
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR STORA HÖGA RIDKLUBB 2022 
 
Styrelsen och verksamhetschefen, Maria Hake, för Stora Höga Ridklubb (org.nr 853300-4928) avger härmed 
verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2022-01-01 – 2022-12-31. 
 
ÖVERBLICK EKONOMI   
Stora Höga Ridklubb har under 2022 fortsatt trenden med ännu ett positivt resultat, dock en minskning från föregående 
år. Resultat för 2022 är 31 484 kr (159 209 kr 2021). 
Totala intäkter var under året 3 759 442kr (3 898 365 kr 2021) vilket är en liten minskning från föregående år. 
Lönekostnaderna har under 2022 minskat jämfört med 2021 kr. Kostnaden för hästarna har ökat från 2021. (1 146 304 
kr). Anläggningen är finansierad med lån, sammanlagd skuld 2022-12-31 var 1 330 988 kr. Under 2022 har vi amorterat på 
alla våra lån. Totalt har vi amorterat 84 668 kr. 
Vi har haft en sämre likviditet 2022 i klubben vilket resultatet visar men har kunnat utföra de flesta investeringar som vi 
ansett nödvändiga. Klubben har bokförda anläggningstillgångar på 3 304 249 kr. 
 
KLUBBENS ORGANISATION OCH STYRELSE 
Klubbens organisation består av tre huvudorgan: styrelse, personal och sektioner. Styrelsen är det övre ideella 
beslutsorganet. Personalen är avlönad och driver ridskolan. Sektionerna är de ideella specialfunktionerna bygg och 
anläggning (BoA), cafeteria, tävling/träning och ungdomssektionen. Alla huvudorgan arbetar för att förbättra ridklubbens 
verksamhet. 
Ordförande: Sara Berggren Herou 
Sekreterare: Ida Winkler 
Kassör: Lena Holmberg 
Ledamöter: Elisabeth Karlsson, Frida Kristiansson, Moa Mentzer (US representant) och Hanna Tolf. 
Suppleanter: Daniel Braw, Jonna Dahlen (US suppleant), Petra Hansson, Ulrica Jonsson, Catarina Oveborn och Emelie 
Richter.   
Verksamhetschef: Maria Hake  
 
Styrelsen har haft 8 stycken styrelsemöten under året. 

MEDLEMMAR 

Antalet medlemmar var i december 2022, 337 st (341 st 2021). 
 
PERSONAL  
Vi har idag 4 personer som har en anställning på mellan 75-100% och som jobbar med stall- och hästskötsel, ridlektioner 
samt administration, utöver det har vi personer som är anställda på timmar för specifika aktivetrar eller för specifika 
projekt. 
Under året har vi även haft en del praktikanter från högstadieskolorna i kommunen och från olika hästgymnasium i 
landet.  
 
RIDHUS - PADDOCK 
Under året har det varit 15 privathästar som utnyttjat ridhus och paddock. Ridhusbanan harvas kontinuerligt två gånger 
per vecka för att underlaget skall vara bra för lektionshästarna och minska riskerna för förslitningar.  I december la vi in 
klenflis i ridhuset.   
 
RIDSKOLA 
Vårterminen bestod av 23 lektionsveckor med 258 ridande (279). Höstterminen bestod av 18,5 lektionsveckor med 259 
ridande (273). 
 
Under hösten var undervisningen fördelad på totalt 32 grupper. Det var 2 grupper för barn och vuxna med 
funktionsvariation som red varje vecka, 1 dressyrgrupp, 6 nybörjargrupper, 5 nybörjare fortsättning, 4 grupper med I:or, 2 
grupper med I-II:or, 4 grupper med II:or, 4 grupper med III:or, 1 grupp IV:a och 3 stycken V:or.  



