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Tankar från styrelsen

VI ÄR SVERIGES BÄSTA RIDSKOLA 2020!

Sveriges bästa Ridskola 2020

— I samarbete med Folksam och Svenska Ridsportförbundets Ridskole- och Utbildningssektion
Svenska Ridsportförbundet uppmärksammar ridskolans
betydelse för att den är unik och navet i ridsportens utveckling. ÅRETS RIDSKOLA 2020 tilldelades
Klagshamns Ryttarförening med motiveringen:
För en inkluderande, inspirerande och kvalitetsmärkt
ridskoleverksamhet av högsta klass.
Här stortrivs hästar och människor i en toppmodern anläggning byggd både på och genom ett genuint engagemang,
en målmedveten styrning och vinnande samarbeten.
Hos Klagshamns RF är säkerhet och hästvälfärd givna
honnörsord, ungdomssektionen är ett självklart nav och
duktiga ridlärare ett starkt kännetecken.
Kamratskap, respekt och glädje är kuggar i den ”Klagshamnsanda” som gör föreningen till en fantastisk plats att vara och
växa på tillsammans med hästar och hästvänner – hela livet.

Helén Larsson Riis, Malin Olander, Ann-Louise Grahed, Suzanne Engelbert. Caroline
Jönsson. Åsa Hoff, Johnny Nilsson, Henric Lindén, Annika Lundgren, Andreas Borglund,
KRUS representant Vibeke Fridman, Susanna Dahlberg Roos.

Utsedd till Sveriges bästa Ridskola 2020 – kan detta märkliga år sluta på ett bättre sätt! Att sprida ljus och hopp till vår fantastiska förening i dessa tider. Det är
också bekräftelse på att vi är en ridskola för alla, vi har gemenskap, vi brinner för
människor och hästar och att vi ständigt utvecklas.
Detta fantastiska pris kommer vi att fira under 2021!

Det är också ett år att minnas
För vem kunde ana vid årets början att en pandemi, ett ord som kanske många av
oss inte ens hört tidigare, skulle rulla över vår jord, påverka oss alla på olika vis
och i olika omfattning, men lämna ingen oberörd. Vi har fått anpassa oss, både
privat och på KRF till en ny verklighet. Det är en svår utmaning, då insatser för att
skydda mot smittspridning mellan människor, ska balanseras mot det ansvar som
vi har för våra hästar.
Det är många åtgärder som gjorts för att anpassa vår verksamhet och det har nog
inte gått någon förbi då det berört både lektioner, aktiviteter, tävlingar, arbetssätt
mm. Det är hårt arbete från vår fantastiska personal och alla ideellt aktiva som
medfört att vi lyckats hålla igång vår verksamhet, kommunicerat löpande och på ett
ansvarsfullt sätt anpassat verksamheten. Vi vill även sända ett tack till våra medlemmar och besökande som respekterat framtagna instruktioner och anvisningar.

2020 har inneburit att vi på KRF har tagit ytterligare steg i det digitala - styrelsemöten har skett digitalt och snart stundar ett digitalt årsmöte. Det skall bli spännande att vara med på! OCH vem har missat KRUS fantastiska digitala julshow där
vi i fick resa till både Paris och Berlin!
Nu ser vi med tillförsikt mot 2021 – och hur det “nya normala” kommer att bli
efter vaccineringar och minskad smittspridning.

”Kamratskap, respekt och glädje är kuggar i den ”Klagshamnsanda”
som gör föreningen till en fantastisk plats att vara och växa på tillsammans med hästar och hästvänner – hela livet.”
Många hälsningar från Styrelsen i ÅRETS RIDSKOLA 2020!

#KAMRATSKAP
#RESPEKT #GLÄDJE

Verksamhetsidé

KRF är en ideell förening som vänder sig till människor i alla åldrar, oavsett 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 inspirationskälla 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.

”Här stortrivs hästar och människor i en toppmodern anläggning
anläggning byggd både på och genom
ett genuint engagemang, en målmedveten styrning och vinnande samarbeten.”

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.

