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Håbo ridklubb 
Styrelsen för Håbo ridklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2022. 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. 
 
Fakta om föreningen 
Styrelsen  
Ordförande  Jannica Wallin  
Kassör  Veronica Mehlin   
Sekreterare   Hanna Edin    
Ledamöter  Roger Ljungström  
   Elisabet Domberg 
  Sara Wikingsson 
  Lin Hjort 
  Anna Ingberg (avgick maj 2022) 

Suppleanter  Carina Jansson 
  Heidi Urbano-Lindman (avgick april 2022)   

Adjungerade  Ridskoleansvarig 
  Ordförande US 

Revisorer  Karin Berge  
  Pernilla Kamph Hedberg 

Revisorssuppleanter Rolf Lind 
 Kerstin Wallin 

Valberedning  Anna Lindroos (Sammankallande) 
  Claudia Pizarro 
 Cecilia Laible 

 
Protokollförda sammanträden HRK  
Under verksamhetsåret har 10 protokollförda styrelsemöten ägt rum. 
 
Medlemsantalet  
Antalet medlemmar i föreningen är 278 personer, varav 261 är kvinnor och 17 är män. 

Åldersfördelningen ser ut som nedan: 

 0-6 år 7-12 år 13-20 år 21-40 år 41- år 

Kvinna 10 98 63 21 69 

Man 2 6 2 2 5 
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Håbo Ridklubbs uppdrag  

Klubben är knuten till Svenska Ridsportförbundet vars uppgift är att främja ridningen, 
körningen och ridsporten i alla dess grenar. De ideella föreningarna utgör 
ridsportrörelsens bas och det är där den dagliga verksamheten bedrivs. 

Håbo Ridklubbs styrelse och personal har gemensamt bestämt det uppdrag som 
klubben skall sträva mot utifrån den uppgift som Svenska Ridsportförbundet definierat. 

Håbo Ridklubb skall lokalt verka för att främja ridsporten samt därtill knuten verksamhet, 
vars ändamål ska genomsyra såväl det dagliga arbetet som de långsiktiga 
ambitionerna. 

Håbo Ridklubb - det självklara valet  

Med sitt läge vid Lundby Gård i Håbo kommun ligger Håbo Ridklubb i en lugn och 
trivsam miljö. 

Våra ridlärare har en hög kompetens och utbildningsnivå vilket ger en bra grund i 
utbildningen av våra ryttare såväl teoretiskt som praktiskt liksom utbildningen av våra 
lektionshästar. Genom en bra blandning av hästar och ponnyer med genomgående hög 
kvalitet skapas möjligheter att vidareutveckla de elever som kommit en bit på vägen 
med sin ridning men samtidigt göra det enkelt att utbilda nya elever.  

De som har egen häst har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter på klubben. Förutom 
klubbtävlingar under året anordnar vi träningar och kurser där ryttare med egna hästar 
kan delta. Genom samverkan mellan privatryttare och ridklubben skapas en bred 
förankring av ridsporten i kommunen. 

Genom vårt erbjudande av ridsporttjänster för både barn, ungdomar och vuxna med 
eller utan häst är Håbo Ridklubb det självklara valet av ridklubb. 

 
Försäkringar  
Håbo ridklubbs medlemmar är försäkrade via Ridsportförbundet. Byggnader och 
verksamhet är försäkrade i Länsförsäkringar och hästarna är försäkrade i Agria. 
 
Förbundsanslutningar  
Håbo ridklubb har under året varit ansluten till Riksidrottsförbundet (RF), Svenska 
Ridsportsförbundet (SvRF), Upplands Ridsportsförbund.  
 
Anläggningen, drift och underhåll  
Klubben disponerar byggnader och kringliggande mark på̊ fastigheten Håbo Lundby 
2:1. Hyresägare är Håbo kommun vilka ansvarar för tillsyn, felavhjälpande underhåll 
samt planerat underhåll av byggnader, el, avlopp och vatten. Klubben hyr anläggningen 
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av kommunen. Vi har sedan 21/1-2022 ett 10-årigt avtal för anläggningen. Enligt 
hyresavtalet ansvarar klubben för enklare underhållsarbeten, skötsel av vägar, grönytor 
och städning. All inredning i stall, ridhus, uteridbana och stängsel ansvarar klubben för.  

