
Verksamhetsberättelse 2022

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN 
Växjö Ridklubb är en ideell förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet och därmed 
också ansluten till Riksidrottsförbundet. Växjö Ridklubbs syfte och ändamål är att främja 
ridningen i Sverige i enlighet med vad som anges i Svenska Ridsportförbundets stadgar. 
Föreningen har sitt säte i Kronobergs län, Växjö kommun. 

MEDLEMSUTVECKLINGEN 
Antalet medlemmar per 2022-12-31 uppgick till 450. Medlemsantalet har ökat med drygt 100 
medlemmar sedan förra året (2021. 345, 2020: 360, 2019: 394, 2018: 447). Merparten av 
våra medlemmar finns i åldern 5–20 år. 

RIDSKOLAN 
Antalet ridande vid slutet av året var ca 330 per vecka (2021: ca 300, 2020: ca 300, 2019: 
310, 2018: 320), vilket är något fler än året innan.

Under 2022 har ridskoleverksamheten flutit på bra och allt fler av de aktiviteter som fick 
ställas in under pandemin har kunnat starta upp igen. 

Då antalet ridande ökade på kort tid i våras behövde vi köpa in några hästar som hade 
kommit längre i sin utbildning och kunde slussas in i verksamheten i en snabbare takt än 
befintliga unghästar. 

Vi köpte in 1 ny storhäst:
- Sillen ett halvblod som använts som tävlingshäst främst inom fälttävlan och hoppning

Under året köptes även tre ponnyer in:
- Tjorven en islandshäst
- Troll en islandshäst
- Vicky en korsningsponny som tidigare varit lektionshäst

Under året har vi haft en del personalförändringar då vi anställt en utbildad hippolog. Vi har 
gått ifrån två heltidsanställda och tre deltidsanställda till tre heltidsanställda och två 
deltidsanställda.

DÄCKARKLUBBEN (DK)
Under året 2022 har ungdomssektionens styrelse bestått av Ylva Runesson, Alma Klarström,
Mina Karlsson, Ebba Wulf, Sandrine Vidarsson, Corinne Bengtsson, Filippa Bengtsson, 
Josefin Vedenbrant, Hilma Eneroth, Klara Asp. Under året 2022 har ungdomssektionens 
styrelse fått in ett helt gäng med nya suppleanter. 

De började året med årsmöte och inte långt därefter en uppstartsfest för alla medlemmar i 
ungdomssektionen (0-26 år). Efter det så hade styrelsen själv en liten kick off med arbete 
kring materialet ”Trygg i stallet” som är framtaget av Centrala Ungdomssektionen CUS, 
dagen avslutades med teambuilding med lekar. Janina Forslund från SISU fixade iordning 
denna dagen åt DK. 



DK har också köpt in käpphästhinder till ridskolan som använts på ett flertal 
käpphästaktiviteter. Prideparaden var som vanligt en viktig del av vårplaneringen. Under 
hösten har DK deltagit i två teoritävlingar, Vi i stallet och Folksam hästkunskap cup där de 
kom trea och tvåa! Den årliga spök- och buskvällen var som tidigare år väldigt uppskattad av 
medlemmarna. 

Tre ur ungdomssektionens styrelse har under slutet av året utbildat sig till ungdomsledare via
Svenska Ridsportförbundets kurs Ulken - Ungdomsledarkursen steg 1-3.

ANLÄGGNINGEN
Underhålls- och investeringsplanen hålls löpande uppdaterad, vilken också ligger till grund 
för bidragsansökningar. Vi ser till att de stora åtgärderna samordnas och planeras in i tid. 
Under året har vi fått beviljat investeringsbidrag till flera åtgärder på vår anläggning. Dessa 
kommer att genomföras under 2023.

Många fina åtgärder har genomförts 2022. I januari fick vi ny belysning installerat i stora 
ridhuset. På hösten även bevattning. I mars installerades en luftvärmepump i bostaden och i 
maj förbereddes det för fiber till anläggningen som sedan var installerad och klar i juni. Under
våren gjordes även en energideklaration som sedan legat till grund för beslut om vilka 
energisparande åtgärder som ska göras på anläggningen. Köket och omklädningsrummet 
renoverades i augusti och under hösten har lilla ponnystallet och uteboxarna byggts om och 
renoverats. Vidare har det under hösten installerats nya tvättmaskiner. Utomhus har det 
gjorts många insatser kopplat till grushagarna där det har anlags ny dränering, hagarna har 
fått nya staket och vatten har dragits ut. 

Under 2022 har det även genomförts fyra arbetsdagar på anläggningen. Dessa ägnades till 
stor del åt röjning av sly i och utanför staketen runt hagarna och stora ridhuset. Rridstigen 
mellan grushagarna och sommarponnyhagen har breddats genom att röja sly och kapa 
grenar som blivit för låga. Vi har även ägnat oss åt att ta bort skräppor, måla, klippa gräs, dra
fiber till kontoret genom lilla ridhuset och ge brunnen på stallplanen ny takpapp. 
Anläggningens utemiljöer har städats – till exempel har armeringsjärn som stack upp ur 
marken bakom stora ridhuset grävts bort och skrot har slängts på tippen.