VÅR VERKSAMHET

2020 blev ett väldigt annorlunda år! Året då man fick lära sig att inte ta
något för givet och uppskatta det lilla. Ett utmanande år som jag egentligen är väldigt stolt över. Vi har kunnat bedriva vår verksamhet nästintill
“som vanligt”. Vi har skruvat på det mesta och vår strävan har varit att
hitta lösningar så att vi kan fortsätta med våra aktiviteter naturligtvis
enligt Folkhälsomyndigheten, Riksidrottsförbundet och Svenska Ridsportförbundets riktlinjer.
MEN det som jag är mest stolt över är att vi fick utmärkelsen ÅRETS
RIDSKOLA! Det har länge varit ett mål men nu är det verklighet.

Elever/ridskoleverksamhet
Under året har Denisé Dako gått utbildningen för SRL 1 på Strömsholm och det är
ett mycket viktigt steg i vårt arbete med att få våra ridlärare utbildade.
En annan nyhet för i år är att vi har startat upp en grupp för autistiska barn och
en Rehabgrupp för vuxna som inte orkar rida en vanlig lektion pga skador eller
andra orsaker.

Vi fortsätter vårt arbete med våra egna lokala tävlingar för ponny. Tyvärr kunde
vi endast genomföra en pga Corona men den blev desto bättre och vi satte rekord
i antal starter. Som vanligt hade vi fina priser skänkta av våra sponsorer!
Även tävlingarna på Ribersborg blev drabbade av Coronarestriktionerna. Normalt
brukar vi ha två tävlingar men i år blev det endast en.

Organisation
På kansliet har Maria Gudmundsson arbetat 100% som verksamhetschef med
arbetsuppgifter som ekonomi, personalansvar, organisation, tävling, planering,
externa kontakter och ridlärare. Anna Salomonsson har arbetat 75% som kanslist
med administrativt arbete och står för största delen av all kommunikation till
våra medlemmar.
Våra ridlärare är Mia Dahlgren, Denisé Dako, Linn Andersson (till juni-20) Ebba
Salomonsson (fr aug-20) och Fanny Fager (gravledig ht-20). I stallet arbetar
Jeanette Burgermeister-Sinn, Martina Ekbladh, Malin Fernlid och Anders Hansen.
De har hand om våra 4-benta kollegor och ser till så att de har det precis så bra
som de förtjänar. Även ridlärarna arbetar i varierande grad i stallet.
Vi har en genuin personalstyrka som har utvecklat ett mycket bra samarbete.

Vi arbetar ständigt med att skicka våra ungdomar på ledarutbildningar både
genom Skånes Ridsportförbund och RF SISU. Det syns på många sätt i vår
ungdomsstyrelse och deras olika aktiviteter. De är enormt kreativa och är goda
förebilder för oss såväl internt som externt!

Hästar
Under året har vi utökat antalet storhästar med 1st och ponny med 2 st (varav 1
som vi hyr) Föreningens ägarandel är 84%. En av våra mest omtyckta storhästar
Zilviedee har blivit pensionär och har det bra hos sin nya ägare.
Vi har påbörjat arbetet med att göra utbildningsplaner för våra hästar samt tittar
över och byter sadlarna.

”Hos Klagshamns RF är säkerhet och hästvälfärd
givna honnörsord, ungdomssektionen är ett självklart
nav och duktiga ridlärare ett starkt kännetecken.”

Vårt mål är att vi ska kunna delta i de olika serierna som Skånes Ridsportförbund har att erbjuda. Nytt för oss i år var Allsvenskan Ponny Hoppning Div 1,
Allsvenskan Häst Div 2 samt Torstensons Seniorcup hoppning. Tyvärr kunde
inte alla serier fullföljas även det pga corona. Men lagen kämpade väl och vi hade
väldigt roligt ute tillsammans.
Under året har vi även bytt dataprogram till Hippocrates som är utvecklat för
hästverksamhet. 2021 kommer vi nyttja fler av dess funktioner som kommer att
förenkla det administrativa arbetet.