Anläggningen består av ett stall med plats för 18 hästar. Stallet inrymmer även ett loft 
för förvaring av hö och halm, en kontorsdel och sadelkammare. I anslutning till stora 
stallet finns ett utestall med 2 boxar. En ridhusanläggning med ridhus (23 x 67 m), 
entréyta, handikapptoalett med dusch, omklädningsrum för damer och herrar, 
städskrubb, personalutrymme med kök och omklädningsrum, föreningsrum, läktare och 
en kafeteriayta med tillhörande kök och förråd. På gården finns även en belyst 
uteridbana (30 x 60 m), rast- och sjukhagar, övernattningsstuga samt ett garage som 
inrymmer tvättmöjligheter och förvaring.  

Under några veckor på sommaren, då verksamheten är stängd, går hästarna på en 
välförtjänt vila och sommarbete. Klubben disponerar dels en yta på ca 2,5 ha mark vid 
järnvägen (på andra sidan E18) samt ca 8 ha mark på baksidan av nya ridhuset. Denna 
hagmark hyr klubben av familjen Jansson som bor granne med ridskolan. I hyran för 
”Janssons hagar” ingår underhåll av stängsel. Elström samt vattenförsörjning ansvarar 
ridklubben för.  
 
På gården finns även en loge. En del av logen är ombyggd till lösdrift med tillhörande 
hage för två ponnys som vi hyr av Aud Rehdals (Karlshems gård).  
 
I maj anordnade klubben två fixardagar. Ett tjugotal medlemmar bidrog med att rensa 
ogräs, klippa buskar, städa och rensa förråden i logen, skura gemensamhetsutrymmen i 
ridhuset, plantera blommor och mocka hagar. Ett större arbete gjordes också i 
hästarnas hagar. Eltråd och ruttna stolpar byttes ut och ett helt nytt staket byggdes i 
hage 5. Under dagen bjöd klubben på grillat, dricka, kaffe och kaka.  
 
Inför hästarnas semester fick även sommarhagen, på andra sidan motorvägen, sig en 
rejäl översyn. Även där byttes ruttna stolpar ut och ny eltråd drogs.  
 
Innan sommaren såldes klubbens gamla kompaktlastare via auktionssajten Klaravik. En 
ny kompaktlastare köptes in och levererades i slutet av juli. Även en gammal traktor 
såldes via aktionssajten Klaravik.  
 
Anläggningen är stor och kräver många timmars underhåll. Hagar ska förbättras både 
då det gäller stängsel och underlag. Gräsytor ska hållas snygga. Fönster ska tvättas, 
lokaler ska städas, ridhusbotten ska dagligen skötas och nytt underlag ska årligen fyllas 
på. Arbetet planeras och utförs i samverkan mellan personal och ideella krafter. Utöver 
det arbete som personalen utför så finns det en anläggningsgrupp. Arbetet i gruppen 
hålls ihop och planeras av Elisabet Domberg, Per Widén, Mikael Ekberg och Mikael 
Berglund.   
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Ekonomi   
Vår största inkomstkälla är ridavgifterna. Vi stöds även via kommunala och statliga 
bidrag, såsom aktivitets- och lönebidrag. Dessutom arbetar klubben för att få in extra 
intäkter från andra aktiviteter, t ex olika typer av försäljning, tävlingar och 
kafeteriaverksamhet. 

Den största kostnadsposten utgörs av personalkostnader, följt av kostnader för hästar 
och anläggning. 

Som ideell förening driver vi inte verksamheten i något vinstsyfte.   
 
Ansvaret för ekonomiadministrationen på Håbo ridklubb har under 2022 legat på 
klubbens kassör, Veronica Mehlin och ledamot Lin Hjort samt Anna Ingberg (anställd). 
Klubben är idag helt beroende av hjälp från medlemmar.  
 
Revisionsberättelse  
Revisionsberättelsen finns tillgänglig på årsmötet söndagen den 12 mars 2023 samt en 
vecka innan på Håbo ridklubbs hemsida.  
 
Verksamhetsbeskrivning 
Håbo ridklubb driver sedan 1978 ridskoleverksamhet i enlighet med Svenska 
Ridsportförbundets policy. Föreningen drivs ideellt utan enskilt vinstintresse av en 
styrelse som väljs vid årsmötet. 

Föreningen driver en aktiv ungdomsverksamhet där samtliga medlemmar under 26 år 
automatiskt blir medlemmar. Ungdomssektionen, US, erbjuder avsuttna aktiviteter som 
är speciellt riktade till ungdomar och har en egen styrelse. 

Föreningen erbjuder sina medlemmar: 
- Ridutbildning 
- Teori och hästvårdsutbildningar   
- Tävlingar 
- Föreläsningar 
- Kurser och läger 

Utöver detta fungerar föreningen som en plattform för social samvaro i olika former. 

Ridskolan har 35 ordinarie ridlektioner per vecka samt privatlektioner m.m. därutöver. 
 