Under 2022 har projekt ny anläggning fortsatt sitt arbete. Ett stort beslut som tagits är en ny 
placering av nytt ridhus. Det kommer nu att placeras i grushagarna längst norr ut. Till grund 
för denna nya placering ligger att marken som tidigare var planerad för ändamålet kräver 
arkeologisk utgrävning. Detta då marken är en fornåker och även håller fornminnen. 

MILJÖ
Växjö Ridklubb fortsätter aktivt med miljöarbetet på och omkring anläggningen. Under året 
har klubben likt tidigare år källsorterat sopor och avfall samt lämnat hösilageplast till 
återvinning och därmed minskat avfallskostnaderna. Klubben har Panta mera och pantkärl 
finns i miljörummet. Växjö Ridklubbs verksamhet är inte anmälnings- eller tillståndspliktigt 
enligt miljöbalken.



AKTIVITETER OCH HÄNDELSER UNDER ÅRET 

Covid-19
Inledningen av 2022 präglades av Covid-19. Vi som förening har fortsatt tagit situationen på 
stort allvar. Under året har vi följt information kopplat till Covid-19 via olika kanaler som 
Folkhälsomyndigheten, Svenska Ridsportförbundet, Smålands Ridsportförbund, 
Riksidrottsförbundet, RF-SISU Småland, Region Kronoberg och Växjö kommun. Vi har 
vidtagit åtgärder för att bidra till att minska smittspridningen med hänsyn till våra medlemmar,
vår personal och belastningen på sjukvården. 

Med anledning av pandemin har flera extrabidrag kunnat sökas och ett som Växjö Ridklubb 
beviljades var för terapiaktiviteter med häst. Det är något vi är väldigt glada för och som kom 
igång under hösten och var ett mycket uppskattat inslag av våra deltagare. Denna aktivitet 
kommer att fortsätta även under våren 2023.

Säker och Trygg förening
Säker och trygg förening är namnet på ett utvecklingsarbete och kvalitetsmärkning för 
föreningar i Växjö kommun. Certifieringen bygger på ett långsiktigt arbete och är ett stöd för 
att förbättra säkerhet och trygghet på såväl föreningens anläggning som inom föreningens 
verksamhet.

Arbetet är initierat och leds av Växjö kommun tillsammans med RF-SISU Småland. 
Certifierings- och arbetsmaterialet är utvecklat i samverkan med Linnéuniversitetet. 
Certifieringsprocessen är två år och Växjö Ridklubb certifierades under 2021, något vi är 
mycket stolta för. Under 2022 har vi varit med och stöttat på möten för föreningar som startat
upp sitt certifieringsarbete och under 2023 kommer redan certifierade föreningar att göra 
ytterligare arbete och insatser för att få behålla sin certifiering.

Lucia
Under 2022 fick vi äntligen träffas igen och genomföra vår årliga Luciashow. Då denna inte 
har kunnat genomföras på två år så fanns det en förväntansfull publik på läktaren. De som 
var där fick följa vårt gotlandsruss, Pollys, ankomst till stallet och hur hon blir presenterad för 
de andra hästarna samt en uppvisning av våra olika verksamheter. Alla verksamheter 
presenterades i olika nummer och medlemmar i alla åldrar deltog i de olika numren. VRKs 
personal hade utmanande deltävlingar där DKs ungdomsstyrelse och VRKs styrelse tävlade 
mot varandra. Tråkigt för dem som satsade sin lott på VRKs styrelse då DK tog alla 
delsegrar. Sist ut var Lucia och spred sitt ljus för oss alla som var där.

Ridsportalliansen
Arbetet inom ramen för Ridsportalliansen hade ett uppehåll under 2021 med anledning av 
pandemin som satte stort fokus på det egna arbetet för många föreningar. Samarbetet har 
dock tagit fart igen under 2022 och utgör ett viktigt forum där kommunens ridklubbar har 
möjlighet att lyfta, diskutera och hitta lösningar i gemensamma frågor och tillsammans värna 
om ridsporten och dess utveckling i kommunen.



Även under 2022 har kommunens ridklubbar fått ta del av en ridsportpott som utgör ett 
särskilt stöd (1 mkr) för akuta åtgärder på ridskoleanläggningarna. Ur denna pott tilldelades 
Växjö Ridklubb medel för byte av spiltor till boxar i ponnystallet, installation av fiber samt 
lagning av en del trasiga fönster.

Hemsida
Under året har föreningen utrett olika alternativ för ny hemsidelösning då Idrottonlines 
verktyg för hemsidor stängdes ner vid årsskiftet. Valet föll på Consids och Sitevisions 
webblösning. Erbjudandet omfattade ett baspaket med mallar och funktioner för en enkel, 
bra och mobilanpassad hemsida, i ett kraftfullt men samtidigt enkelt redaktörsverktyg med 
hög säkerhet. Styrelsen byggde, strukturerade och adderade information till den nya 
hemsidan under hösten. Den nya hemsidan öppnades 6 december och vi ser att sidan har 
många besökare varje dag.

