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Andra verksamhetsåret i vår anläggning!

För Klagshamns Ryttarförening har 2017 varit ett bra verksamhetsår med 
ytterligare fokus på att driva ridskolan med de nya förutsättningarna, 
struktur och utveckling av verksamheten.

Under 2017 fick vi ta emot utmärkelsen som Skånes första kvalitetsmärk-
ta ridskola från Skånes Ridsportförbund! Det innebär att ett antal viktiga 
kriterier är uppfyllda från Sveriges Ridsportförbund så som ridskole- 
policy, styrdokument, förebyggande säkerhetsarbete och god hästhållning. 
Ytterligare ett kriterium är att det finns en aktiv ungdomsverksamhet och 
det finns genom vårt fantastiska KRUS som anordnar roliga aktiviteter 
året om för de yngre medlemmarna.  

När det gäller vår närmiljö på anläggningen, så har nu rivningsansökan på 
Stadsbyggnadskontoret godkänts gällande ”industriminnet” eller ruinen 
som vi kallar den till vardags. För KRF är det viktigt att det är säkert att 
vistas i och runt om anläggningen, både för våra hästar och medlemmar.

Ytterligare glädjande under 2017, är att KRFs verksamhet och engage-
mang ökat ur fler aspekter. Fler medlemmar och elever hittade till oss, 
fler frivilliga funktionärer har möjliggjort aktiviteter & event och vi har 
tagit våra första steg mot ett inkluderingsarbete i form av samarbete med 
andra organisationer och skolor.

Sist, men inte minst. Ett gäng som jobbar hårt året om, i ur och skur, för att 
ge våra elever och hästar de bästa förutsättningarna, är KRFs fantastiska 
personal. Stort tack för att ni, tillsammans med våra medlemmar, ideella 
och våra kära hästar lyfter KRF. Det är med stor glädje jag ser framemot 
2018.

Vänliga hälsningar  
Caroline Jönsson  
Ordförande, Klagshamns Ryttarförening
 



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.



VÅR VERKSAMHET
2017 kan summeras med att vi nu har en bra bas för vår fortsatta verk-
samhet, våra engagerade medlemmar och elever, vår anläggning och vår 
ekonomi.  
Årets största händelse är kvalitetsmärkningen av anläggningen som dessut-
om är den första i Skåne och vi stärker vår position ännu mer. Därmed har 
vi på många sätt lagt grunden för en ännu starkare, stabilare verksamhet! 
Vårt arbete med vår vision och våra kärnvärden och långsiktiga mål fortsätter.

Elever/ridskoleverksamhet
Fler ridgrupper har utvecklats, bl.a. Minisar och Frukostridning, i syfte att 
få en bättre utnyttjandegrad av anläggning och hästar, och vi har ett stort 
antal elever i kö vilket är ett angenämt problem. Vi genomförde under 
sommaren tio ridläger: 6 st för ponny och 4 för vuxenryttarna, totalt 145 
elever. Vi har även inlett samarbete med ett behandlingshem samt skola 
för integrationsarbete.

Ett 30-tal ridskoleelever har varit ute på pay and jump samt lokala tävling-
ar. Även detta år har vi medverkat i allsvenskan division 2 med ett stort 
antal lektionsryttare. Vi har haft två klubbtävlingar i samband med våra 
familjedagar. Vi deltog i Ridskolecupen, en tävling mellan ridskolorna med 
final i Flyinge, arrangerad av Skånes Ridsportförbund. Och i september 
hade vi vår första lokala tävling i våra nya lokaler som blev väldigt lyckad.

Organisation
Totalt har vi en organisation som omfattar ca. 35 personer på förtroende-
poster. KRFs styrelse har haft 12 möten.
Organisationen har omformats för att säkerställa långsiktighet och sam-
tidigt behålla flexibilitet och engagemang. Vår målsättning att öka ridlä-
rare med level 2 utbildning har skett genom att vi har tillsvidareanställt 
en ridlärare. Även en kanslist har tillsvidareanställts och vi har haft fem 
personer (ridlärare/ridledare) på timanställning.

Hästar
Vi har ökat antalet storhästar med 1 och ponny med 3 och ökat fören-
ingens ägarandel till 61% . Hästbeståndet är nu fulltaligt, trots att några 
sorgligt nog lämnat oss (se bifogad lista på våra hästar). Vårt samarbete 
med att hyra hästar genom Stall Spader Ess och Tenhults hästuthyrning 
har fortsatt.



