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Verksamhetsberättelse för 

Eslövs ridklubb 2022 
 

 
 
 
Styrelse 
Jenny Heurlin, ordförande  Anna Ekegren, ledamot och vice ordförande 
Pernilla Colhag, kassör  Emelie Alsterfjord, suppleant                   
Sofia Hagerin, ledamot             Charlotte Arnell, suppleant 
Anna Ericsson, ledamot och sekreterare  
Tina Andersson, ledamot   
Carolina Remnold, ledamot och vice kassör   
 
Styrelsen har haft 11 protokollförda möten. 
 
Styrelsen har under året arbetat utifrån målen i verksamhetsplanen.  
 
Medlemmar 
Ridklubben har vid årets slut 310 medlemmar.  
 
Personal 
Ridlärare: 
Marie Olsson och Sara Grundström har under hela året varit fast anställda. Johanna Akke, 
Josefina Lundgren och Hanna Hedén har varit timanställda. 
 
Under året har 8 stycken varit timanställda som helgpersonal. 
 
Hästar 
Vi hade 20 hästar vid året slut. 
 
Vi har under året sålt Pocahontas och Lance Heden som pensionärer. 
Vi har köpt Moonlite Cherry Blossom, b-ponny (Blomman) med hjälp av bidrag från 
Sparbanksstiftelsen Finn och Sparbankstiftelsen Färs och Frosta samt Sidney (Edward) och 
Dermish Quality Cruise (Klara). Blomman fungerar fint i verksamheten, men de stora 
hästarna har på grund av veterinära problem inte kommit igång som lektionshästar än.  
  
Planen är att fortsätta byta ut de som börjar bli gamla och inte håller för verksamheten. 
 
Ridskolans verksamhet 
Det har under året varit 9481 uppsittningar, 474 per häst. Cirka 10 uppsittningar per häst och 
vecka. 
 
Det har under året varit 30 grupper igång varav 

• En grupp för personer med funktionsvariation 
• Åtta knatte- och nybörjargrupper  
• 15 juniorgrupper, varav en frihetsdressyr under höstterminen 
• Sex seniorgrupper 

 
Det har varit hoppträningar för Tord Larsson under vårterminen. 
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Under hösten hade vi ett Idrottslyftsprojekt där elever kunde delta på subventionerade 
träningar. I dressyr för Valerija Vargas Persson (två tillfällen) och i hoppning för Pontus 
Molin (två tillfällen). Det har även funnits möjlighet att träna frihetsdressyr med Johanna 
Akke (7-8 elever). I projektet ingick också att prova på WE samt en föreläsning i att tävla i 
lag. Dessa fick på grund av virussmitta i lektionsstallet flyttas till VT -23. 
 
Vi har haft två vuxenkurser för nybörjare, kurserna omfattade fem tillfällen. 
Under teoriveckan på höstlovet anordnades flera föreläsningar; 

• Tömkörning och dressyr med Marie Mellberg 
• Frihetsdressyr med Johanna Akke 
• Nybörjarteori i stallet 

 
Vi har haft ponnyridning vid nio tillfällen. Vi har haft några barnkalas, skolor och 
företagsridning under året. 
 
Det har varit aktiviteter under sportlov, påsklov, sommarlov, höstlov och jullov. 
  
Klubbverksamhet 
Under året har det varit: 
Hindermålardag och fixardag 19 mars respektive 10 september där det målades hinder och 
städades upp ordentligt. Tack till alla som var där och hjälpte till.   
 
Det har varit hästuthyrning under sommarlovet, höstlovet och jullovet. 
Under två veckor i början av sommaren hade vi, knatte-, nybörjare-, ungdoms- och 
vuxenläger. Då hade vi även provapå-ridning tre dagar.  
Det har anordnats Grönt kort-kurs vid ett tillfälle.  
Vi har även haft sportlovsläger. 
 
Vi har haft en julshow. 
 
Ridskoletävlingar 
Blåbärshoppningar vid två tillfällen 
Klubbmästerskap i hoppning vid två tillfällen 
Julklappshoppning vid ordinarie lektioner 
Klubbmästerskap i dressyr, två tillfällen 
Mullecaprilli 
 
Allsvenskan division 3  
I Allsvenskan division 3 hade klubben med lag i både hoppning och dressyr. I hopplaget 
deltog bland annat tre lektionshästar. 
 
Privatryttare 
Ryttare som inte är uppstallade på klubben har haft möjlighet att nyttja anläggningen genom 
att lösa anläggningskort. Vi har under våren erbjudit träningar i hoppning en dag varannan 
vecka för Tord Larsson och dressyr för Valerija Varga Persson ca två dagar/vecka. Vi har 
även haft dressyrträning för Marie Mellberg en dag varannan vecka. 
 
Boxuthyrning 
Under större delen av året har det varit fullt i privatstallet, antalet boxar till uthyrning har 
under året varit 8 stycken 
 
Uthyrning 
Hyresgäst i bostaden har under året varit Marie Olsson. 



3 
 

Redovisningskonsult (Jeanette Carlsson) har hyrt ett rum i stora ridhuset.  
  
Mark och byggnad 
Under 2022 har arbetet med att byta ut fönster i stallet fortsatt, ytterligare fyra fönster har 
bytts ut. 
  
Kiosk 
Kiosken har varit öppen alla tävlingsdagar och vid övriga aktiviteter. Vi tackar alla som bakat 
och lämnat till försäljning.  
 
Tävlingssektionen 
Hoppning 
Under året har det anordnats fem tävlingar.  Alla tävlingarna har varit välbesökta med många 
starter.  
 
Dressyr 
Under året har arrangerats fyra tävlingar om totalt sex dagar. Vi har haft totalt 300 startande.  

