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Sammanfattning	
  
2014 har varit ett händelserikt år för Åmåls ridklubb med fokus på verksamheten. Ett ökat antal
aktiviteter och händelser. Tävlingshelgerna har avlöst varandra och Åmåls ridklubb har
arrangerat såväl hopp- som dressyr tävlingar under det gångna året. En dressyr clinic har
genomförts tillika ett antal helg och ”lunch till lunch” kurser inom dressyrgrenen. Under
sommaren

2014

var

Åmåls

ridklubb

även

med

och

arrangerade

och

deltog

i

terränghoppningsträningar samt slutligen en deltävling i Dalslands Sparbanks ponnycup en cup
Åmåls ridklubb även hade med ekipage i. Sommaren 2014 var Åmåls ridklubb värd för en
förberedande kurs till ridinstruktör som arrangerades utav distriktet. Åmåls ridklubb stod för kost
och logi samt såväl ridskolehästar som privata hästar som användes under utbildningshelgen. I
juli hade klubben återigen uthyrning och frukostbuffé under Åmåls bluesfestival med nöjda
gäster som gärna vill återkomma. En uppskattad hoppkurs med övernattning anordnades med
ideella krafter under sensommar för privat ryttare och ridskoleelever. Grönt kort utbildningar har
även hållits under flertalet helger under året med deltagare från både den egna klubben och andra
klubbar i närliggande distrikten, det senare har även i vissa fall generat uthyrning utav
övernattningsrum. Ridskoleverksamheten har genomgått en genomlysning och åtgärder har gjorts
för såväl medarbetare som för ridskolehästarna. Ridskoleverksamheten har haft en aktivt år med
bland annat utökad aktiviteter under sommarmånaderna med turistridning.
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Verksamhetsstöd	
  och	
  administration	
  
Åmåls ridklubb har ca 290 medlemmar. Verksamheten innefattar ridskoleverksamhet, uthyrning
utav stallplatser samt en ideell verksamhet som omfattar tävlingar på såväl klubb- lokal- och
regional nivå, trivselkvällar, kurser. Den ideella verksamheten omfattar även den bland annat,
tävlingar, kurser, privata träningar och trivselaktiviteter.
Styrelse

Valberedning

Ordförande Tina Kall

Eva Gustafsson

Vice ordförande Stefan Forsberg

Åsa Johansson

Kassör Ann-Britt Holmström

Gunilla Hägg

Sekreterare Beata Danielsson
Ledamot Frank Kutscher
Ledamot Johanna Kall
Ledamot Mikaela Kellgren
Suppleant Rebecka Larsson
Suppleant Carina Bohm
Suppleant Jan Sjöberg
Suppleant Sandra Plate
U.sek. representant Kristin Olsson
Medarbetare
Ridskolechef /ridinstruktör Eva Andersson
Ridinstruktör/tränare Nina Persson
Ridinstruktör/tränare Therese Waerner
Ridinstruktör Viktoria Olsson
Ridinstruktör Camilla Arvidsson
Stallpersonal Ann-Gerd Johansson
Stallpersonal Mikael Svanh
Stallvärdinna Anette Zachrisson
Administratör Eva Sandelius
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Måluppföljning	
  
