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Verksamhetsberättelse AJRK 2022 
Under verksamhetsåret 2022 har styrelsen haft 13 protokollförda styrelsemöte där efterföljande 
”Styrelseinfo” publicerats på hemsida. 

Utöver detta har det dessutom varit flera ett antal ej protokollförda möten i olika konstellationer, 
framför allt angående ridhusbygget mestadels för att följa upp påtalade åtgärder och förbättringar.  

HSE (arbetsmiljö och säkerhet) har lyfts upp under året och är nu en stående punkt på dagordningen 
på de ordinarie styrelsemötena. Där vi påbörjat och följer upp det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Under året har vi jobbat med underlaget i det nya ridhuset där vi ”toppdressat med en annan typ av 
sand för att det skall sätta sig bättre. Underlaget fungerar bra nu med behöver relativt mycket vatten 
för att fungera bra för framför allt hoppning. 

Under 2022 har intäkterna totalt minskat med 3,2% från 2021 (ca: 187,000 kr). Dock har det varit 
ökningar och minskningar där dom stora posterna är ridavgifterna som ökade 7% (243,000 kr), 
medlemsstallet som ökade 15,3% (121,000 kr), tävling som minskade 36,3% (120,000 kr). 

Posten ”övriga intäkter” har minskat kraftigt med 45,8% (517,000 kr) 

En annan stor post som tillkommit under året är kostnader för att deponera gödsel. Detta har tidigare 
varit avgiftsfritt.  

Vi även i år sökt och fått ett flertal olika bidrag bl.a. till investeringar i nya ridhuset.  

Intäkterna från ridskolan och medlemsstallet har också ökat med ca: 10–15 % under året. På samma 
sätt som förra redovisas inte driftsbidraget som vi får från kommunen. Detta enligt direktiv från 
kommunen. Kostnader som är avräknade mot driftbidraget är heller inte upptagna i 
resultaträkningen. Det är exempelvis elkostnader.   

På kostnadssidan har vi totalt sett en lite ökning med hästkostnaderna ökade 20% (257,000 kr), 
lokalkostnader ökade då anlitat städfirma för att städa i de nya lokalerna. Detta är nu avslutat och 
görs av ordinarie personal.  Minskade kostnader har vi haft på tävling 28,8% (68,830 kr), personal 
2,3% (73,000 kr) samt övriga kostnader. 

Detta gör att vi 2022 uppvisar en förlust om totalt 154,311 kr. (2,7%).  

Se mer detaljerad redovisning i den ekonomiska rapporten. 

Vi har under året legat på en stabil beläggning på ridskolan med över 310 ridande elever per vecka. 

Styrelsen vill passa på att tacka alla anställda samt övriga medlemmar, liten som stor, 
tävlingsryttare, ridskolans elever samt övriga ideella som hjälpt klubben under året med 
tävlingar, kaféet samt övriga aktiviteter också tack för alla saker vi fått hjälp med att fixa och laga, 
ingen nämnd ingen glömd. Utan ER är vi ingen förening TACK. 
 

Med vänliga hälsningar  
Styrelsen genom ordförande  

Tony Karlsson  

Organisation 2022 
Styrelsen: 
Ordförande   Tony Karlsson   
Vice Ordförande  Joakim Wessberg 
Kassör   Monica Östan  
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Ledamot   Elin Antonsson 
Ledamot    Karin Palmqvist 
Ledamot   Magnus Andersson 
Ledamot   Isabel Isaksson 
Ledamot   Helene Torstensson 
Suppleant    Fredrik Lindh 
US representant  Nathalie Andersson 

Valberedningen: 
Ordförande/Sammankallande Mats Wildlock 
Ledamot:   Anna Stewart  
Ledamot:   Ing-Marie Andersson 
 
Tävlingssektionen: 
Ordförande:    Vakant 
Kassör:   Alexandra Karlsson 
Sekreterare:   Elin Antonsson 
Ledamot:   Anna-Carin Karlsson 
Ledamot:   Nathalie Andersson 
 
Ungdomssektionen: 
Ordförande   Elsa Lindegren 
Ledamot:   Alice Brolin 
Ledamot:   Nova Suviste 
Ledamot:   Nathalie Andersson 
Ledamot:   Moa Rossing 
Ledamot:   Alexandra Karlsson 
Ledamot:   Donya Shojaie Nazar 
Ledamot:   Ellen Johansson. 
Ledamot:   Michelle Polato 
 

Av klubben valda Revisorer: 
Revisor:   Mariana Franzén 
Revisor:   Magdalena Randver 
Revisor:   Felicia Adgrim  
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Verksamhetsberättelse Ridskolan 2022 
Ridskolan  
I verksamheten har under året använts 12 ponnyer och 12–14 stora hästar. Storleken på grupperna 

har varit från 6st i specialgrupperna till ordinarie 8–9 elever. Det finns tre specialgrupper på häst och 
tre på ponny. I samtliga grupper får man delta med egen häst. Ridskolan har under året erbjudit och 

genomfört privatlektioner under dagtid på vardagar.  

