra dagar i vanliga fall, och sedan kom även de som normalt rider på måndagar. 

Allt för att gotlänningarna skulle få se hela våran bredd på pararyttare och få vara med och se 

vad man kan göra för att underlätta för ryttarna och vilken nytta och glädje det ger för dem. 

 

 

Ridhuset 

Vi är superglada för nya ridhuset och stallet som blev klara 2020. Tyvärr har vi ännu inte 

kommit till skott med någon invigning för medlemmar och allmänheten ännu. Däremot så 

hade vi under VT-22 celebert besök av svenska hopplandslagets förbundskapten Henrik 

Ankarcrona som under dagarna två höll i både hoppträningar och en mycket uppskattad clinic 

med fulla läktare  

 

Sponsring, fonder, Pay and Jump, strumpor mm 

Välbehövliga extrainkomster: 

Sponsorskyltarna har givit en intäkt på 75000kr. 

Vi har sålt klubbkläder inklusive mössor som givit 4308kr i vinst. 

Newbodyprodukter med 18594kr i vinst. 

Ullmax med 1550kr i vinst. 

Kryddförsäljning med 4245kr i vinst. 

Bingolotto påsk-/julförsäljning med vinst på 23794 kr, trots att alla inte betalat sina lotter. (-

1200 kr vid påskförsäljningen och -2300 kr vid julförsäljningen, men det kan vara några som 

inte angivit att betalningen gällt lotter så förlusten kan vara mindre.) 
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Returpant 3479 kr. 

Bingolotto 2343 kr. (Automatisk avkastning vid vanliga Bingolotto, inget med vår försäljning 

att göra.) 

Lotterier har givit 22558 kr. 

AB Svenska spel 2225 kr. 

Armband 600 kr. 

Sponsorhinder har givit 49596 kr på fem år=9919 kr i vinst för 2022 tom 2026. 

 

Under 2022 anordnades även  Pay & Jump, vilket genererade 22350 kr med avdrag för 

personalkostnader. 

Vi har även sålt prisrosetter för 3530kr. 

 

 

Jessicas slit under 2021 och 2022 gav bra utdelning från fonder och stiftelser: 340000kr under 

2022, dessutom blev vi beviljade 30000kr i december men de kom nu i januari (så de räknas 

in på 2023 bokslut). 
 

 

6. Tävlingssektionen 

Verksamhetsberättelse för Tävlingssektionen 2022 

Under 2022 har Sara Nilsson varit ordförande, och Linnea Nilsson vice ordförande för 

tävlingssektionen (TS). Ridskolans kanslist Annika Sahlén sköter TS bokföring, Linnea 

Nilsson har varit TS kassör. 

Alla klubbens medlemmar, som är intresserade av tävlingsverksamhet, är välkomna att delta 

på TS möten. TS har under året haft 6 protokollförda möten (och ytterligare ett antal där 

protokollet inte återfunnits i skrivande stund, samt några inför-tävlingsträffar). TS 

mötesprotokoll finns att läsa i protokollpärmen på kontoret. TS annonserar sina möten i 

Facebookgruppen samt på hemsidan. 

2022-12-31 hade TS ett saldo på 44 135 kronor på sitt bankkonto. 

Under 2022 har TS genomfört 5 klubbtävlingar under året. SCA cup, med 4 omgångar och 

Klubbmästerskap i dressyr och hoppning. TS genomförde även en 5 stycken 1-2* tävlingar 

för ponny och häst, 3 i hoppning och 2 i dressyr.  

Resultat för Klubbmästerskap, SCA cup, Lagserier och Distriktsmästerskap 2022:  

Hoppning: 

Klubbmästare ponny, Saga Lindgren - Carpe Diems Lucifer II 

Klubbmästare häst, Alvina Liedes - Gorgeous 

Dressyr: 

Klubbmästare ponny, Maja Melander - Rickardo  

Klubbmästare häst Alvina Liedes - Gorgeous 

Nytt för i år, Allround KM. (Där resultatet från hoppningen och dressyren räknades ihop) 

1:a Alvina Liedes 
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2:a Anna Bylund 

3:a Julia Bohman 

SCA Cup 2022 

1:a Alvina Liedes – Gorgeous 

2:a Frida Lindman – Mirakel 

3:a Maja Melander – Rickardo  

Lagtävling hoppning Ponny Div 2 öst. 

Där vann Kramfors ridklubb, i laget deltog Alva Thybeck, Elvira Bjurström, Linnea Seittu, 

Ronja Boman, Nellie Sonesson och Cornelia Sjödin. 

Distriktsmästerskap 2022 

Madelen Westerlund - Corda, 3:a i individuella fälttävlans DM för häst. 

Alvina Liedes - Gorgeous & Ida Norberg - Attila 2:a i lag dressyr DM häst. 

Alvina Liedes- Gorgeous 3:a i individuella dressyr DM häst. 

Engla Dahlberg Moberg- Mr Handsome 1:a i hoppning DM ponny kategori B.  

Emelie Edman – Gigi 3:a i individuella hoppning DM häst 

 

2022 var det 45 ryttare som löste tävlingslicens för Kramfors Ridklubb. 

TS vill tacka alla som på ett eller annat sätt hjälpt oss att genomföra våra tävlingar under året, 

stora som små, - ni är mycket värdefulla för oss! Vi vill också tacka alla ryttare, funktionärer 

och medhjälpare (t.ex. föräldrar och hästskötare) som under året hjälpt till att på bästa sätt 

representera vår klubb på tävlingar runtom i distriktet/landet. 