UNGDOMSSEKTIONEN - KRUS

Vibeke Fridman. Ledamöter Maya Roese, Susanna Dahlberg-Roos, Emma Schening, Julia
Hoff, Filip Persson, Vilma Hildingh, Molly Nilsson, Axel Cappelin Ullenby. Suppleanter
Michell Ahlblom, Miranda Edsfeldt. Valberedning Alexandra Francisco, Ebba Lindén.
En skötardag arrangerades i mars månad för alla duktiga skötare! Här var temat
KRFs kärnvärden: KAMRATSKAP, RESPEKT och GLÄDJE.

Vår stolthet är att så många engagerar sig och detta ideella engagemang är
oerhört viktigt för vår förening och för den speciella atmosfär som det bär
med sig. Hos oss kallad ”Klagshamnsandan”.
Det är det som hela vår värdegrund står på:

Kamratskap, Respekt och Glädje.
Inför 2021 har vi nya projekt att se fram emot och låter oss inte knäckas av corona!
Maria Gudmundsson - Verksamhetschef på ÅRETS RIDSKOLA 2020!!

Delar av KRUS-styrelse

Påsken följde med planer för den årliga övernattningen samt en planerad resa
till Liseberg i början av sommaren men tyvärr blev vi tvungna att ställa in dessa
aktiviteter pga. utvecklingen av Covid-19. Istället anordnade vi en uppskattad
påskäggsjakt utomhus den 18 april där goda avstånd hölls! Påskharen kom och
delade ut godis.

Under våren arrangerades det ponnyledning varje söndag, 12-14, samt barnkalas.
Tyvärr fick även detta ställas in till hösten pga. Covid-19. Vi blev fortsatt tvungna
att tänka om för de planerade aktiviteterna för hösten. Ett informationsmöte hölls
i augusti som blev digitalt över Google Meet.
I september anordnade vi ytterligare en skötardag med teambuildingövningar,
återigen genomfört med goda avstånd!
Delar av seniorcupslaget med peppgänget

Vi har under året gjort enskilda presentationer av alla i styrelsen och publicerat
på våra sociala medier.

Vanligtvis håller vi i en övernattning vid halloween men här fick vi tänka om och
genomförde istället en Halloween-kväll á la KRUS! Vi lekte lekar i ridhuset, åt
pizza, kollade halloween-filmer och gick även en spökrunda när det var mörkt!
De flesta hade klätt ut sig till vampyrer och andra skräckteman!

I december anordnade vi en digital julshow som lades upp på vår YouTube-kanal!
Årets tema var Jorden Runt och man fick följa KRUS resa till platser över hela
världen. Inför detta höll vi även i digitala luciaträningar och två stycken luciatåg
genomfördes den 13 december vilka live-sändes på Instagram!
Under året var det planerat att styrelsemedlemmar skulle delta i diverse utbildningar men även detta fick ställas in pga. den rådande situationen av Covid-19.
Vi vill tacka alla KRUS-medlemmar för detta året och vi har sett hur duktiga ni
varit på att följa restriktionerna. Nu siktar vi in oss på ett trevligare 2021 och
hoppas att Covid-19 blir ett minne blott!
Hälsningar KRUS Styrelse, genom ordförande Vibeke Fridman

Ridsport 2025

Svenska Ridsportförbundets strategi Ridsport 2025 anger riktningen och målet
för förbundets, och vår allas, verksamhet för år 2025. Vi arbetar kontinuerligt med
många av dessa fokusområden och den uppmärksamma ser att många av frågeställningarna ovan fanns med i den enkät vi skickade ut i våras. TACK för alla svar!
Med er hjälp, handlingsplanen som arbetats fram ut Ridsport 2025 samt de fokusområden som stipulerats i verksamhetsplanen beslutade på årsmötet är vi absolut på rätt väg och inte minst bekräftar utmärkelsen ”ÅRETS RIDSKOLA” detta.

Arbetsgrupper

För att stödja verksamheten finns 8st 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 Roese, Helen Larsson-Riis
och Maria Gudmundsson.
Gruppen har stöttat KRFs ledning och organisation med prioritet på verksamhetsstyrning samt hantering av pandemiläget. Varje vecka har gruppen haft digitala möten med fokus på omfallsplanering utifrån rådande läge och pandemins
påverkan på verksamheten.