Styrelsens	
  arbete	
  
Under 2014 har från styrelsen sida arbetet i mångt och mycket varit fokuserats på att få ekonomin
i balans. En ekonomisk översikt och genomlysning utav budgetåren 2004-2013 gjordes som
utgångsläge för detta arbete. Målsättningen har sedan varit att genom tät uppföljning kunna styra
ekonomin och parallellt med det arbeta för att öka intäkterna till verksamheten.
Under budgetåret 2014 har styrelsen följt den reella ekonomin med en så kallad planeringsbudget
kvartalsvis, för att i tidigt skede göra åtgärder som eventuellt behövts göras. Prislistor och
kostnader har setts över och har genererat i vissa förändringar, allt med målet för en stabil
ekonomi för klubben som mål. Under året tog även beslut på att särskilja de ekonomiska medel
som ridklubben disponerar över till 4 olika konton ridskola med privatuppstallning, ideell
verksamhet, anläggning, cafeteria. Tanken med detta är att ridskola med privatuppstallning ska
finansiera de utgifter dessa verksamheter innebär och att ideell verksamhet ska finansiera
utveckling utav vår Åmåls ridklubb. Kontot för anläggning ska finansiera underhåll av de två
ridhusen och utebana, underhåll av underlag, traktor och hindermaterial etc. Medel mellan dessa
konton kan flyttas men endast då efter ett styrelsebeslut av sittande styrelse.
Två styrelsemedlemmar genomgick Flyinge affärsskola denna finansierades till stora delar utav
styrelsemedlemmarna själva. Genomgång uppdatering och utbildning med material från
utbildningen gjordes sedan av resterande styrelsemedlemmar på särskilt utbildningsdag.
En enkät genomfördes under våren 2014 och utifrån resultatet från denna har en del stora som
små förändringar skett inom ridskoleverksamheten detta för att öka kundnöjdheten och stärka
varumärket för Åmåls ridklubbs ridskola.
Hösten 2014 togs även beslutet att anställa hippolog Therese Waerner på 20 %. Under
verksamhetsåret 2014 har styrelsen även påbörjades ett genomlysning utav verksamheten som
under hösten lett till ett utvecklingsarbete inom själva ridskoleverksamheten detta för att
effektivisera och förbättra de delar som varit i behov utav detta. Fokus har varit arbetsmiljö,
arbetsuppgifter, arbetstider och befattningsbeskrivningar m.m. för klubbens anställda
medarbetare.
För ridklubbens anställda medarbetare genomfördes två stycken utvecklingsdagar under hösten
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2014.
Flertalet möten för de uppstallade under hösten genomfördes också, detta utifrån bland annat att
hyresavtalet reviderades och vissa förändringar genomfördes för de som hyr stallplats utav Åmåls
ridklubb.
En ordentlig revidering utav Åmåls ridklubbs ordningsregler, policies och hyresavtal för
uppstallade genomfördes och dessa informerades medlemmar om vid årsskiftet.
Dokumentet ”Överenskommelse ridskolechef och Åmåls ridklubbs styrelse” genomgick även den
en revidering.
Ett tillbud och avvikelsesystem upprättades för de anställda och en krishanteringsplan om
olyckan är framme upprättades. En likabehandlingsplan skapades även den senare informerades
medlemmar om.

Åmåls	
  Ridklubb	
  
Ridskoleverksamheten	
  	
  
Under 2014 fick två av ridskolans trotjänare, Triumf och Jolly, vandra vidare till de alltid gröna
ängarna, medan Cardi såldes och delvis pensionerades från ridskoleverksamheten.
3 nya lektions hästar inköptes under sommaren; Ria, Flamma och ponnyn Lova.
Ungdomssektionen inköpte haflingerponnyn Noah under hösten till ridskoleverksamheten.
Några utav ridskolans hästar har haft problem med sjukdom och har inte kunnat används fullt ut i
verksamheten
Nytt för 2014 är att ridskolan fått hyra in privatuppstallade hästar till vissa lektioner. Liksom det
Hösten startades ett nytt och reviderat fodervärdssystem för ridskolehästarna, där ridskolan hyr ut
ridskolehästar till medlemmar 1-3 dagar/vecka.

Aktiviteter	
  	
  
2014 års aktiviteter under ridskoleverksamheten har varit många. Under sport-och påsklov
anordnades ridläger, hoppkurser och ”prova på ridning”, då vi också införde ”teoriblock” för
lektionseleverna med bl.a. miniclinics. Ryttarmärkestagningar har också genomförts under loven.
Klubbhoppningar och programträningar genomfördes under vårterminen men de fick stå över
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under hösten p.g.a. mycket annan verksamhet och nya hästar.
Nytt för 2014 var förutom sommarridläger, extra ridning under dagtid 3 sommarveckor där alla,
turister och deltagare med ridvana var välkomna att delta.
Till höstterminen 2014 anställdes Therese ”Tessan” Waerner som ridinstruktör och tränare. Hon
arbetar med 4 ridskolelektioner/vecka men har också haft tömkörningskurser, hopp- och markarbetes kurser samt privatträningar i dressyr.
Nina Persson har hållit privatträningar i dressyr tisdagar och onsdagar, men har också
ridskolelektioner onsdag och fredag.
Extra hoppträningar för ridskoleelever har bedrivits i två grupper på torsdagar.