Beläggningen på ridskolan har under året legat på 310 - 320 uppsittningar i veckan. Vi har under året 

startat upp nya nybörjargrupper på ponny. Vi har viss kö till nybörjargrupp på både ponny och häst.  

Två teoriveckor har genomförts under året för våra lektionselever. 

Under vårens teorivecka hade vi uppvisningar av Westernryttare, Islandshästryttare. 

Clinics i dressyr med Anna Reilly, i hoppning med Matilda Mattsson och Lydia Linden, NH med Anna 

Stewart. Hovslagare Håkan Eriksson var också på plats och visade ”hur man skor”. 

Höstens teorivecka startades upp med ett Halloweenskutt för våra ponnyelever. Vi hade under 

veckan dressyrclinic med Anna Reilly, hoppclinic med Klara Fritz, WE med Johanna Nygren, Maria 

Johansson var här och berättade om sitt äventyr då hon red i Mongoliska derbyt, Anna Reilly hade 

även en föreläsning om hästen utbildning från föl – 5 år. 

Under teoriveckorna hade även ordinarie personal clinics, märkestagning, löshoppning, longering, 

NH mm. 

Hästar  
Ridskolan har 14 hästar och 12 ponnyer i verksamheten varav vi äger 12 hästar och 10 ponnyer. 2 
hästar och 2 ponny är inlånade på heltid till ridskoleverksamheten. 

Under året har vi sålt ponnyn Millie, hästen Palvis och köpt in Lancelot Dancer (Dagny). 

Hästarnas sadlar har kontrollerats och justerats av Svenljunga Sadelmakeri. Ale djurklinik har under 
året sett över hästarnas tänder samt mående vid behov.  

Hästarna och ponnyerna har även i år haft fem veckors bete/vila i Vänersborg.  

 Ridläger  

Sommarens ridläger hölls på Jennylund i form av dagläger och övernattningsläger för barn samt 

kvällskurser för vuxna. Vi har även haft flertalet uteritter i grupp under sommar och höst.   

Träning för privatryttare  
På anläggningen har Peter Härnstam haft dressyrträningar och Claes Jansson har haft hoppträningar.  

Under hösten var Elisabeth Lundholm här vid några tillfällen som gästtränare. 

Erika Jansson har varit här och hållit en 2-dagarskurs i bomträning. 

Ridskolans ridlärare har också haft träning för privatryttare på arbetstid. 

Kurser och utbildningar  
Under vår och hösttermin har vi haft studiecirklar i så gott som alla ridgrupper. Genom dessa 

studiecirklar generar vi medel från SISU, vilka vi kan använda till utbildning i klubben och införskaffa 
studiematerial.   

Ridlärarna har deltagit i fortbildning som anordnats av Västergötlands Ridsportförbund.   

I april kunde de medlemmar som ville genomgå en basutbildning också den anordnad av VRf. 

Under våren anordnade vi genom Sisu en HLR-kurs, obligatorisk för personalen. 
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Vi har under hösten anordnat en grönt kort kurs som hölls av Rebecka Andersson. 

 
Medlemstall  
Vi har under året pendlat mellan 18 och 20 uppstallade i medlemsstallet.  

Vi har haft hästägarmöten för att kunna förbättra och informera om vad som händer på anläggningen 

för våra uppstallade.  

Manegerna/Anläggningen  
Underhåll såsom harvning och reparationer har genomförts kontinuerligt under året i lilla manegen 
samt gamla stora manegen.  

• Installation av bevattning till paddocken gjordes klart under våren.  

 

Övrigt  
Under höst- och vårterminen har vi haft flertalet praktikanter ifrån REAL-gymnasiet, August Kobb 

samt Ale Yrkesgymnasium vilket varit mycket kul och trevligt samarbete.  

Privatlektioner bedrivs regelbundet på både häst och ponny.  

Ridklubben har i samarbete med Sveriges Största Hästloppis genomfört en välbesökt hästloppis 

under våren och hösten i det nya ridhuset.  

Klubben har fått in extra inkomster genom försäljning av Bingolotter, Kakservice och Newbody, där 

våra medlemmar hjälp till att sälja, vilket vi tackar för.  

