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Styrelsens sammansättning och arbete
Ledamöterna inklusive ordförande presenteras nedan. Därefter presenteras suppleanterna.
Ordförande
Vice Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
US ordförande

Gunilla Hay
Camilla Bernhardtz
Anna Holme
Gisela Lindström
Lars Mohlin
Ann-Louise Johansson
Ellen Åberg

Suppleant
Suppleant
Suppleant
Suppleant
US suppleant

Therese Myllykangas
Mikael Sandblom
Caroline Blom
Cathrin Therkildsen
Anni Hjertell

Styrelsen har haft elva styrelsemöten under året. Pandemin har gjort att vi har fått hitta nya former
för delar av vårt arbete, men vi har lyckats genomföra styrelsearbetet på ett bra sätt.
Det har varit stort fokus på frågor gällande anläggningens underhåll, och det har jobbats på att
upprätta en 10-årsplan för att utveckla vår anläggning. Utöver detta har det varit många träffar där
vi i mindre arbetsgrupper jobbat med bland annat hanteringen av personalfrågor, tävlingar,
verksamhet, ekonomi, ridskolan och utvecklingsarbete för både styrelsen och ridklubben.

Övriga förtroendeposter
Vi har påbörjat ett nytt samarbete med Essgebe Redovisning AB i Hällevadsholm.
De gör klubbens bokslut, medan kassören även fortsättningsvis sköter den löpande bokföringen.
SAM-ansökan gjordes i år av Åsa Holmqvist.
Ingen valberedning utsågs under årsmötet i februari och styrelsen fick i uppdrag av årsmötet att
agera valberedning under året.

Personal
Under året har klubben haft sju anställda, som alla gör ett ovärderligt arbete för vår klubb. Vi har
utökat personalstyrkan med Jessica Lindblom som hästskötare på deltid. Våra anställda innefattar
även våra duktiga och ambitiösa vikarier som ställer upp när det behöver fyllas på med resurser
under året, både i stallet och i lektionsverksamheten. De som arbetat under året är:
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Ridinstruktör och admin.
Ridinstruktör
Ridinstruktör
Stallskötare
Stallskötare
Hästskötare
Administratör
Stallskötare

Cayenne Röhrich
Lovisa Hallgren (under vårterminen)
Emma Bernhardtz (under höstterminen)
Tomas Gustavsson
Simon Lundgren
Jessica Lindblom
Åsa Holmqvist
Ida Ryymin

Viktiga händelser under året
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Medlemsantalet för året landade på 201 medlemmar.
Två arbetsdagar på anläggningen.
Fortsatt jordbruks-/markskötsel.
Fyra sommarridläger.
Gott samarbete med SISU idrottsutbildarna.
102 ridande per vecka i ridskoleverksamheten.
Fem dagridläger jullov, sportlov och höstlov.
Många lovaktiviteter
Två Grönt kort-kurser.
Projekt med ridning för skolelever med särskilt behov av stöd
1866 lok-berättigade sammankomster

Ekonomi
Klubbens ekonomiska situation ser i nuläget relativt stabil ut, men vi är fortfarande sårbara för stora,
oförutsedda utgifter.
Ridavgifterna ligger i nivå med andra klubbar i området. Det är ett stort söktryck på våra lektioner,
ridskolans grupper är fulla och vi har kö till flera grupper. Vi har fortsatt med lovaktiviteter vilket gett
ökade inkomster.
Vi har i år satsat mycket pengar på grundbulten i verksamheten, vilket är klubbens hästar. Vi har
köpt två av de hästar som vi tidigare lånade, plus ytterligare tre hästar. Vi har behövt köpa in foder
under våren då vi bara fick en skörd sommaren 2019.
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Vi har under året haft bra intäkter från försäljning av NewBody, Bingolottokalendrar, kryddor och
kakor, utöver den obligatoriska försäljningen av Idrottsrabatten. Vi har bättre koll på flödet då vi
numera fakturerar all övrig försäljning via Sportadmin. Samarbetet fortsätter med Sponsorhuset som
ger klubben intäkter när våra medlemmar handlar på nätet.
De flesta av våra sponsorer har fortsatt ge klubben sitt stöd, vilket vi är väldigt tacksamma för.
Mycket av sponsorintäkterna kommer från skyltsponsring. Vi har också fått sponsring i form av ett
nytt höhus till rasthagen från Sandblom och Funevall. Stall Lågum och Håby Entreprenad har
sponsrat med arbete. Thordénstiftelsen har beviljat oss bidrag till att utöka rasthagarna. Tack vare
förra årets bidrag från Thordénstiftelsen kunde vi under året köpa en större traktor.
SISU har bland annat bidragit med att ungdomssektionen kunnat ha en självförsvarskurs och kunnat
åka på ett studiebesök till polisrytteriet i Göteborg. En utvecklingshelg under hösten för styrelse och
personal fick skjutas upp på grund av rådande pandemirestriktioner.
Kommunen betalar från och med 2020 inte längre ut anläggningsstödet i efterskott. Det har varit en
stor hjälp för klubbens ekonomi att inte behöva ligga ute med de stora summor som krävs årligen för
att driva anläggningen. Att kommunen tror på vår klubb och vår föreningsidé betyder mycket för
föreningen!