Naturens dag
Första helgen i september anordnade Växjö kommun Naturens dag runt Arabybadet vid 
Helgasjön. VRK var en av de många föreningar som visade upp sin verksamhet under dagen
och vi erbjöd bland annat besökarna att prova på att rida samt käpphästhoppning. Det var 
över 100 barn och några vuxna som tog tillfället i akt att prova rida. På käpphästbanan var 
det många barn med spring i benen som tog sig över de hinder som var uppsatta. Det var 
flera barn som gick därifrån med en rosett i handen.
 
Idrottskalaset
Slutet av november anordnade Växjö kommun Idrottskalaset i Tipshallen. Där var vi en av 
många idrottsföreningar som tog chansen att visa vad man kan göra hos oss. I vår tilldelade 
plats hade vi ett hopphinder som visade hur högt de hoppar i de stora tävlingarna. Även 
Stellan, vår plasthäst, var på plats. På den övriga ytan var det käpphästhoppning som gällde 
samt lite hästskokastning. Under hela dagen var vår plats välbesökt av många nyfikna barn. 
De barn som tog sig runt banan fick ett diplom efter väl genomförd hopprunda.

TÄVLINGSVERKSAMHETEN
Växjö Ridklubb arrangerade under 2022 en tävling tillsammans med Lammhults Ridklubb. 
Den var mycket uppskattad och de vill gärna samarbete med oss igen.

STYRELSENS ARBETE
Styrelsens sammansättning framgår av sista sidan i årsbokslutet. I styrelsen ingår också en 
av ungdomssektionen utsedd ledamot samt ridskolechefen som adjungerad ledamot.

Styrelsen har under 2022 haft 14 sammanträden där vi varvat mellan fysiska och digitala 
möten. 

Styrelsen har under året fortsatt med arbetssättet att dela upp arbetet i ett antal olika 
ansvarsområden. Inom ramen för dessa har flera aktiviteter genomförts under året. Under 
2022 har stor del av tiden ägnats åt ansökan om olika bidrag liksom diskussioner rörande 
behov av underhåll av vår gamla och slitna anläggning. Föreningen har utöver 
investeringsbidrag även ansökt om stöd för energieffektiviseringar. Utöver detta ingår även 



områden såsom personalansvar, säkerhet och miljö, information och marknadsföring, 
sponsring, stiftelser och fonder, medlemsvård, lotterier och försäljning. Stor del av styrelsens 
verksamhet är också utåtriktad omfattande kontakter med RF-SISU Småland, Växjö 
kommun, media och övriga ridklubbar i kommunen genom Ridsportalliansen.

VÄXJÖ RIDKLUBBS VÄRDEGRUND, UPPDRAG OCH VISION 

 

För att alla ska trivas och känna sig trygga inom ridsporten, både hästar och människor, har 
ridsporten samlats kring några ledstjärnor. Dessa ledstjärnor utgör Växjö Ridklubbs 
värdegrund:

HÄSTEN
 Jag hanterar hästen på ett sätt som jag kan stå för och som jag är stolt över inför 

omvärlden.
 Jag behandlar alla hästar med respekt.
 Jag ser till att hästen finns i en trygg- och säker miljö och jag reagerar om den far illa.
 Jag tränar och tävlar i samspel med hästen och kräver inte mer än vad vi har 

förutsättningar att klara av.
 Jag ansvarar själv för att öka min kunskap och kompetens om hästen.

MÄNNISKAN
 Jag visar respekt för alla människor.
 Jag bekräftar och berömmer andra.
 Jag berättar öppet och tydligt om jag har olika uppdrag och roller.
 Jag är en god förebild för ridsporten.
 Jag tar ansvar och agerar om någon bryter mot våra regler.



EKONOMI
Föreningen redovisar ett positivt resultat för 2022. På intäktssidan är det framför allt 
ridavgifterna som har ökat. Även ridlägren har varit populära och inbringat en bra intäkt. 

Under året har många kostnader ökat. Kostnaderna för skötseln av hästarna har gått upp – 
till exempel har hö och hovslagarkostnader stigit i pris. Vi har också ökat antalet hästar under
året vilket ger ökade kostnader, men kostnadsläget har även ökat på grund av inflationen 
och världsläget. Även personalkostnaderna ökade under året till följd av 
befattningsförändringar, ökad mängd arbetsuppgifter, hög sjukfrånvaro, höjda 
arbetsgivaravgifter samt semesterlöneskulder.  Även kostnaden för el har ökat. 

Arbetet med att rusta upp anläggningen och utemiljön fortsätter. Många av investeringarna 
täcks av bidrag från Växjö kommun. Vi står inför stora kostnader gällande upprustning av vår
anläggning varför det positiva resultatet är välkommet inför kommande investeringar. 

 Varje år läggs det många ideella timmar i vår förening och styrelsen vill rikta ett stort tack till 
de medlemmar som, genom att hjälpa till, har gjort en stor insats för klubben. 
 
Årets resultat överföres i ny räkning. 
 
Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.  