Utifrån verksamhetsplanen 2020 har vi arbetat med KRFs värderingar och våra
kärnvärden: kamratskap, respekt och glädje. Detta har vi gjort genom att fortsätta
utveckla arbetsmiljön samt effektiva samarbetsformer och rutiner. Utifrån årets
förutsättningar har kompetensutveckling med utbildning/fortbildning fortsatt
prioriterats i syfte att bl.a. utveckla undervisning och pedagogik. Föreningens
ungdomar har också uppmuntrats att växa i olika roller såsom ledare, instruktörer och andra funktioner.
Ekonomigruppen
Gruppsammansättning: Maria Gudmundsson, Kristina Andersson, Ann-Louise Grahed.
Med fortsatt målsättning om stabilitet i föreningens ekonomi och våra ambitioner
om att använda våra resurser där de gör mest nytta, har vi i ekonomigruppen haft
månadsvisa möten med genomgång av kostnader och intäkter samt genomlysning av de utmaningar som funnits i stunden.
Början av året bjöd på ovisshet om hur pandemin skulle påverka verksamheten.
Med stort engagemang från anställda och engagerade medlemmar har verksamheten kunnat bedrivas på ett tryggt sätt under hela verksamhetsåret och ekonomisk har därför klubben haft ett stabilt år.

Målsättningen om ombyggnation av västra ridbanan har kunnat infrias och detta
arbete har, tack vare medfinansiering via RF SISU och Malmö Stad kunnat påbörjats under slutet av 2020.
Vi kommer under 2021 fortsatt arbeta med önskan om att investera i en del ny
ljudutrustning samt uppgradering av visst sadelmaterial. Föreningen kommer
även fortsätta sitt långsiktiga arbete mot fler KRF-ägda hästar.

Kommunikationsgruppen
Gruppsammansättning: Suzanne Engelbert, Åsa Hoff, Anna Salomonsson och Maria Gudmundsson.
I början av 2020 tog vi fram en stor enkät med frågor om trygghet i stallet,
utvecklingsmöjligheter, kommunikation, aktiviteter och möjligheter till ideellt
engagemang. Vi fick in hela 247 svar! Vi vill rikta ett varmt tack till alla som tog
sig tid att besvara våra frågor. Ni har bidragit till att göra KRF ännu lite bättre och
säkerställa att vi arbetar mot strategi Ridsport 2025.

2019 låg fokus på digitalisering och under 2020 har det tydligt prövats. Alla våra
möten har hållits via Teams och det var otroligt skönt att vi redan hade börjat arbeta i
Office365 innan pandemin bröt ut.
Under 2020 har vi arbetat vidare med att ytterligare förstärka och förbättra digitaliseringen och vi har nu implementerat ett administrationssystem för ridskolor; Hippocrates. Som ett första steg hanterar vi nu fakturering och medlemsuppgifter däri.
Arbetet med att ständigt befästa våra värdeord pågår löpande likaså det löpande
engagemanget i våra sociala kanaler och på hemsidan.

Aktivitetsgruppen
Gruppsammansättning: Henric Lindén, Kajsa Fridman, Jeanette Nilsson, Pernilla
Johansson, Vibeke Fridman, Tina Jonsson, Annika Lundgren, Nina Hammarström,
Anna Salomonsson och Maria Gudmundsson.
Det har varit ett mycket speciellt år, men där vi har försökt genomföra så många
aktiviteter vi bara har kunnat för våra medlemmar. Aktiviteter som bidrar till
Kamratskap, Respekt och Glädje - våra viktiga ledord i allt vi gör.
Vi har fortsatt med våra uppskattade frukostridningar, en aktivitet där ridning
och frukost kombineras på fredagsmorgonen. En härlig start på dagen!
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Luna som gjorts lite extra fin på ett av våra sommarridläger

Under lov och ledigheter har olika typer av ridläger arrangerats och sommarridlägren är alltid mycket populära, för både stora som små. Att rida ut i havet med
sin häst på sommaren är extra härligt!
Vi har under året också genomfört banhoppsträningar för både ponny och häst,
klubbtävling och en lokal tävling i hoppning. I år arrangerades också Corona Cup,
en mycket uppskattad tävling bland eleverna som gillar att hoppa.
Vi är också mycket glada och tacksamma för all hjälp vi fått när vi arrangerade
städ- och fixardagar, då vi gör allt från att röja skräp, städa anläggningen, renovera hinder och mycket mera.
Vi arbetar ständigt med att förbättra Våfflan, vårt uppskattade café. I år kunde vi
bara hålla öppet så länge vi kunde vara utomhus, men vi hann med en smaskig
och värmande sopptemadag. Vi ser fram emot massa fler goda temadagar nästa år.