 
På påsklovet och höstlovet var det kunskapsveckor där det istället för ordinarie ridning har varit andra aktiviteter, det har 
exempelvis varit hästhantering samt olika teorilektioner. Det är även personalens ansvar att anordna Jullovshoppning, 
Påskhoppet, Halloweenhoppning, KM i dressyr samt KM i hoppning. I januari anordnades en Grönt kort kurs.  
I juni hade vi Hästfest med uppvisningar, lotterier, cafe, fiskdamm och ponnyridning. I december anordnades den 
traditionella julfesten. Vi har även haft ponnyridning i maj på Stora Höga dagen.  
Ridinstruktörerna för kontinuerligt statistik över incidenter och eventuella olycksfall som uppkommer på anläggningen. 
 
Lägerverksamhet 
Under vecka 26, mån-ons, var det övernattningsläger för grupp I-II, torsdag – lördag var det träningsläger för grupp III - V. 
Vecka 27 mån-fre, var det övernattningsläger för grupp I-II . Vecka 31 var det ett tvådagars dagridläger för grupp Nyb F – I 
och ett tvådagars dagridläger för Nyb – NybF.  Vecka 32 måndag till onsdag var det dagridläger för grupp I-II. Torsdag och 
fredag i samma vecka hade Unga ledare d.v.s. stallvärdar, ungdomsstyrelse och våra ungdomar som gått 
Ungdomsledarutbildning ett tvådagarsläger.  
 
Klubbhästar 
Verksamhetschefen är hästansvarig och rapporterar till styrelsen på styrelsemötena.  
Vid årsskiftet 2021/2022 ägde ridklubben 21 lektionshästar/ponnyer, uppdelat på 10 hästar och 11 ponnyer.  
Hästarna heter Julia, Elliot, Gaius, Lilleman, Findus, Kaj, Cendis, Dzelde, Ronja samt Elza. Våra ponnyer heter Woody, Pilot, 
Adam, Goldie, Einar, Minnie, Skilla, Plet, Unni, Ozzy och Serrana.  
Julia fölade under året och fick en liten hingst som döptes till Tussilago, tyvärr föddes han underutvecklad och blev inte 
mer än drygt tre månader.  
Utopic, Sam och Monty avlivades under 2022 på grund av skador. Triana och Kira såldes till två av våra medlemmar då de 
inte riktigt trivdes i verksamheten, Bobby såldes även han då han inte trivdes. Ronja, Dzelde, Unni, Serrana, Ozzy och Elza 
köptes in under året.  
 
Ambjörnssons hovslageri är vår hovslagare som kommer en gång i veckan och skor hästarna med cirka 8 veckors 
mellanrum. Under december fick även samtliga hästar sin årliga vaccination. Vår veterinär Anna Rudbäck har vi 
kontinuerlig kontakt med om vi har frågor och funderingar eller behöver veterinärvård till hästarna. Vi har även en 
hästtandläkare, Istvan Gere, som tittar till hästarnas tänder 2 ggr/år. Vi har ett samarbete med Louise på Västkustkliniken 
som är kiropraktor och har behandlat flera av våra hästar med väldigt bra resultat.  
 
Foder och strö 
Under året som gått har vi utfodrat med hösilage som vi skördar på mark som välvilligt ställts till klubbens förfogande. 
Fodret (cirka 170 stycken plastade balar) förvaras utefter parkeringen. Havre köper vi från en bonde i Solberga, övrigt 
kraftfoder beställer vi från Granngården. I våra spiltor och boxar används torvströ som inköpts hos BMR produkter.  
 
Utrustning 
Vi har köpt in 5 nya sadlar under året, samt förbrukningsvaror ex. täcke, stigläder, tyglar, borstar, sadelgjordar m.m. 
Svenljunga sadelmakeri kommer ca 3 ggr per år och tittar över våra sadlar och stoppar om/lagar det som behövs. 
 
