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#KAMRATSKAP 
#RESPEKT #GLÄDJE



Verksamhetsidé
KRF är en ideell förening som vänder sig till människor i alla åldrar, oav-
sett bakgrund. Vi erbjuder en mötesplats i unik miljö och vårt mål är att 
skapa ett livslångt intresse för hästar och ridning. Genom utbildning och 
gemenskap utvecklar vi samspelet mellan människor, djur och natur.

Kärnvärde
· Kamratskap
· Respekt
· Glädje

Vision & Långsiktiga Mål 
KRF vill vara en förebild inom ridsporten för så många som möjligt så 
länge som möjligt.

KRF’s långsiktiga mål

1. KRF vill med ett långsiktigt föreningsarbete vara en förebild och inspirations-
källa för andra ridklubbar i Sverige. 

2. KRF vill ständigt utveckla verksamheten, med bibehållen eller förbättrad kvalitet.

3. KRF vill förmedla kunskap samt öka intresset och förståelsen för ridsporten.

4. KRF vill skapa bästa möjliga kvalitet på hästhållningen.

5. KRF vill skapa ett brett utbud av ridhästar, från unghästar till läromästare.

6. KRF vill skapa bästa möjliga kvalitet på ridutbildningen med ridlärare som har 
nivå 3-kompetens samt B-tränare i hoppning och dressyr.

7. KRF vill erbjuda tävlingsverksamhet för eleverna, från träningstävling till hög nivå.

8. KRF vill sprida sin värdegrund i samhället och vara en förebild för barn och 
ungdomar.

9. KRF vill erbjuda Sveriges bästa arbetsmiljö avseende ridanläggningar.

10. KRF vill bidra till förbättrad jämlikhet inom ridsporten.



2018 - Ett riktigt bra år

Vi kan blicka tillbaka på 2018 med stolthet

Attraktiv och aktiv förening
Vår verksamhet går för fullt. Medlemsantalet fylls på och det är god tillströmning 
till våra ridlektioner.

Året har varit fyllt med spännande aktiviteter, tävlingar och events som möjlig-
gjorts tack vare stort engagemang från vår fantastiska personal och alla frivilliga i 
föreningen inkluderat KRUS, vår egen ungdomssektion.

Vi stoltserar med att vara Kvalitetsmärkt Ridskola, och har under året arbetat 
med att säkerställa att vi upprätthåller och utvecklar alla de kriterier som vi som 
förening behöver uppfylla mot Svenska Ridsportförbundet.

Vi har aktivt tagit vårt värdegrundsarbete Kamratskap-Respekt-Glädje vidare 
för att det ska genomsyra i allt vi gör i föreningen. Vi kan även stoltsera med ny 
hemsida och syns nu allt tydligare på sociala media.

Glädjande nog påbörjades rivningen av Ruinen under 2018, för att ersättas av 
Klagshamns Industriminne. Miljön kring vår fina anläggning kommer nu att för-
gyllas med minnen av den verksamhet som bedrevs förr i tiden.

Stabilitet och trygghet
Ännu ett år har vi fokuserat på att bli en förening med trygg ekonomi till trots den 
torra sommaren som har varit en utmaning med ökade kostnader för halm och 
hö. Vi har utökat det egna ägarandelen av hästar och det har nog inte missats att 
vi fått en del nya kompisar i stallet men även fått ta farväl av en del trotjänare.

Tack
Tack till alla er i verksamheten, styrelsen, medlemmar och aktiva som gör det 
möjligt att lyckas. Vi tillsammans gör Klagshamns Ryttarförening till den bästa 
ridskolan!

Nu blickar vi framåt
Och ser fram emot 2019!

Många Hälsningar
Helén Larsson Riis
Ordförande Klagshamns Ryttarförening 



VÅR VERKSAMHET
2018 har varit ett år med en massa arbeten som kanske inte alltid syns utåt. Vi 
har en bra bas för vår fortsatta verksamhet: våra engagerade medlemmar och 
elever, vår anläggning – med påbörjad rivning av ruinen, och vår ekonomi. 

Personal
På kansliet har Maria Gudmundsson arbetat 100% som verksamhetschef med ar-
betsuppgifter som ekonomi, personalansvar, organisation, tävling, planering, exter-
na kontakter och ridlärare. Anna Salomonsson har arbetat 75% som kanslist med 
administrativt arbete, kommunikation och även en del stallarbete. Våra ridlärare 
har under året varit Sofie Rhodin, Denisé Dako, Linn Andersson, Johanna Berggren, 
Cajsa Malmström och Malin Åkesson. I stallet arbetar Jeanette, Martina, Gabriella 
och Anders. De har hand om våra 4-benta kollegor och ser till så att de har det pre-
cis så bra som de förtjänar. Även ridlärarna arbetar i varierande grad i stallet. 