 
Ridskolans personal 2022 
Ridskoleansvarig, ridlärare level II Lotta Wanning 
Ridlärare level III  Anette Ingmarsson  
Ridlärare level II  Camilla Eriksson  
Ridlärare level I   Emma Sandholm (timanställd våren 2022, vikariat från nov 2022) 

Ridlärare level II  Viktoria Lehrmark (slutade mars 2022) 
Hästskötare    Alexandra Ekberg  
Stallpersonal och hästskötare Lina Jansson (slutade maj -22)  
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Stallpersonal och administration Petra Stålbom (slutade juni 2022) 
Stallpersonal och vik ridlärare   Madde Andersson (praktik vt -22, provanställning fr aug 2022, 
slutade nov 2022) 
Stallpersonal  Sabrina Svensson  
Vikarierande ridlärare  Kajsa-Lena Sallfeldt 
Vaktmästare   Henrik Bjurström 
Stallpersonal helger  Melina Gibson och Linnea Ljungstedt  
 

Håbo Ridklubb är ansluten till arbetsgivarorganisationen Almega och personalen 
omfattas av kollektivavtalet som gäller för ridlärare, hästskötare och övrig personal hos 
ridhusföretag mellan Almega och Kommunal.  

 

Ridskolans hästar (2022-12-31)  

    Hästar Ponny 

Jade Papaya 

Bn Per Caramell (inhyrd från Karlshems gård) 

Senna Ludde 

Yatzy Ted 

Bettan Mirakel (inhyrd från Nybyggets ridläger) 

Gusten Dennis (inhyrd från Nybyggets ridläger) 

Wille Fancy (inhyrd från Karlshems gård) 

Kelly Pegasus (inhyrd från Karlshems gård) 

Cassidy Safir (inhyrd från Karlshems gård )  

 

B 

B 

 

 

 Dooley (inhyrd från Nybyggets ridläger) 
                                                                               

        
Ridskolan 
Utöver den dagliga verksamheten i form av lektionsridning arrangeras aktiviteter med 
syfte att skapa social samvaro och samhörighetskänsla på̊ och inom klubben. 
Verksamheten är öppen 6 dagar i veckan mellan kl. 15:00-22:00 (varierar över veckans 
dagar). Alla är välkomna till klubben oavsett om man rider eller ej. Utöver att rida på̊ 
lektion erbjuder verksamheten möjlighet till att vara med hästarna, utföra hästvård, 
persedelvård och stallvård samt umgås med andra ute på̊ anläggningen.  
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Nya hästar 
Efter sommaren köptes Cassidy import från Irland f-06 och Jade import från Belgien f-
09 in. 

Avyttrade hästar 

Basse, Dolly och Lambo har tyvärr fått springa vidare på de gröna ängarna pga. olika 
skador. Darco har blivit pensionär och är såld till privatryttare på Ekerö och Mulle såldes 
till Örebro Fältrittklubb då han inte passade vår verksamhet. Bjhåli flyttade under hösten 
till sin ägare Karin Berge. Vi tackar Bjålhi och Karin för fint samarbete. 

Lektionsverksamhet och övriga aktiviteter anordnade av personalen 

Per den 31 december hade ridskolan 264 uppsittningar/vecka vilket är en fyllnadsgrad 
på 90%.  

Under året har ridskolan, utöver den ordinarie lektionsverksamheten, anordnat en 
mängd aktiviteter på helger och lov: 

§ Sport-, påsk-, höstlovs- och nyårsläger för barn 
§ Sommarläger för barn och vuxna 
§ Övernattningsläger för barn 
§ Flera helgkurser i hoppning och dressyr 
§ Uteritter 

Teoriveckor  
Under våren hade vi olika föreläsningar och clinics. Har under hösten varit utlagt på 
varje lektions grupp för att skapa mer sammanhållning och mer gruppanpassad teori. 
 

Kommunikation  
Föreningen kommunicerar huvudsakligen till medlemmar via affärssystemet 
Hippocrates samt hemsidan. Viktig information finns även anslagen i entrén till stallet.  

Föreningen kommunicerar även aktivt med sina medlemmar och omvärlden via sociala 
medier såsom Facebook och Instagram och vår egen YouTube-kanal Håbo ridklubb. 
 
Vår gamla hemsida stängdes ned 31/12 och ny har skapats och lanserats.  
Stort tack till Jonna Blomqvist som under hösten arbetat med att skapa den nya 
hemsidan.  
 
 
Medlemsengagemang – ideellt arbete 
Håbo RK är en ideell förening och är helt beroende av medlemmarnas engagemang.  
 