Anläggningsgruppen
Gruppsammansättning: Helen Larsson-Riis och Maria Gudmundsson.
Det är nu fem år sedan vi flyttade in i vår nya anläggning i Klagshamn och den 5-åriga
garantibesiktning är avklarad under året. Vi har ett gott samarbete med Malmö stad
genom Fritidsförvaltningen och Fastighets- och Gatukontoret och har under året haft
två anläggningsråd där vi följer upp frågor kring verksamhet och anläggning.

Ledstjärnorna
Gruppsammansättning: Maria Gudmundsson.
Fortsatt fokus på vår Ungdomssektion som har utvecklats väldigt mycket under
detta året och nu har alla förutsättningar för ett bra föreningsarbete. Genom detta
arbete har ett bra mentorsystem mellan KRUS och verksamheten vuxit fram.
Tävlingsgruppen
Gruppsammansättning: Anders Fridman, Vibeke Fridman, Caroline Jönsson,
Tilda Jönsson, Sara Ekeroth, Kicki Engzell, Johanna Berggren, Maria Gudmundsson.
Tävlingsgruppens huvudsakliga funktion är att organisera våra tävlingar på
anläggningen. Vi ser över vårt hindermaterial och håller det i ett bra skick
tillsammans med våra elever.
Under året har vi arbetat fram en ny lagtävling för våra medlemmar som kommer att genomföras under 2021 och som genomsyras av våra värdegrundsord
Kamratskap, Respekt och Glädje.

Det är många hästhovar som trampat på underlaget i ridhuset och som därför har behövts bytas ut under året. Vi har brottats med att få till underlaget på vår uteridbana och i
skrivande stund så är arbetet igång med att även byta ut detta vilket vi ser fram emot.
I vår verksamhetsplan så är målsättningen att förverkliga renovering av vår andra
utebana, den vi kallar Västra Ridbanan. Glädjande så är detta nu igång vilket möjliggjorts genom bidrag från både Malmö Stad och Riksidrottsförbundet. Västra
ridbanan kommer att vara klar att använda till våren.
Partners/intressenter
Gruppsammansättning: Johnny Nilsson, Andreas Borglund, Denisé Dako och Maria Gudmundsson.
Vi fortsätter vårt arbete med att knyta fler sponsorer till oss men året som varit
blev inte som någon förväntat sig och två företag som vi hade samtal
med var tvungna att pausa diskussionerna. Dock så kunde vi knyta till oss en ny
som verkligen har anknytning till vår verksamhet; Sveriges Ridgymnasium.

Vi har också ökat fokus på att på alla sätt kunna stärka vårt samarbete och att
kunna ge mervärde som tack för det stöd vi får från våra fantastiska partners.

KRF s lokala tävling i I år var väldigt lyckad med flera sponsorer på plats som tillsammans med övriga KRF-engagerade bidrog till ett riktigt proffsigt evenemang.
Och inte minst kan ni nu känna igen oss i styrelsen genom våra fina blåa jackor
som, utöver KRF-loggan, även har jack-sponsorns logotyp på högerarmen;
Engelbert Group AB.
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MOT VERKSAMHETSÅR 2021

Stort tack till våra sponsorer!
Altitude meeting		
Engelbert Group		
Din Kurs
Purple Scout			
Mat & Vin			
Sparbanken Syd
Malmö Mässervice 		Hööks				Kvarnby Hästrehab
Dakos Bygg			Salto				Andersson & Radow
Falsterbo Horse Show
Sveriges Ridgymnasium Ica Kvantum Emporia