Mål	
  för	
  ridskoleverksamhet	
  2015	
  
•

Åmåls ridklubbs ridskoleverksamhet mål är att sträva efter att hålla så hög kvalitet som
möjligt.

•

Utveckla hästar och elever med våra ridlektioner, fodervärdar, kurser och läger så att vi
ökar elevantalet.

•

Fler tar ryttarmärken och deltar på tävlingar för att dokumentera utbildningsnivåer och
kvalitetshöjningar men också för att det är roligt med gemensamheten och stimulansen.

•

Ridskoleverksamheten med hästar och personal har en solid och stabil ekonomi.

Anläggning	
  ridhus	
  och	
  utebana	
  
Under 2014 har utnyttjandet utav de båda ridhusen ökat och gemensamhetsutrymmen i stora
ridhuset nyttjats flitigt till såväl möten tävlingar, kurser och samkväm för medlemmar.
Övernattningsrummen har hyrts ut under såväl Åmåls bluesfest som vid anordnade kurser på
ridklubben. Dock finns ytterligare utvecklingspotential. Ridhusunderlagen har åtgärdats med
tillfälliga lösningar och förbättringar.

Mål	
  för	
  anläggning,	
  ridhus	
  och	
  utebana	
  2015-‐2017	
  

• Förbättra befintliga underlag och eventuellt byta ut ridunderlag.
• Översyn och förbättring utav stängsel kring de hagar som är i behov att detta.
• Utöka med en fast terrängbana i den sk. ”Sjöhagen”.
• Arrangera clinic och helgkurser för såväl klubbens medlemmar som externa
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klubbmedlemmar.

• För gemensamhetsutrymmen är målet att utöka uthyrning och nyttjande utav dessa lokaler
till såväl företag, medlemmar som privatpersoner

Ungdomssektion	
  
Har under 2014 varit mycket aktiva och har haft många aktiviteter från ”Hästis” för de små
barnen till trivselaktiviteter för klubbens yngre medlemmar. De har sålt New body produkter och
detta tillsammans med de aktiviteter de gjort under året resulterade till inköp av hästen Noah och
de har även köpt nya träns till flertalet utav ridskolehästarna. För mer detaljerad
verksamhetsberättelse se Ungdomssektions verksamhetsberättelse för 2014.

Tävlingskommittén	
  	
  
Hoppning	
  
Ideella krafter har under det gånga året ansvarat för och arrangerat tävlingar på såväl lokal som
regional nivå. Åmåls ridklubb har under året anordnat 6 hopptävlingar bland annat
distriktsmästerskap (DM) för både ponny och häst.
Delar utav Åmåls ridklubbs hoppkommitté var även med och arrangerade och deltog i
terränghoppningsträningar för Ann-Louise Gustafsson och var även med och arrangerade en
deltävling i Dalslands Sparbanks ponnycup i samma tema.

Dressyr	
  
Har ansvarat för dressyrtävlingar under 2014. Ideella krafter har arrangerat 3 dressyrtävlingar var
av en utav tävlingarna var en deltävling i Allsvenskan div III för ponny. 2014 slutfördes även
insamling till ett nytt och utav såväl företag som privatpersoner helsponsrat dressyrstaket och
man genomförde köpet utav desamma.
Vid såväl hopp som dressyrtävlingar har Åmåls ridklubb haft fler starter än tidigare år. Åmåls
ridklubb är mycket uppskattade som arrangör och anläggningen är en av de bättre i vårt
upptagningsområde. Vi kan även se ökning utav fler startande från Göteborg – och
Västkustområdet. Representanter för Åmåls ridklubb har visat upp sig ute på tävlingsbanorna.
Flera av våra ryttare har tävlat med bra resultat i både hoppning och dressyr. Åmåls ridklubb har

	
  

8	
  

tävlande både på ponnyer och hästar. Känslan är att 2015 kommer bli ett ännu mer aktivt år bland
våra tävlingsryttare.

Mål	
  och	
  visioner	
  för	
  tävlingskommittén	
  	
  
•

Under 2015 kommer vi att utöka antalet tävlingsdagar , vi har 8 hopptävlingar inplanerade
och 6 dressyrtävlingar.

•

Inköpa/bygga upp en helt ny hinderpark via sponsorer.

•

Åmåls ridklubb ska arrangera nationell tävling under 2016.