Helgskötsel  
När vår ordinarie personal är ledig sköts hästarna enligt ett schema av ideella krafter, samt de som hyr boxarna i 
privatstallen. Varje lördag och söndag året runt samt långhelger engageras många personer med utfodring, in och utsläpp 
av hästar samt mockning av lektionsstallet. Under personalens och hästarnas sommarsemester har de som hyr boxar i 
privatstallen tillsyningsansvar en vecka per box.  
 
Stallvärdar 
Under lektionstid måndag till och med lördag hjälper två stallvärdar till med att ta hand om de ridande eleverna. Deras 
arbetsuppgifter är bl. a hjälpa till med sadling och tränsning, mocka och kvällsfodra hästarna. Dessutom skall stallvärdarna 
fungera som föredöme och hjälpa de oerfarna eleverna.  
 
 
 



Utbildning 
FULK:  5 st ungdomar upp till 14 år gick distriktets Förberedande ungdomsledarkurs under hösten. 
ULK 1 – 3: Tre stycken ungdomar avslutade Ridsportens Ungdomsledarutbildning våren 2022.  
Vi har en tjej som har påbörjat Ridsportförbundets Ungdomsledarutbildning, utbildningen är under 3 helger och avslutas 
våren 2023. 
 
Sommarbeten 
Muntliga avtal för hagar till sommarbete finns med grannar och närliggande fastigheter.  
 
FINANSIERING FRÅN KOMMUN, FONDER OCH STIFTELSER 2022 

Idrottslyftet SISU Västra Götaland 
Kickoff för styrelse och personal 20 000 kr 

Idrottslyftet SISU Västra Götaland  

US styrelse – kickoff 5 000 kr 

  

Idrottsmedel Ridsportförbundet 
Projektstöd 2022 - utveckling 30 000 kr 
  
Idrottsmedel Ridsportförbundet  
Återstart av breddverksamhet – del 1 20 000 kr 
  
Idrottsmedel Ridsportförbundet  
Återstart av breddverksamhet – del 2 20 000 kr 
  
Sponsring – skylt i ridhuset 
Cirkle K                 3 000kr 
Mitronic 3 000kr 
MR elentreprenad AB 3 000kr 
Ucklums grus 3 000kr 
  
Totalt 107 000 kr 
 
  
SEKTIONER 
 
Bygg och anläggning 
Vi har bytt till LED belysning i alla stall samt renoverat stallinredningen i lektionsstallet, detta finansierades av kommunen 
med pengar vi fick i december 2021. 
I december la vi in klenflis i ridhuset samt installerade fiber i klubbhuset.  
Det har varit en arbetsdag där det har satts upp staket i hagarna och fixats med målning/röjning/städning runt och i 
anläggningen. Stallet har blivit högtrycks tvättat och ommålat under sommaren.  
 
Cafeteriasektionen 
Cafeterian har varit öppen till stor del under lektionstid på kvällar och lördagar. Det har varit öppet på alla våra aktiviteter 
såsom tävlingar och US aktiviteter. Med ett bredare utbud av mat och godis har cafét hållits öppet under t.ex. pay`n jump, 
större tävlingar, Hästfest, julfest mm med god uppslutning och bra inkomst.  
 
Tävling/Träning 
Vi har under året haft lag i Div. 4 Dressyr för häst, där det varit många fina individuella prestationer och laget placerade 
sig som 2:a totalt! De har även varit många fina placeringar under året för våra tävlingsryttare!  

Vi arrangerade under våren en dressyrtävling för ponny samt en för häst och under hösten arrangerade vi en omgång av 
Div. 4 dressyr för häst. Vi anordnade även 2 st Pay´n jump samt klubbmästerskap i hoppning och dressyr.  



Lotta Wahlborg har haft ett par hoppträningar under året och dressyrlaget hade en kickoff! 

Under 2022 har de varit 21 licensierade ryttare som tävlat för klubben!  