Voltigesektionen 
På grund av att Lance har varit halt och sedan sålts har verksamheten inte kunnat fungera som 
vanligt och har under större delen av året inte haft någon aktiv träning.  

Ideellt arbete 
För att få fler att engagera sig ideellt i klubben har arbetet med funktionärsshopen fortsatt, 
vilket ger medlemmen möjlighet att byta stämplar mot aktiviteter. Annie Mörking och Linnea 
Persson blev tilldelade funktionärsstipendiet.  
  
Ungdomssektionen  
I ungdomssektionens styrelse sitter Annie Mörking – ordförande, Evelina Olsson – 
sekreterare, Emilia Andersson – kassör, Cazandra Purhagen – vice ordförande, Elvira Sjögren 
– ungdomsrepresentant och Amanda Olin – ledamot. Ungdomssektionens styrelse har haft 
åtta möten under året. De aktiviteter som genomförts är en välbesökt loppis (23/10) där 
försäljare kunde hyra plats med eller utan bord och där ungdomssektionen sålde fika. Den 
3/11 genomfördes en spökrunda där styrelsen och andra hjälpande ungdomar skapade läskig 
halloweenstämning för deltagarna som också bjöds på fika. Under december månad hölls en 
fototävling på Instagram. En rykttävling skulle hållas under hösten med fina sponsrade priser 
från Djurgården, tävlingen behövde skjutas upp och kunde hållas i januari 2023. Vi deltog i 
julshowen med bland annat hinderbana mot styrelsen. Under sommaren startade 
ungdomssektionen upp ett eget Instagramkonto (erk.ungdomssektion) som under året haft 24 
inlägg och har vid årets slut strax över 100 följare.  
Detta var det första året på länge som klubben haft en ungdomsstyrelse och året har gett 
deltagarna i styrelsen mycket lärdomar och vi ser fram emot att få utöka vårt arbete under 
2023. 
 
Kommunikationsgruppen 
Kommunikationsgruppen har under 2022 bestått av Sara Mörking, Pernilla Colhag och Anna 
Nimander. 
Vid årsskiftet 22/23 stängde IdrottOnline ner sin websidetjänst där klubben fram till då haft 
sin hemsida. Så fokus under året har för kommunikationsgruppen varit att bygga en ny 
hemsida och få över all information till denna. Den nya hemsidan bygger på en mall från 
wordpress, men är inte knuten till någon speciell plattform. 
Kommunikationsgruppen har också hjälpt till med att skaffa en ny mailadress för klubben, 
som numera nås på ridskolan@eslovsridklubb.se.  
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Under året har kommunikationsgruppen skickat ut 11 ordinarie nyhetsbrev samt ett extra 
informationsbrev om smitta i stallet. I slutet av året hade nyhetsbrevet 190 mottagare.  
 
Ekonomi 
Inför året gjorde vi en ganska stram budget med tanke på aviseringar om höjningar av el, 
drivmedel, foder och gödsel. Vi har trots allt klarat året ganska bra, tex har elen bara ökat med 
ca 20000:- och vi fick bra egen skörd av foder vilket gjort att kostnaderna kunnat hållas nere. 
Genny Hansson slutade jobba i stallet i början av året och hon har inte ersatts, vilket också 
gjort att personalkostnaderna gått ner. 
Det blev därmed ett överskott på 87 203,80 kr. Något som också bidragit till överskottet är de 
extrabidrag som kommunen betalat ut för att hjälpa till när kostnaderna gått upp för oss 
föreningar som äger vår anläggning själva.  
 
Bidrag 
Under året har vi fått projektstöd från Idrottslyftet- utveckling på 24000:- 
Sparbanksstiftelsen Finn 100000 till energibesparande åtgärder (ej rekvirerat vid åskiftet) 
Från Eslövs kommun har vi fått bidrag till lovaktiviteter. 
 
Sponsorer 
Arbetet med generell sponsring har inte varit så aktivt under året men våra tävlingssektioner 
har arbetat hårt med att få sponsring till tävlingar. 
Vi tackar följande sponsorer för era bidrag med priser till våra tävlingar och för sponsring av 
våra lag: 
Djurgården 
Granngården 
Hööks 
Klåveröd logi & café 
Krafft 
Sparbanken Skåne 
 
Klubbmästare och utmärkelser 
 
Klubbmästare Dressyr ERK 2021  

Lektion junior – Hanna Hedén 

Lektion häst – Anna Ekegren 

Privat junior – Emmie Andersson 

Privat senior – Lovisa Frank 

Klubbmästare Hoppning ERK 2021  

Lektions ponny – Thea Nilsson 

Lektions häst – Harald Kjellman 

Privat ponny – Elina Grundström 

Privat häst – Ida Andersson 

Devotjkas Vandringspris ERK 2022 



5 
 

Elvira Sjögren med Miss Holly G 

Euphorbias Vandringspris ERK 2022 

Ida Andersson 

ERK Hoppning 2022 

Elvira Sjögren 

ERK Dressyr 2022 

Sofia Kronberg 

 
 
Därmed är verksamhetsåret 2022 avslutat. Vi tackar alla som varit med och deltagit i 
aktiviteter, arbetat för eller hjälpt klubben på annat sätt. 
 
Styrelsen för Eslövs Ridklubb 
 
 
 
_________________ __________________ ____________________ 
Jenny Heurlin  Anna Ericsson   Pernilla Colhag  
 
 
 
_________________ __________________ ____________________ 
Sofia Hagerin   Anna Ekegren   Carolina Remnold 
 
 
 
_________________ __________________ ____________________ 
Tina Andersson Emelie Alsterfjord  Charlotte Arnell 
 
 