Vi har under året haft en städdag för där våra medlemsuppstallade hjälpt till. 

Distriktets besöksgrupp var på plats i våras. 

Vid två tillfällen (anordnat av Sisu) har en grupp med 60-plussare från Ale kommun varit på besök 
och provat på ridningens ädla konst.  

SWB hyrde nya ridhuset i augusti för en fölvisning. 

 
Personal  
Möten med personalen hålls en gång per vecka där det gemensamt arbetas fram olika 

ansvarsområden baserat på kompetens samt intresse. Alla har gemensamt arbetat för att utveckla 
och förbättra verksamheten.  

Vi har ett ständigt pågående arbete när det gäller att säkerställa säkerheten för både personal, hästar 

och besökande på anläggningen. Vi arbetar kontinuerligt på att säkerställa våra rutiner när det gäller 

ansvarsområden m.m. 

Personalen har under några tillfällen haft personalutbildning till häst med Anna Reilly som ridlärare.  

Vi vill tacka alla elever och medlemmar för ett fantastiskt år och ser nu fram emot ett nytt år med 
nya utmaningar!  

 
Personal under året:  

Liz Stivner  
Svensk Ridlärare Level II  

Ridlärare häst och ponny  

Verksamhetschef, personalansvarig (fr.o.m. mars 2022) 
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Rebecka Andersson (anställd fr.o.m. augusti 2022) 

Svensk Ridlärare Level II 

Ridlärare häst och ponny 

 

Magdalena Randver (anställd t.o.m. februari 2022)  
Svensk Ridlärare Level I 

Ridlärare häst 

Verksamhetschef 

 

Claes Jansson  
B- banbyggare och hoppdomare  

Ridlärare för häst 

Hopptränare  

Jennie Johansson  
Ridledarutbildning  

Ridlärare för häst och ponny samt ryttare med funktionsnedsättning. Kontor 

Linda Skoog 
Svensk Ridlärare Level II 

Ridlärare ponny 

Jane Wallbert  
Stall, Foder 

Johanna Sjögren  
Stall. 

Alexandra Karlsson  

Ridlärare för ponny på lördagar.  

Felicia Schalin 
Ridlärare för ponny på måndagar 

”Idrottsutövare”  
Ett antal personer jobbar schemalagt på helger med stalltjänst.  

  
Vi tackar ALLA som hjälper till med allt från styrelseuppdrag till att hålla rent och snyggt  

på vår anläggning och att vi säger Hej till varandra.   

 

För Ale Jennylunds Ridklubb 2022 

Liz Stivner  
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Verksamhetsberättelse Tävlingssektionen 2022 
Tävlingssektionens styrelse har under 2022 bestått av 

• Elin Antonsson, sekreterare 

• Alexandra Karlsson, kassör 

• Nathalie Andersson 

• Anna-Carin Karlsson 

Tävlingsåret 2022 inleddes med ett par programridningar och pay & jumps där vi hade många 
startande.  

Årets första tävling var en 2* dressyrtävling 5:e-6:e mars för ponny och häst inklusive para-klasser. 
Vi hade klasser från LB till FEI lagtävlansprogram för ponny och MsvB:5 för häst, totalt under helgen 
hade vi 100 starter.  

Helgen 19:e-20:e mars anordnade vi en 2* hopptävling där vi hade ponnyklasser på lördagen och 
häst på söndagen, totalt 274 starter.  

Vår stora tre-dagars utomhustävling ”sommarhoppet” blev vi tyvärr tvungna att ställa in under 2022 
på grund av förseningar med iordningställandet av utebanan, vilket påverkade det ekonomiska 
resultatet för tävlingsverksamheten. 

Övriga tävlingar arrangerade på Jennylund 2022: 

23/10 2* hopptävling för häst ”Skinkhoppet” inklusive final av ridsportallsvenskan div 2. Ca 100 
starter 

29–30/10 hopptävling ponny med kval till Sverigeponnyn och Borås ponny grand prix.  

Ca 180 starter 

2022 har vi fått se många fina ritter av våra tävlingsryttare och de har ridit hem många placeringar 
och vinster i både hoppning och dressyr. Under våren deltog vi med lag i hoppning i div 1 häst och 
div 3 ponny där vi hade fina individuella placeringar men tyvärr inte placerade oss som lag. 

Vi vill rikta ett stort tack till ALLA som har ställt upp och arbetat ideellt som funktionärer på våra 
tävlingar! Utan er kan vi inte arrangera tävlingar så er hjälp är mycket uppskattad! 

Vi vill även tacka samarbetspartners/sponsorer för fina priser mm till våra tävlingar. 