Klubbmästare i hoppning   Klubbmästare i dressyr 
KM Lektionsekipage gr: III, junior  KM Lektionsekipage gr: II  
Amanda Wåhlström   Amanda Wåhlström 
KM Lektionsekipage gr. IV-V, junior/senior  KM Lektionshästar gr. III 
Olivia Rodin    Sofie Olsson  
KM Privatponny   KM Lektionshäst gr. IV-V, junior/senior 
Olivia Strömfeldt   Jonna Dahlén 
KM Privathäst    KM Privathäst, junior   
Elin Hake    Elin Hake 
    KM Privathäst, senior  
    Marika Skoglund 
   
2022 års tävlingsryttare  
Resultatet baseras på ryttarrankingen i Tävlingsdatabasen. Vi är jättestolta att vi har så duktiga ryttare som är ute och 
representerar klubben på ett så föredömligt sätt.  
Hoppning Nilena Nilsson  
Dressyr Viktor Andersson 
 
   
Ungdomssektionen 

Antal möten: 7 st 

Aktiviteter: 
- Käpphästhoppning 23/4 för majblomman 
 
- Blåbärshoppning 26/5 
Blåbärshoppningen är en aktivitet som US arrangerar varje år och som alla barnen älskar. Blåbärshoppningen är en dag då 
de yngre barnen på klubben får testa på att tävla i hoppning. Vi har höjder som passar alla, från bom till 50 cm för både 
lektions och privatponnysar. Efter sin ritt får de diplom och rosett. 

- Hästfest 5/6 
US håller i ponnyridning, fiskdamm samt försäljning av hembakat. US sponsrade även med två hinkar till lotteriet. Vi hade 
även hand om uppvisningen av lektionshästarna och red även i en rolig ponnygalopp. 

- Sommaravslutning 13/6 
Vi i US hade samarbetsövningar och åt hamburgare tillsammans. 
 
- Lingondressyr 18/9  
Vi hade även lingondressyr som tillsammans med blåbärshoppningen är en utav våra allra mest populära aktiviteter. Som 
blåbärshoppningen är lingondressyren en dag där de små barnen får testa på att tävla i dressyr. Efter avslutad ritt får alla 
ett diplom och en rosett.  
 
- Påskäggsjakt 17/4 
I lag ska barnen försöka samla så många ledtrådar som möjligt för att de ska kunna hitta äggen. De får göra olika stationer 
där både samarbete och snabbtänkande krävs. Väldigt uppskattat och ger en härlig påskkänsla! 

- Spökkväll 5/11 
Spökkvällen är en aktivitet som US arrangerar varje år och som är väldigt populär bland alla barnen. De kommer och äter 
lite lätt och sedan får leta ledtrådar på läskiga stationer och kvällen avslutas med spökhistorier på loftet. I år satsade vi 
mycket på tema och atmosfären för att göra det ännu mera läskigt vilket uppskattades stort! 
 
 



- Pysseldag 20/11 
Vi träffades för att pyssla inför julfesten. Vi pratade och umgicks med varandra samt åt lite lunch.  
 
- Julfest 11/12 
US hade en akt under julfesten där vi delade ut julklappar, vi visade upp tolkning och hade ett luciatåg. Vi hade även 
flertal olika bord och placeringar, till exempel ponnyridning.  
 
- Ponnyridning 3, 4 och 18 / 12  
US fick möjlighet att ha ponnyridning på Gubbröra julloppis. 

Övriga aktiviteter: 
- Inspirationsdag anordat av DUS (distriktets US) 
- Fixade och uppdaterade US tavlan med bilder. 
- Målade stallet under sommarvilan 
- STS kuppen, med US från Stenungsunds ridklubb och Tjörns ridklubb. Vi vann! 
 
 Inköp: 
- US ponny, Ozzy 

Ekonomi den 31/12 2023 11 791,91 kr 

 
 
 
 
 
Spekeröd 2023-03-05 
 
 
 
        
Sara Berggren Herou   Maria Hake 
Ordförande    Verksamhetschef  