Medlem	
  	
  
Kommunikation	
  och	
  påverkansmöjlighet	
  
Under 2014 har ett antal medlemsmöten genomförts med engagemang från såväl styrelse,
medarbetare som medlemmar. En enkät genomfördes våren 2014 och som sedan lagt grunden till
en del utav det förändringsarbete som genomförts i ridskoleverksamheten under året 2014.
Flertalet utav styrelsemedlemmarna har varit aktiva och synliga på klubbens anläggning
dagligdags och detta har ökat möjligheten för medlemmar att ha personlig kontakt med klubbens
styrelse.
Ett nyhetsbrev skapades under hösten och som sedan fortlöpande månadsvis skall sändas till
medlemmarnas med aktuell information om vad som hänt och kommer hända i ridklubben. Under
hösten påbörjades en uppdatering utav ridklubbens hemsida. Åmåls ridklubb har även tre sidor på
Facebook, en medlemssida, en ren informationssida samt en köp/sälj sida. Utanför den digitala
världen finns även möjlighet att läsa den information som går ut på anslagstavlorna i entrhallen
till ridhuset.

Omvärld	
  	
  
Ett flertal möten med representanter från Åmåls kommun och ÅKAB har genomförts under 2014.
Åmåls ridklubb har även blivit representerade på Ridsportförbundets distrikts Värmlands möten
fortlöpande under 2014. Debattinlägg har gjorts i lokaltidningar angående häst- och ridsportens
betydelse för samhället.
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Framtid	
  och	
  strategiska	
  mål	
  för	
  Åmåls	
  ridklubb	
  
Övergripande	
  mål	
  2015-‐2018	
  
Åmåls ridklubbs organisation skall bestå av personer som har nödvändig kompetens inom sitt
ansvarsområde. Både ideellt arbetande och anställd personal ska uppleva arbetet inom Åmåls
ridklubb som utvecklande och stimulerande. Åmåls ridklubb skall vara en attraktiv ridskola och
öka antalet elever. Åmåls ridklubb ska ha fortsatt god kvalité på tävlingar men sträva mot att höja
tävlingskvalitén ytterligare. Åmåls ridklubb skall fortsätta bedriva en bra utbildningsplan som
passar alla nivåer, inklusive ridning för funktionshindrade. Åmåls ridklubb skall öka antalet
aktiviteter och ska aktivt marknadsföra sig som enda godkända anläggningen i kommunen inom
segmentet ridskola Åmåls ridklubb skall ge ett kraftfullt intryck i sin marknadsföring, kompetens
och anläggning.

Delmål	
  
Den ekonomiska bilden för Åmåls ridklubb har under en längre tid varit ansträngd och ett
intensivt arbete med ekonomi och budget påbörjades 2014 och under 2015-2018 ska arbetet
fortsätta för att ekonomi och budget ska bli stabil för såväl ridskoleverksamheten och ridklubben
För stora stallet har det förberedande arbete påbörjats för en nybyggnation eller renovering utav
befintligt stallbyggnad under 2014 och arbetet fortsätter och intensifieras under 2015.
En permanent terrängbana är ett stående önskemål från medlemmar i klubben och arbete har
påbörjats för att se över ekonomiska möjligheter till att anlägga en permanent terrängbana i den
sk. ”Sjöhagen”. Hindermaterial för banhoppning och för tävlingsverksamheten ska anskaffas.
Då ökade kostnader samt svårigheter att administrera gödsel från anläggningen ska man se över
möjligheter till egen förbränning och värmeanläggning för att underlätta administrering men även
återvinning utav gödsel. För tävlingsverksamheten är målet även att anordna en nationell tävling
2016 i hoppning. Medlemspåverkan ska fortsättningsvis utvecklas genom möten med klubbens
medlemmar, personliga möten samt i sociala medier och på väl uppdaterad hemsida.
Nyhetsbrevet ska fortsatt sändas ut till medlemmarna via mejl månadsvis.
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Tina Kall/Ordförande

Stefan Forsberg/Vice ordförande

Beata Danielsson/sekreterare

Ann-Britt Holmström/kassör

Frank Kutscher/ledamot

Johanna Kall ledamot

Mikaela Kellgren/ledamot

Jan Sjöberg/suppleant

Carina Bohm/suppleant

Rebecka Larsson/suppleant

Sandra Plate/suppleant
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