 

Tack från oss med förhoppningar om ett bra tävlingsår under 2023!  

Tävlingssektionen 2022 
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Verksamhetsberättelse Ungdomssektionen 2022 
 

Året 2022 har US-styrelsen bestått av 10 ungdomar:  

Elsa Lindegren, Alexandra Karlsson, Alice Brolin, Nova Suviste, Nathalie Andersson, Moa Rossing, 
Donya Shojaie Nazar, Ellen Johansson, Michelle Polato. 

US började året med sitt första möte där vi satte mål för 2022 och la en grund för de aktiviteter 
som vi villa anordna under året. Vi hade bland annat skötarmöten med de som är skötare på våra 
ridskoleponnysar. Vi anordnade dessutom några käpphästtävlingar under våren. Vi hade även en 
kick-off med våra medlemmar som bestod av bland annat femkamp. Dessutom var några från US 
med på barnens dag för att hålla i käpphästhoppning tillsammans med UNICEF. 

Efter sommarens slut och hästarna var tillbaka hjälpte vi till på igångsättningslägren. Vi hade också 
möte om aktiviteter vi siktade på att ha under hösten. Däribland vår Halloween-kväll som började 
planeras. Men också käpphäst-tävling planerades in och genomfördes med rätt många starter. Vi 
hade en kick-off även på hösten med grillning, poängjakt och annat kul tillsammans med våra 
medlemmar. Vi var tyvärr tvungna att meddela att vår Halloween-kväll blev inställd av olika 
anledningar. Några från US åkte i väg på ungdomsledarkurs som bestod av flera träffar.  

Under vintern hade vi julpyntning av ponnystallet. Vi hade tyvärr ingen Lucia av olika anledningar 
vilket var synd.  

2022 blev överlag ett bra år. Vi kom i gång efter coronan och kunde få ihop fler aktiviteter än 2021 
vilket var väldigt kul. Vi har kämpat på med käpphäst-tävlingar och annat skoj som vi kommer 
fortsätta med.  

Vi jobbar fortfarande vidare på vårt långsiktiga mål att samla ihop pengar till en ny ridskoleponny. 
Vi ser fram emot 2023 och alla möjligheter ett nytt år har att erbjuda.  

Jag vill tacka för detta år och alla som hjälpt till för att få ihop all våra aktiviteter. Men framför allt 
alla våra fantastiska medlemmar som dykt upp och haft en rolig stund tillsammans med oss. Nu 
ser vi till att skapa lika god stämning 2023. 

Nathalie Andersson, representant för ungdomssektionen 2022 
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Ekonomisk berättelse 2022 
Klubbens intäkter minskade under året med 187 579 kr (-3,2%) jämfört med 2021. 
Intäkterna från ridskoleverksamheten ökade med 243 793 kr (+7%). Intäkter från Medlemstalet 
ökade med 121 093 kr (16,5%), Café ökade med 60 370 kr (59%). 

Intäkterna från Tävling minskade med 120 396 kr (36,3 %). Övriga intäkter minskade med 517 959kr 
(45,85%)  

Summa intäkter uppgick till 5 738 756 kr att jämföras med 2021 på 5 926 335 kr. 

Klubbens kostnader, exklusive avskrivningar har under året ökat med 65 402 kr (1,1%). 

Ökningen av kostnader är främst att hänföra till hästkostnader som ökat med 257 758 kr och uppgår 
till 1 500 734 kr vilket är en ökning på 20,7%. Det är framför allt ökade kostnader för foder, strö och 
gödselhantering som ökat och där har vi inte hunnit med att kompensera med ökade intäkter. 

Lokalkostnader har ökat beroende på att vi anlitat städfirma för städning av de nya lokalerna.  

Personalkostnaderna uppgår till 53,3% av omsättningen och har minskat med totalt 73 072 kr under 
året (2,3%).  

Tävlingsverksamheten uppvisar kraftigt minskade intäkter och även kostnaderna har minskat då vi 
inte kunnat ha utomhustävlingar när Stora utebanan inte är återställd efter sanering. Det innebär att 
vinsten minskat med 51 566 kr för tävling. 

 Caféet har ökat intäkterna och kostnaderna vilket gjort att vinsten ökande med 37 384 jämfört med 
2021. 

Summa kostnader exklusive avskrivningar uppgår till 5 755 348 kr att jämföras med 5 689 946 kr 
2021. 

Våra omsättningstillgångar har ökat med 127 670 kr 

Klubbens långfristiga skuld till SE-banken uppgår till 775 250 kr, vilket innebär att vi under året 
amorterat motsvarande 47 000 kr. 