Johanna Berggren på Greta och Linn Andersson på Nazeem i ”Ridlärarnas special” på julshowen.

Hästar
Under året har vi utökat antalet storhästar med 2st. (Agge och Lussan) och ponny 
med 6st. (Lilly, Guy, Bill, Demi, Dino och Maisie) och ökat föreningens ägarandel 
till 75% med målet 100% till  år 2022. Numera har vi enbart samarbete med Stall 
Spader Ess i den mån vi hyr hästar. 

Ekonomi
Vi har fortsatt att jobba med kostnadskontroll samt att förbättra bidragsrapporterings- 
och faktureringsrutiner. Veterinärkostnader och foderkostnader har ökat under året. 



Elever/ridskoleverksamhet
Vi är stolta att ha genomfört två lokala ponnytävlingar som var väldigt uppskat-
tade för de ryttare som var här samt domarna som var otroligt imponerade av 
våra funktionärer och hela vår atmosfär! För att vi alla ska både gynna föreningen 
och vår sammanhållning har varje ridgrupp fått en uppgift som har förankring 
till verksamheten. Vi har haft en väldigt stor uppslutning och man känner sig lite 
stolt när man ser alla dessa engagerade elever och föräldrar som hugger i och 
kommer med nya idéer och tips. I år har vi även fått igång de vuxnas tävlingsverk-
samhet genom att vi har haft lag i Seniorcupen samt ett lag i Allsvenskan, Div 2 
hoppning med både privat- och lektionsryttare.  
Vi har arbetat fram en gradering på våra lektioner kunskapsmässigt samt lagt ner 
en hel del arbete på att arbeta fram teorimaterial. 

Sist och faktiskt också minst så har vår verksamhet med ”Minisarna” varit 
med i ett reportage i tidningen ”Häst och Ryttare”. Väldigt kul med den positiva 
uppmärksamheten!

Nu tar vi nya tag inför 2019 och fortsätter vårt arbete för att bli ännu bättre!
Maria Gudmundsson - Verksamhetschef



UNGDOMSSEKTIONEN
Ordförande Johanna Liljeberg, Alicia Grentzmann, Sofia Färemo, Ebba Salomonsson, 
Ella Håkansson, Embla Jansson, Magda Larsson Riis, Madeleine Tran.  
 
KRUS startade året med att besöka DUS-dagen i januari där vi fick ta del av clinics 
och uppvisningar av bland annat Lisen Bratt Fredricson, Paulinda Friberg och 
Pontus Hugosson. Kort därefter åkte vi till Staffanstorp Ridklubb för att se Nellie 
Berntsson hålla hoppclinic. 

Traditionsenligt hade vi övernattning under påsken och mot sommaren var det 
även dags för Fångarna i Stallet! 

Efter sommaren samlades vi för en Skötardag, den gyllene hästen försvann och 
våra skötare letade upp den. Vi höll i vår första käpphästtävling som blev mycket 
uppskattad!

Därefter börjades luciaträningarna och förberedelserna inför Julshowen!
Innan årets slut tog vi oss ut på luciatåg i byn och hade en mysig julövernattning! 



Som 

ideell förening är 

KRF helt beroende av 

samtliga medlemmars frivil-

liga och ideella insatser. 

 

Det har varit många som har 

engagerat sig under året. Många 

nya ansikten har tillkommit & vi 

hälsar er varmt välkomna! 

Tack!



Arbetsgrupper 
För att stödja verksamheten finns 6st. arbetsgrupper med olika fokusområden som 
utgår från verksamhetens behov i enlighet med verksamhetsplanen. Varje grupp 
består av en ansvarig från styrelsen, kanslipersonal och även andra personer med 
områdeskompetens och engagemang.  

Organisationsgruppen
Gruppsammansättning: Caroline Jönsson, Malin Olander och Maria Gudmundsson. 
Gruppen har stöttat och utvecklat KRFs ledning och organisation med prioritet 
på verksamhetsstyrning. Utifrån verksamhetsplanen 2018 har vi arbetat med 
KRFs värderingar utifrån våra kärnvärden kamratskap, respekt och glädje genom 
att utveckla arbetsmiljön samt utarbeta effektiva samarbetsformer och rutiner.  
Prioritet har även varit fortsatt utbildning/fortbildning i syfte att bl.a. utveck-
la undervisning och pedagogik. Fokus har även legat på att stötta föreningens 
ungdomar i att växa i olika roller såsom ledare, instruktörer och andra funktioner. 
Detta genom interna och externa kurser och aktiviteter.