Ideella krafter sköter många av uppgifterna i klubben såsom viss 
ekonomiadministration, skötsel och renovering av anläggningen, kafeteriaverksamhet, 
tävlingsverksamhet, stalltjänst på helger samt styrelsearbete. Inte minst gör vår 
ungdomssektion ett fantastiskt arbete med att arrangera aktiviteter för de yngre 
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medlemmarna.  
 
Ett stort tack till alla er som bidragit stort som smått under 2022! 
 
Kafeterian  
I kafeteriagruppen har Hanna Edin och Sara Wikingsson ingått. Under vårterminen och i 
början av höstterminen använde vi oss av försäljning via självservering. Senare delen 
av höstterminen bemannades kaféterian av föräldrar till våra yngre ridelever. Vi kan 
därmed ha ett större utbud med lättare förtäring som tex toast. Kafeterian har varit 
öppen med hjälp av ideella insatser vid interna tävlingar. Vid läger och kurser har 
kafeteriagruppen handlat och tillagat lunch, mellanmål och fikapåsar.   
 
Tävlingar  

Tävlingsgruppen har under året arrangerat 2 st Pay&ride och 2 st Pay&Jump.Vid de 
flesta av dessa har det även varit flertalet externa startande.Totalt har ca 100 st ekipage 
startat på P&R och P&J. 
Tävlingsgruppen har under året bestått av Kajsa-Lena Sallfeldt, Maria Beillon, Jenny 
Maurin, Jannica Wallin. Delar av året även Maja Tillenius, Petra Stålbom, Anna Kjellner, 
Heidi Urbano Lindman och Helena Wessman.TG har haft ca 8 st möten, några digitalt 
via Teams, där vi planerat aktiviteter och utvärderat dessa. 
 

.      

 
Medlemsgruppen 
I medlemsgruppen har Sara Wikingsson och Hanna Edin ingått. Under året har vi 
tillsammans med Ungdomsstyrelsen arrangerat Våryra i början av maj och Julshow i 
december. Vid dessa tillfällen har det varit uppvisningar, ponnyridning, lotterier och 
kafeteria. Våren -22 sålde medlemmarna produkter från Ravelli och under hösten -22 
såldes produkter från Kakservice och Newbody. Vinsten av försäljningarna har bidragit 
till inköp av en häst. Ett antal medlemmar har deltagit i nattvandring vid två tillfällen 
under höstterminen. 
 
Sponsorgruppen 
Roger Ljungström och Lin Hjorth har haft hand om sponsorgruppen. Vi har fortsatt 
samarbete med ICA Maxi och Sparbanken Enköping. Företag som sponsrat med 
vinster till lotterier: Stigsbergs Gård, Hårresande samt Radisson Hotel Group. 
 
 
Avsuttna aktiviteter 

Under hösten har ett gäng rutinerade medlemmar fått en utbildning som Teamledare för 
stalltjänsten. Det finns alltid en Teamledare med vid stalltjänsten på söndagar, detta för 
att det ska kännas tryggt och bra när vi tar hand om våra älskade hästar. 
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Ungdomssektionen 

Styrelse  
Ordförande  Alicia Örell 
 
Ledamöter                      Emma Henricsson 
                                       Lovisa Hellström 
                                       Nellie Maurin 
                                       Ida Olsson 
                                       Pixie Skog 
                                       Anna Sjöberg 
                                       Alva Asp 
                                       Alba Beillon 
                                       Elsa Wikingsson 
                                       Majken Linder 
                                       Linnea Ljungstedt 
                                       Melina Gibson 
                                       Frida Peterson 
                                       Smilla Glademyr  ( avgått under året) 
                                       Thea Johansson   ( avgått under året) 
                                        Tilja Hagberg       ( avgått under året) 
                                     
                                        
   
 
Ungdomssektionens verksamhetsberättelse 2021  
Ungdomssektionen har under våren haft aktiviteter så som Påskäggsjakt, Valborg och 
Våryran. Under höstterminen ordnades Tacokväll. Halloween disco, Julpyntat stallet 
samt uppskattade inslag vid Julshowen, Luciatåg, WE-uppvisning, Parodi på ridlärarna 
mm. Ponnyridning ICAMaxi vid flera tillfällen. Alla aktiviteter har varit uppskattade av 
barn och ungdomar. Årets hästbästis kunde väljas i början av vårterminen 2022. De har 
även ställt upp som funktionärer på de event som tävlingsgruppen anordnat. 
Ungdomssektionen är väldigt engagerande stallvärdar, de kan ni fråga om det mesta 
som gäller hästar, stall mm. 

