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Förvaltningsberättelse 2022 
Styrelsen för Sörmons Ridklubb avger härmed följande förvaltningsberättelse 
för året 2022.  
 
Organisation och verksamhet 
Sörmons Ridklubb är en ideell förening som är ansluten till Svenska 
Ridsportförbundet med 416 medlemmar, varav ca 6 % är män och 94 % är 
kvinnor (2022-12-31). Vår verksamhet består av ridskola med där tillhörande 
verksamhet samt uthyrning av boxplatser till privathästägare. 
 
Ridskoleverksamheten 
Ridskolan har under året haft ca 360 uppsittningar per vecka och i stort 
fullbelagda grupper. Fokus har varit att hålla en fortsatt hög kvalitet på 
undervisningen och hästmaterialet i vår ridskoleverksamhet. God hästhållning 
för våra välutbildade skolhästar har fortsatt högsta prioritet i verksamheten. 
Våra skolhästar ska må bra vilket vi säkerställer genom att varje enskild häst 
har en egen utvecklingsplan där såväl daglig skötsel, arbetsbelastning, 
omvårdnad, foder, utrustning och utbildning är anpassat utefter hästens 
individuella behov. Sörmons Ridklubb har ridlektioner för olika inriktningar och 
kunskapsnivåer. I  våra ridgrupper har vi 6-9 ridande 
per lektion. Våra trimgrupper har 6 deltagare och övriga grupper har 7-9 
deltagare beroende på ålder och färdighet. Ridundervisning bedrivs på alla 
nivåer från nybörjare till förberedande till tävlingsnivå.  
Våra yngsta elever börjar i vår ridlekisverksamhet som vi kallar SmiRK. 
Därefter går man vidare stegvis till minior, junior och slutligen senior. Vi har 
många mindre ponnyer så utbildningen sker stegvis i takt med större ponny 
och slutligen häst. Detta har haft positiva effekter på elevernas utveckling då 
de mindre barnen utvecklas tillsammans med en ponny eller häst i rätt storlek. 
Det har också visat sig att flera barn på så sätt även stannar kvar längre i vår 
verksamhet. 
Ridskolan erbjuder privatlektioner för både privatryttare och ridskoleelever där 
vi under året sett en ökad efterfrågan.  
 

        SmiRK – ridlekis och miniorgrupper 
SmiRK och miniorverksamhet är vår ridskola för de allra yngsta 
medlemmarna. SmiRK har under året haft ca 160 ridande per vecka fördelat 
på sex lektionsdagar. Elever från SmiRK har deltagit i de extraaktiviteter som 
exempelvis banhoppsträning och andra aktiviteter som ridskolan har 
arrangerat.  

 
        Junior- och seniorverksamhet 

Från ridlekis och miniorverksamhet har våra elever möjlighet att gå vidare upp 
till juniorgrupp och våra vuxna elever rider i seniorgrupp. Vi har under året haft 
ca 100 ridande juniorer och lika många seniorer. Vi erbjuder förutom ordinarie 
ridgrupper även trimgrupper i dressyr och hoppning. För våra juniorer och 
seniorer erbjuds även aktiviteter såsom helgkurser, banhoppsträning och 
programträning. 
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Hästar och ponnyer 
Vid årets slut hade föreningen 29 hästar i verksamheten, fördelat på tio stora 
hästar och tolv ponnyer fördelat på kategori B, C och D samt fyra stycken 
shettlandsponny. Utöver det lånar föreningen två stora hästar samt periodvis 
även en B ponny. Under året har två ponnyer avyttrats. 

 
Personal 
Ridskolechef har det övergripande ansvaret för föreningens verksamhet 
tillsammans med instruktörer och stallpersonal. Fokus 2022 har varit att 
fortsatt ge personalen de förutsättningar som behövs för att upprätthålla en 
god arbetsmiljö Ridskolan köper in externa tjänster två kvällar i veckan för 
ridlektioner, för privatlektioner varannan fredag samt dressyr- och hoppträning 
på helgerna.  
Föreningen har en engagerad personalgrupp som arbeta aktivt för att våra 
hästar och elever skall trivas. 
Det gångna året har fokus på utbildning av personal varit tydlig. Syftet är att 
upprätthålla kvalitet i undervisningen samt verksamheten i stort. En av våra 
instruktörer har under året avklarat Svensk Ridlärare Level II (SRL II) och en 
instruktör har antagits för att vidareutbilda sig på RS Strömsholm till SRL I.  
 