Anläggning och material
Med ny anläggning ställs det högre krav på säkerhet, miljö och brand-
skydd liksom inredning, städning och gemensamt ansvar. I linje med detta 
har vi haft en brandövning i samarbete med Firesafe för att utbilda vår 
personal. 
Det pågår ett fortsatt fokus för att inreda våra mötes-, fika och utbild-
ningsrum för funktion och trevnad.
Vi har kontinuerligt köpt in sadlar och täcken till föreningsägda hästar  
och även bytt ut våra lånehjälmar till rekommenderad märkning.

Kommunikation 
Genom vår kanslist går det månadsvis ut ett nyhetsbrev till alla våra med-
lemmar med aktuell information. Våra sociala kanaler uppdateras löpande 
och glädjande nog får vi kontinuerligt fler följare på såväl Facebook som 
på Instagram. Ett arbete har inletts för att fortsatt utveckla föreningens 
hemsida. Under 2017 har också en social media policy utvecklats och i all 
vår kommunikation ligger fokus på våra värdeord.

Partners/intressenter 
Målet har varit att öka antalet sponsorer till klubben och få det mer till 
ett partnerskap där mervärden skapas genom t.ex. nätverksträffar och 
deltagande i klubbaktiviteter. Vidare underhåller vi den goda relationen 
med kommunen genom kontinuerliga möten. Under året har därutöver ett 
aktivt arbete skett för att säkerställa fortsatta åtgärder av ruinen.  
Vi har haft Skånes Ridsportförbund på besök och vi har fått anläggningen 
kvalitémärkt och deltagit i deras möten och aktiviteter. 

Ekonomi
2017 har fokus legat på att få total kontroll över utgifter och inköp. 2017-
2018 är fokus på intäkterna där ett effektivare hästutnyttjande, tävlingar 
och sponsring är viktiga komponenter.  
Årsredovisningen redovisas separat.

Nu tar vi nya tag inför 2018 och fortsätter vårt arbete för att bli ännu 
bättre!

Maria Gudmundsson
Verksamhetschef, Klagshamns Ryttarförening





UNGDOMSSEKTIONEN
KRUS har som vanligt anordnat roliga och spännande aktiviteter under 
hela året för våra yngre medlemmar. Några av höjdpunkterna har varit 
Julshowen, övernattningarna vid Halloween & Påsk, Pyssel och utflykt till 
Liseberg. KRUS har genom sina aktiviteter också arbetat med våra kärn-
värden; KAMRATSKAP, RESPEKT och GLÄDJE. Projektet ”Tillsammans” är 
ett mycket bra exempel.

VÅFFLAN 
Under året som gått har vi fokuserat på att bibehålla den gemytliga stäm-
ningen i Våfflan och låta denna lokal vara en gemensam samlingsplats. 
Vi har delvis sett över sortimentet för att kunna erbjuda hälsosammare 
alternativ och detta kommer vi fortsätta utveckla vidare. Vid några tillfäl-
len under året har det serverats tacobuffé till självkostnadspris i samband 
med banhoppsträningar. Detta har varit ett mycket uppskattat inslag. Vi 
har även arrangerat gemensam julbaksdag där ett stort antal barn och 
ungdomar deltog. Aktiviteter som dessa leder till kamratskap och glädje 
hos våra medlemmar och där nya kontakter hos barn och ungdomar ska-
pas vilket är en viktig punkt i vår förenings värdegrundsarbete.

AKTIVITETER 
Det har varit ett händelserikt år. Kalendern på hemsidan har varit välfylld.
KRF har arrangerat många aktiviteter. Bl.a. en mycket uppskattad clinic med 
Maria Gretzer, frukostridning på fredagsmorgnar och KRFs första lokala 
tävling på den nya anläggningen! Det har anordnats skollovsaktiviteter, loppis, 
schemalagda banhoppsträningar, flera klubbtävlingar i hoppning och dressyr.
Städ- och fixardagarna är viktiga. I våras röjde ett stort gäng hela området på 
skräp, skrot och annat elände som behövde komma bort.  
Inför julshowen råder det febril aktivitet med träning inför olika nummer,  
luciaträningar, rekvisita e.t.c. Julshowen var uppskattad med många besökare. 
Både stallet och ridhuset var fint pyntat. Det lyser upp i vintermörkret.
Sällan har ett år avslutats med så många aktiviteter som under jullovet 2017:  
kurser i hoppning och dressyr; för avancerade, för mindre avancerade, för häst, 
och för ponny, julklappshoppning, dressyrtävling och den obligatoriska jul- 
aftons kadriljen. Allt var fulltecknat!
Som ideell idrottsförening är KRF helt beroende av samtliga medlemmars 
frivilliga och ideella insatser. Det har varit många som har engagerat sig under 
året. Många nya ansikten som har tillkommit och som vi hälsar varmt välkomna! 



MOT VERKSAMHETSÅRET 2018

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

Stort tack till våra sponsorer!