Tävlingssektionen, genom Linnea Nilsson 

 

 

7 Ungdomssektionen 

Verksamhetsberättelse för U-sek 2022 
 

År 2022 har vi lyckats få ihop så många aktiviteter som vi kunnat efter pandemin. Vi har 

kämpat på och har fått till några aktiviteter. 

U-sek styrelsen 

Rut Svanholm, ordförande och representant i föreningens styrelse 

Alice Näsström, kassör 

Agnes Wiberg, sekreterare och representant i föreningens styrelse 

Alvina Liedes, ledamot 

Elvira Bjurström, ledamot 

Ellen Nordlöf, ledamot 

Saga Lindgren, ledamot 
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Isabelle Almqvist, ledamot 

Jennifer Aveling, ledamot 

Ronja Boman, ledamot 

I början av 2022 gick det väldigt tungt för ungdomssektionen då vi inte fick ihop så många 

möten eller aktiviteter. Efter pandemin har det varit svårt att få igång allt igen men några 

aktiviteter fick vi till. 

Några har även valt att slutat under 2022 men vi som varit kvar har gjort vårat bästa för att få 

ihop det ändå. 

Vi fick i början av året vara med och hjälpa till inför träningarna och clinicen med Henrik 

Ankarcrona. Vi gjorde fikapåsar, tvättade hinder och byggde fram banan. Vi fick även vara 

med och hjälpa till på banan under clinicen. 

Under påsklovet anordnade vi äggletartävling igen efter något års uppehåll. Det var bara 

några få anmälda men vi beslutade att köra ändå, och väl där dök det upp flera stycken som 

också ville vara med vilket var kul. Vi grillade korv och fikade samt delade ut priser vilket 

verkade vara väldigt uppskattat. 

I september träffades vi igen för att hjälpa till med familjedagen. Vi hade ponnyridning och 

det var många som kom och red vilken var väldigt kul. 

I oktober började planeringen för den årliga spökafton. Planeringen och anmälningarna flöt på 

bra och det kom fler barn än förväntat. Vi hade turen att få låna några personer från 

Solgläntan i år igen som ställde upp att vara spöken under kvällen. Det blev väldigt lyckat och 

alla verkade nöjda över kvällen. 

Vi tog även på oss att julpynta stallet i år så det skulle vara julfint för alla medlemmar. 

Dessvärre var det väldigt svårt att få ihop då det inte var så många av oss som kunde men 

några få tog på sig det och gjorde det fint i stallet. 

Under 2023 hoppas vi att det blir mer struktur i ungdomssektionen och vi hoppas på att kunna 

anordna fler aktiviteter med många fler som vill delta. Vi önskar även att det är fler som vill 

gå med i ungdomssektionen. 

USEK, genom Agnes Wiberg  

 

8 Minisektionen 
Sektionen ingår för närvarande i ungdomssektionen  

 

9 Privathästägarsektionen 
Sektionen är vilande. 

 

10 Hästbestånd 
Klubben äger 22-23 hästar. 12-13 privathästar är uppstallade på ridskolan. Under året har som 

vanligt några hästar försvunnit och nya tillkommit.  

Hästar vi köpt under 2022: 

Rosengårdens Zackramento 
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True Indianpolis 

Riga Mayor ”Mange” 

Sålda hästar under 2022: 

Albani 

Bar 

En av våra hästar Storgaards Fandango ”Björn” 

fick tyvärr vandra vidare  till “evigt gröna ängar”: 

 

 

11 Anläggning 
Nya ridhuset och stallet färdigställdes under hösten 2020 och vi är otroligt tacksamma över att 

ha ett varmt ridhus att tillgå under den kallare perioden av året, men även att ha förmånen att 

fördela verksamheten mellan två ridhus. Under sommarmånaderna har vi även tillgång till en 

stor fin utebana. Vi har haft lite barnsjukdomar i de nybyggda delarna med 

temperaturreglering, ventilation, underlag och nån smärre översvämning. Tacksamt är dock 

att vi i vårt nya hyresavtal har elen inbakad i hyran vilket var en stor fördel under december 

månad.  

 

12 Slutord 
Efter pandemin och allt vad det inneburit har vi under det gångna året på Kramfors ridklubb 

succesivt kunnat återgå till att bedriva vår verksamhet mer eller mindre som innan pandemin 

kom. Vi har öppnat cafeterian, anordnat ridläger, Pay and Jumper samt 1* och 2* (tidigare 

lokal/regionala) tävlingar där publik har tillåtits. Det är även öppet för alla som vill, att 

komma och kika på ridlektionerna som bedrivs. Vi har tack vare sponsorer kunnat köpa in en 

ny hinderpark under slutet av 2022 som vi ser framemot att inviga i vårt nya fina ridhus under 

kommande hopptävlingar 2023. 

  

Vi är en ideell förening och vi är otroligt tacksamma för allt ideellt arbete som läggs ned för 

vår fantastiska klubb. Vi ser även under kommande år ett fortsatt ett stort behov av dessa 

ideella insatser – allt arbete räknas och tas tacksamt emot. 

  

Avslutningsvis vill vi passa på att tacka all personal, våra elever, föräldrar, tävlingsryttare, 

sponsorer och samarbetspartners inom Kramfors kommun, Samhall m.fl. för att ni på olika vis 

bidrar till att vi kan bedriva vår verksamhet – utan er skulle det inte vara möjligt! 

  

Nu ser vi framemot ett nytt år där vi ska fortsätta utveckla vår verksamhet! 

  

Björknäs februari 2023 

Styrelsen 