        Extra aktiviteter 
I inledningen av året arrangerade föreningen en clinic med landslagsryttaren 
Therese Nilshagen. Under clinicen hade Sörmons Ridklubb omkring 330 
besökare och ekipage från hela Värmland bjöds in för att delta. Detta var ett 
uppskattat och inspirerande inslag i verksamheten såväl för besökare, ryttare 
och oss som arrangörer.  
Under året har föreningen utöver ridskoleverksamheten även erbjudit kurser i 
hoppning och dressyr samt populära kombikurser där ett dressyr- samt ett 
hoppass ingår. Även hoppträning för gästtränare Jarle Grönhaug samt 
dressyrkurser och privatlektioner för Leena Lundin har genomförts under året. 
Under helger och skollov har även aktiviteter för de yngre barnen genomförts 
främst i form av läger i samarbete med vår ungdomssektion.  
 I anslutning till sommarlovet arrangerar vi läger samt bedriver sommarkollo i 
samarbete med Karlstads kommun. 
 

        Medlemsförsäljning 
        Under året har medlemmarna sålt toalett- och hushållspapper samt kläder från              
        New Body. 
 
        U-sek 

Ungdomssektionen har under året varit engagerade i föreningens läger och 
aktiviteter för våra barn och ungdomar vilket varit oerhört uppskattat. Under 
hösten anordnades barnkalas och en uppskattad spökkväll.  
Ponnyridningar på marknader och andra evenemang har även engagerat vår 
ungdomssektion under året liksom vår uppskattade Luciashow.  

 
Uthyrning av stallplatser 
Vid utgången av året var samtliga 18 stallplatser uthyrda till medlemmar med 
egen häst. Under året så har efterfrågan av boxar varit stor. 
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        Tävlingar 
Vi har under året arrangerat tre dressyrtävlingar fördelat på samma antal 
dagar samt hopptävlingar på Equality Lines fina anläggning i fyra dagar under 
Kristi himmelsfärdshelgen. Samtliga tävlingar har arrangerats på lokal och 
regional nivå och varit för både ponny och häst.  
 Sörmons Ridklubb har representerats av flertalet tävlingsekipage under           
säsongen såväl på ponny som på häst både i hoppning, dressyr och WE.    

 
        Cafeterian 

Samarbetet med Ica Hagahallens ”ta det själv” kiosk i cafeterian har fortsatt 
fungerat väl. Där kan våra medlemmar köpa enklare fika, dricka eller något 
matigare och swisha direkt till klubben. Det har varit mycket uppskattat av alla.  
Cafeterina har även varit bemannad under årets tävlingar och clinicen med 
Therese Nilshagen. 
 

        Sponsorer och gåvor 
Stort tack alla sponsorer och samarbetspartner som hjälpt oss och stöttat oss 
under året. Ni har varit en stor bidragande orsak att föreningen har utvecklats 
på många sätt.  
 

        Anläggningen 
Vi har under året fortsatt arbetet med att förbättra vår anläggning. På det nya 
ridområdet har en ridbana anlagts. Dränering och underlag är färdigställt och 
belysningen är på plats. Hagarna på baksidan av ridhuset har färdigställts med 
såväl iordningställande av underlag samt nya staket och belysning. Belysning 
på det stora hagområdet har även det färdigställts och tre flaggstänger pryder 
numera parkeringen mot vägen. Toaletterna har fått ett ansiktslyft med färg, ny 
belysning och ny dekor. 

        Bostadshuset är fortsatt uthyrt. 
  

        Framtid 
Liksom 2021 gav verksamheten ett positivt resultat för 2022. Detta har 
möjliggjorts tack vare personalens engagemang och höga ambitionsnivå samt 
de stöd vi fått från våra samarbetspartners och Karlstads kommun. Det känns 
fantastiskt roligt att klubben nu har en stabil ekonomi och att allt arbete som 
genomförts och resulterat i en sund ekonomi. 
Fokus under 2023 kommer fortsatt att vara arbetet med att iordningställa det 
nya ridområdet. Staket ska sättas upp såväl runt nya ridbanan som 
avgränsning av nya ridområdet i stort så att detta kan tas i bruk.  
Planering och projektering av framtida bygge av ridhus kommer ligga i fokus 
under 2023. Inledningsvis med kostnadsberäkningar som i sin tur syftar till att 
hitta en lösning kring finansiering.   
Det ideella engagemanget från medlemmar är även det en förutsättning för att 
hålla ridskola och verksamhet igång. Utan frivilliga som ställer upp på 
exempelvis fixardagar där vi tillsammans vårdar anläggningen blir det svårt för 
oss att ha tävlingar, kurser och andra aktiviteter. 
Vi ser med tillförsikt fram emot ett nytt roligt år tillsammans med våra hästar, 
vår personal och våra medlemmar!  
 
Föreningens resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och 
balansräkning med tilläggsupplysningar. 


