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Hammarö Ryttarförenings verksamhet har fyra hörnpelare; 

ridskola, ridlekis, uthyrningsstall och tävlingsverksamhet. 

Verksamheten har bedrivits för såväl nybörjare som mer erfarna 

ryttare och tävlingsekipage.  

 

Ridskola 

Antalet elever i ridskolan under 2022 har varit ca 160 st och riktat 

sig till barn från ca 8 års ålder, ungdomar och vuxna. Ridskolans 

aktiviteter under skollov och andra tillfällen har varit välbesökta 

och uppskattade. Ridskolans elever har bland annat kunna hyra 

häst för en dag, hyra sommarhäst, delta i dagridläger samt delta i 

klubbtävlingar och uteritter mm. 

För att få mer hästkunskap så har vi under hösten startat 

stallhjälpen. Det är ridskoleelever, både barn och vuxna, som 

delar på ansvaret för hästar och stall på söndagar och sköter 

utsläpp, fodring och mockning, samt andra sysslor som behöver 

göras. 

Ridlekis 

Föreningens verksamhet med shetlandsponnyer fortsätter att ha 

en god beläggning med ridande. Antalet ridande har varit ca 75 st 

under året och ridlekiset vänder sig till barn i åldern ca 3-8 år. 

Under året har det funnits möjlighet att hyra en ponny på 

helgerna. Ridlekiset har även haft olika lovaktiviteter och sommaruthyrning. Vi har även startat drop-

in ridning på fredagarna. 

Av de 7 ponnyerna som finns i verksamheten ägs 5 av föreningen varav två av U-sek. Övriga 2 

ponnyer är utlånade av privatpersoner.  

 

Uthyrningsstall 

Antalet uthyrningsboxar är totalt 18, varav 8 är till för hästar med en mankhöjd över ca 170 cm. 

Boxuthyrningen har varit fulltecknad under året. Hyresgästerna består både av hästägare som skaffat 

sin första häst efter att ha ridit på ridskolan ett antal år och av personer som varit hästägare i många år. 

Hyresgästerna bidrar positivt till föreningens verksamhet genom sitt engagemang i styrelsen och 

valberedningen, genom att vara funktionärer på tävlingar och genom sitt ansvar för städ- och 

fixardagar, samt andra ideella initiativ.  

 

Tävlingsverksamhet 

Tävlingskommittén har samordnat arbetet med tävlingar. Se separat verksamhetsberättelse. 

 

 

 



Medlemmar 

Antalet medlemmar har under året varit ca 385 st. Medlemsavgiften har varit oförändrad för året; 

350kr för junior, 400kr för senior och 650kr för familj. 

Personal 

Föreningen har under året haft 5 anställda: 

• Melinda Blomqvist, verksamhetsansvarig,  

• Linn Pettersson, ridinstruktör,  

• Lovisa Gustafsson, ridinstruktör/hästskötare  

• Eva-Lotta Nilsson, hästskötare,  

• Emil Fransson, vaktmästare,  

Flera kompetensutvecklingsåtgärder har genomförts för delar av personalen. Tex ridledarkurs, 

inspirationsdag för ridlärare och kurs i arbetsmiljö tillsammans med Värmlands Ridsportförbund.  

Dessutom har vi haft inhyrd personal till några av våra ridlektioner under året. Ett 15-tal ungdomar har 

arbetat med stalljour i ridskolestallarna under helgerna. 

Anläggning och Marknadskommitté 

Genomförda aktiviteter under 2022:  

• bytt ut belysningen i lilla ridhuset  

• köpt in nya bommar och hinderstöd till ridskolan 

• byggt en domarbur vid den stora utebanan 

• köpt in picknick bord som kommer stå vid våra utebanor 

• nytt sponsoravtal, en ny sponsor under 2022 samt flera nya kontakter med potentiella 

sponsorer 

 

Ekonomi 

Resultatet för 2022 blev + 90 tkr. 

HRF har under året arbetat med att återigen genomföra både tävlingar, läger och aktiviteter för att 

klara alla våra kostnader som ökat under året. Även vår luciashow kunde vi återigen genomföra. I 

december fick vi, efter ansökan ett bidrag från Hammarö kommun på 240 tkr. Detta för de stora ökade 

kostnaderna på el, strö och foder. Beläggningen har varit god i privatstallet samt i ridgrupperna, både 

på ridskola och ridlekis.  

Föreningens medlemmar har sålt New Body, Sportlotten, kakor samt Bingolotter under året. Resultat- 

och balansrapporter för 2022 redovisas separat. 

 

Övrigt 

Styrelsen har under 2022 engagerat sig i ett nära samarbete med RF SISU Värmland och genomfört 

flertalet träffar för processutveckling. Detta har mynnat ut i ny vision, verksamhetsidé och värdegrund, 

samt en verksamhetsplan för 2023. HRF ligger nu även i takt med rapporteringen gentemot RF SISU 



som resulterar i att föreningens resurstilldelning ökar, vilket kan användas för t.ex. utbildningar och 

föreläsningar eller andra evenemang.  

Dessutom har styrelsen och personalen intensifierat dialogen och kommunikationen med kommunen, 

både mot politiken som mot tjänstemän. Detta har i vissa fall givit resultat redan under året, men 

framför allt är detta viktigt ur ett långsiktigt strategiskt perspektiv för att fortsätta kunna bedriva 

verksamheten i en anläggning som möter kraven och är dimensionerad för behoven.  

Styrelsen och personalen har under hela året skrivit och skickat ut månatliga nyhetsbrev samt skapat 

en ny uppdaterad hemsida vilket har förbättrat kommunikationen med och informationen till 

medlemmarna.  
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