Kommunikationsgruppen 
Gruppsammansättning: Suzanne Engelbert, Åsa Hoff, Anna Salomonsson och Maria Gudmundsson.  
Under 2018 har ett stort arbete gjorts med att sätta upp en ny hemsida. Vi har ut-
vecklat vår kalender och där finner man alla våra aktiviteter. Vi har arbetat aktivt 
för att öka kommunikation av instruktioner och stallregler till vårdnadshavare 
och elever i samband med ridstart, ridläger etc. 
Vi har även påbörjat ett digitaliseringsarbete där fokus initalt ligger på doku-
menthantering, mailfunktioner och en samlad helhet med Office 365.
Stort fokus har också varit att befästa våra värdeord kopplat till aktiviteter och bilder.

Ledstjärnorna 
Gruppsammansättning: Pernilla Burakovsky och Maria Gudmundsson.  
Vi har under året bytt gruppnamn från ”Våfflan-gruppen” till Ledstjärnorna. Detta 
har varit ett naturligt steg då gruppens funktion gått till att nu fokusera än mer på 
att ständigt levandegöra vår värdegrund. 
Vårt värdegrundsprojekt ”Tillsammans” där våra barn och ungdomar arbetat 
fram KRF:s ledstjärnor för bl.a. kamratskap, gemenskap och trivsel är ett ständigt 
pågående arbete som vi alltid arbetar mer eller mindre aktivt med beroende på 
behovet och klimatet som finns bland KRF:s medlemmar. Det är ett uppskattat 
projekt som tydligt satt sina spår hos våra barn och ungdomar och vi ser det bara 
som positivt att vi under 2018 inte behövt arbeta lika ofta och aktivt med dessa 
värdegrundsfrågor som tidigare år. Vi har också arbetat med ett projekt som 
heter ”RESPEKT! För Häst och Människa” arrangerat av Skånes Ridsportförbund 
och Skåneidrotten. Styrelsen tillsammans med Maria Gudmundsson deltog på 2 
dagars processarbete där fokus låg på att utgå från den egna organisationen och 
dess värdegrund och levandegöra den i verksamheten.  



Anläggningsgruppen
Gruppsammansättning: Helen Larsson-Riis, Patrik Ellström och Maria Gudmundsson.  
Årets stora nyhet är att vi äntligen blir av med delar av ruinen som inte ska ingå 
i minnesmärket och att kommunen ska göra den säker för vår verksamhet. Ett 
arbete som kommer att pågå fram till sommaren 2019. Detta har varit en spring-
ande punkt för oss eftersom en av fokusfrågorna för vår kvalitetsmärkning som 
ridskola är avhängd på att den skulle åtgärdas.

Partners/intressenter 
Gruppsammansättning: Lars Nilsson, Anders Schening och Maria Gudmundsson. 
Vi har fortsatt vår goda relation till kommunen och haft kontinuerliga möten. Vi 
fortsätter vårt arbete med att knyta fler sponsorer till oss. 

Aktivitetsgruppen 
Gruppsammansättning: Henric Lindén, Kajsa Fridman, Jeanette Nilsson, Pernilla 
Johansson, Johanna Liljeberg, Tina Jonsson, Annika Lundgren, Nina Hammarström, 
Anna Salomonsson och Maria Gudmundsson.
Det har varit ett händelserikt år. Kalendern på hemsidan har varit välfylld.
Ett stort antal aktiviteter arrangerades och som exempel kan nämnas frukostrid-
ningar, en aktivitet där ridning och frukost kombineras på fredagsmorgonen, en 
mycket bra och lärande clinic med Elisabeth Lundholm, loppis, familjedagar, ban-
hoppsträningar, lokal tävling samt flera klubbtävlingar. Under lov och ledigheter 
har olika typer av ridläger arrangerats. Sommarridlägren är alltid populära och i 
år med det fina vädret fanns det många tillfällen att rida ut i havet.  

Städ- och fixardagarna är viktiga. I våras röjde ett stort gäng hela området på 
skräp och skrot som behövde rensas bort. En annan väldigt uppskattade aktivitet 
var hundjoggen. En löptävling, öppen för alla som ville vara med, där deltagarna 
sprang en bana ute på vår härliga udde med eller utan hund. 
Inför julshowen var det febril aktivitet med träning inför olika nummer, luciaträ-
ningar, rekvisita, m.m. Julshowen var som alltid uppskattad med många besökare. 



Finaldag på Flyinge med Ridskolecupen 2018. 
Vibecke Fridman på The Rock, Michelle Ahlbom, Elsa Lundgren och Alexandra Francisco



MOT VERKSAMHETSÅRET 2019

 
Altitude meeting  Engelbert Group  Din Kurs
Purple Scout   Mat & Vin   Sparbanken Syd  
Malmö Mässervice   Horze    Ica Kvantum Emporia  
Dakos Bygg   Faciemus   Salto    
Stratiteq   Tent for event   Andersson & Radow  
Falsterbo Horse Show  Ica Bunkeflostrand
 

Stort tack till våra sponsorer!