Sammanfattningsvis uppvisar föreningen en förlust på 154 311 kr att jämföras med en vinst på 81 986 
kr året innan.  
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Ale-Jennylunds Ridklubb

Resultaträkning 2019 2020 2021 2022

INTÄKTER

Ridavgifter 3 104 284 3 177 373 3 459 129 3 702 922

Medlemsavgifter 168 482 173 700 166 830 192 350

Medlemsstallet 554 078 633 618 736 114 857 207

Tävling 336 765 94 951 332 008 211 612

Café 127 798 31 585 102 295 162 665

Driftsbidrag 300 000 300 000 0 0

Övriga intäkter 606 288 853 494 1 129 959 612 000

SUMMA INTÄKTER 5 197 695 5 264 721 5 926 335 5 738 756

KOSTNADER

Hästkostnader -1 174 218 -1 305 026 -1 242 976 -1 500 734

Tävling -220 188 -59 461 -239 208 -170 378

Café -72 412 -19 759 -65 244 -88 230

Personal -2 947 440 -2 771 920 -3 132 507 -3 059 435

Lokalkostnader -311 971 -363 197 -112 886 -201 450

Övriga kostnader -499 331 -489 373 -897 125 -735 121

SUMMA KOSTNADER -5 225 560 -5 008 736 -5 689 946 -5 755 348

AVSKRIVNINGAR

Byggnader/Markanläggning -50 817 -50 817 -50 817 -50 817

Hästar 0 0 0 0

Inventarier -56 630 -46 205 -45 913 -44 477

SUMMA AVSKRIVNINGAR -107 447 -97 022 -96 730 -95 294

FINANSIELLA INTÄKTER/KOSTNADER

Ränteintäkter 1 610 0 0 14

Räntekostnader -60 494 -79 754 -57 673 -42 439

SUMMA FIN INT o KOSTN -58 884 -79 754 -57 673 -42 425

ÅRETS RESULTAT -194 196 79 209 81 986 -154 311



 

12 

 

 

  

Ale-Jennylunds Ridklubb

Balansräkning 2019 2020 2021 2022

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Byggnader/Markanläggning 1 063 125 1 012 308 961 491 910 674

Hästar 636 850 739 776 1 023 334 1 031 737

Inventarier 205 198 158 993 123 336 133 859

Summa anläggningstillgångar/lager 1 905 173 1 911 077 2 108 161 2 076 270

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 190 837 212 170 251 834 296 309

Övriga fordringar 28 367 74 755 62 274 15 810

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 350 19 800 19 066 19 456

Kassa och bank 187 851 386 545 214 035 343 304

Summa omsättningstillgångar 426 405 693 270 547 209 674 879

SUMMA TILLGÅNGAR 2 331 578 2 604 347 2 655 370 2 751 149

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget Kapital

Balanserat resultat 124 363 -69 833 9 376 91 362

Årets resultat -194 196 79 209 81 986 -154 311

Summa Eget Kapital -69 833 9 376 91 362 -62 949

Långfristiga skulder

Checkkredit 0 0 0 0

Lån SEB 869 250 834 000 822 250 775 250

Lån DNB Finans 0 0 0 42 215

Ungdomssektionen 0 0 0 0

Deposition nycklar 4 455 3 800 4 000 7 100

Summa långfristiga skulder 873 705 837 800 826 250 824 565

Kortfristiga skulder

Förskott från kunder 1 771 12 8 579 -269

Övriga skulder 39 455 147 677 152 247 205 041

Upplupna löneskulder & soc.avgifter 704 297 678 095 813 132 957 748

Förutbetalda intäkter 782 183 931 387 763 800 827 013

Summa kortfristiga skulder 1 527 706 1 757 171 1 737 758 1 989 533

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 331 578 2 604 347 2 655 370 2 751 149
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Sponsorer 2022 
Föreningen vill rikta ett speciellt tack till våra sponsorer (stora som små) för ett gott 
samarbete under året. 
 
Tack alla ni som hjälpt till att sälja Newbodykläder, Kakor, Lotter m.m.  
Riktar även ett tack till alla som hjälpt till att baka. 
 

 
 

Ett stort tack! 

Till aktiva ryttare, ideellt arbetande, sponsorer, vår personal 
samt alla andra som hjälpt till att göra verksamhetsåret 2022 
till ett händelserikt år. 

STYRELSEN 
Ale-Jennylunds Ridklubb 

 

 
 

EN RIDKLUBB FÖR ALLA MED HÄSTEN I CENTRUM 
Ale-Jennylunds Ridklubb 

 
 