      
Håbo RK och omvärlden   
I början av året så försvann de sista restriktionerna för pandemiåren. Men då tillstötte 
andra omständigheter, som påverkat verksamheten. Ökade kostnader på foder, spån 
och bränsle bl.a. Vi fick ett 10 årigt avtal för anläggningen med kommunen vilket är 
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fantastiskt men det innebär att klubben nu står för vissa delar så som sophämtning mm. 
Vi kommer även att betala ett arrende för sommarhagen. 

Vi betalar en hyra på 360000kr men får driftsbidrag för samma summa så det blir ett 
nollsummespel. Elen ingår i avtalet vilket vi är mycket tacksamma för nu med dessa 
elpriser 

Det kom nya regler för registrering av hästar till Jordbruksverket. 

I juni hade vi besök av Upplands ridsportförbunds besöksgrupp. De kom 3 st och från 
oss deltog Jannica Wallin (ordförande) Elisabet Domberg (anläggningsansvarig) och 
Anna Ingberg (personal). Detta besök genomförs vart tredje år och det innebär att de 
går igenom anläggningen, verksamheten, personal och hästarna, så allt är i sin ordning. 
Vi behövde åtgärda några saker på anläggningen så som lösdriften och vissa krokar i 
stall och ridhus mm. Inga större åtgärder behövdes.    
 

 

Styrelseåret i korthet 
Sittande styrelse under 2022 har gjort ett fantastiskt arbete. Samarbetet i 
arbetsgrupperna har fungerat fint. Vi har hittat ett effektivare sätt att hålla styrelsemöten 
både fysiskt och digitalt. Vi gjorde en omorganisation till hösten med ny 
ansvarsfördelning i personalgruppen, en stall och personalansvarig och en 
verksamhetsansvarig. Fortsatt arbete med att utveckla styrdokument och vision samt 
olika policyer. Vi har även tagit hjälp av Charlotte Frisch som gjort en 
verksamhetsanalys för att underlätta för styrelsen att se hur verksamheten flyter på i det 
dagliga arbetet. 

Styrelsen jobbar fortfarande ganska operativt med vissa administrativa delar och hoppar 
även in och hjälper till i stallet vid sjukdom t.ex. 

Uppland ridsportförbund ordnade ett 2 dagars Ridsportforum i november där Jannica 
Wallin(ordförande) och Roger Ljungström(ledamot) deltog. Håbo ridklubb var en av tre 
klubbar som presenterades av Jannica på forumet. Det var flera bra föreläsningar och 
grupparbete/samtal. Alltifrån hur man motiverar ideella till hästvälfärd. I och med detta 
forum så har vi fått en större inblick och utbyte hur andra klubbar arbetar i distriktet. Det 
har även ordnats ordförandeträffar. 

Man får ha i åtanke att styrelsen gör detta arbete helt ideellt utöver sina egna arbeten. 
Trots detta har vi med gemensamma krafter lyckats göra Håbo ridklubb till den bästa 
ridskolan.  

 

 
Slutord 
Nu laddar vi om och ser fram emot ett nytt verksamhetsår 2023. Vi hoppas på ett 
givande och utvecklande samarbete mellan styrelse och personal så vi kan fortsätta 
driva denna lilla men fantastiska ridskola på bästa sätt. 
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Vi påminner om att Håbo ridklubb är en ideell förening där de ideella insatserna är en 
förutsättning för att föreningen ska kunna hålla nere kostnaderna så att verksamheten 
kan vara tillgänglig för många. Vi ser de ideella insatserna som utvecklande och 
berikande fritidsaktiviteter och ett sätt att skapa sociala relationer och en gemenskap i 
föreningen.  

Vår förhoppning är att nuvarande och kommande medlemmar i Håbo Ridklubb för 
verksamheten framåt och att alla goda krafter verkar för att ridskolan skall vara en trygg 
plats där alla och envar kan utvecklas både som människa och ryttare  

Styrelsen vill tacka ridskolans personal, alla medlemmar, aktiva som stödjande, unga 
som gamla, ridskoleelever, föräldrar, andra samarbetspartners och sponsorer samt 
Håbo kommun för ännu ett händelserikt år!  

Genom allt ert engagemang kan vi ge många barn, ungdomar och vuxna en meningsfull 
fritid.  

 

Tillsammans gör vi varandra bra! 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underskrifter 
 

Bålsta den /  2023 

 

 

 

Jannica Wallin Lin Hjort   Sara Wikingsson 
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Roger Ljungström Elisabet Domberg Veronica Mehlin 

 

 

Hanna Edin  
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       Plats för årsredovisning 

 