Anläggning
Munkedals ridklubb äger anläggningen på Solbergs gård och medlemmarna ansvarar gemensamt för
skötsel och drift. Under året har vi tagit fram underlag för hur mycket det skulle kosta att göra nya
rasthagar och fått bidrag för det. Vi har också räknat på investeringar för att minska våra
elkostnader. Förhoppningsvis kan vi få bidrag även till detta.
Arbetsdagar
I april och september hade vi städ- och fixardagar för att underhålla och fixa på vår anläggning. När
man är många som hjälps åt kan förvånansvärt mycket bli gjort på några få timmar. I år har vi bl.a.
fixat staket, slagit gräs, grusat en större plan där vi förvarar höbalarna, grusat parkeringen framför
logen, tagit ner sly och röjt och städat i boden och klubbstugan.
Klubbstugan
Det gamla boningshus som föreningen använder som klubbstuga, kontor och kafé har många år på
nacken och kräver ständigt underhåll och mindre reparationer. På sikt kommer större åtgärder
behöva göras.
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Ideella insatser
Löpande under året krävs stora ideella insatser för att vi ska lyckas underhålla vår anläggning och
hålla kostnaderna nere. Under året har ett stort arbete lagts ner på att leta energitjuvar och genom
att bland annat byta ut trasiga element, justera luftvärmepumpen och vara noga med att släcka i
ridhuset efter användning, har energiförbrukningen sjunkit markant.
Markskötsel
Klubben anlitar Håby Entreprenad samt Stall Lågum för planering av sådd, skörd och gödsling. Vår
egen höskörd täcker inte utfodringsbehovet och vi köper in halm och hösilage via Håby Entreprenad
och Stall Lågum. Då vi nu har en större traktor kan vi själva göra en del av de arbeten som tidigare
fick lejas bort. För att fler ska kunna hjälpa till hölls en kurs i traktorkörning i december.
Framtidsförhoppningar
Inför 2021 är tanken att kunna ha minst två städ- och fixardagar på klubben, en under våren och en
under hösten, för att fortlöpande kunna underhålla och förbättra Solbergs Hästgård. Vi ska med
hjälp av bidrag förbättra elinstallationerna så att vi minskar våra energikostnader ytterligare. Med
hjälp av bidrag från Thordénstiftelsen kan vi till våren även utöka rasthagarna, så att vi framöver har
bra ytor för karantän- och sjukhagar.
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Ungdomssektionen
Vid ungdomssektionens årsmöte 9 februari 2020 valdes Ellen Åberg till ordförande, Anni Hjertell till
vice ordförande och kassör samt Tilda Åberg till sekreterare.
Ungdomssektionen har under året haft betydligt färre aktiviteter än vanligt till följd av pandemin. En
del aktiviteter har ändå kunnat genomföras. Ett medlemsmöte hölls i oktober.
I ett samarbete med SISU kunde en självförsvarskurs och en studieresa till polisrytteriet göras på
höstlovet. Studiebesöket var mycket uppskattat och deltagarna bjöds på en rundvandring och fick se
hur polishästarna tränas. Hela gruppen fick även aktivt delta i delar av träningen.

På höstlovet arrangerade också US en uppskattad rykttävling ”Pimpa en ponny”.
Två av US medlemmar, Annie Hjertell och Helen Johansson erhöll Martin Davidssons stipendium för
unga ledare inom idrotten.

Ridskolan
Vi har varit noga med att anpassa vår verksamhet efter rådande restriktioner. Våra stora ytor, små
grupper och möjlighet till träning utomhus har gjort det möjligt för oss att hålla igång
ridskoleverksamheten under pandemin.
I slutet av vårterminen drabbades hästarna av falsk kvarka och all verksamhet fick stängas ner under
en månad. Till den sista veckans ridlektioner och ridlägren var alla hästar friska och vi kunde öppna
igen.
Nybörjarlektionerna och de flesta ungdomslektioner är 45 minuter långa och vissa grupper för mer
avancerade ryttare rider 60 minuter/vecka. Vi har fyra lektioner om dagen, fyra dagar i veckan och
två lektioner på fredagar. Lektionsschemat justeras vid terminsstarterna så att gruppernas
sammansättning skall vara bra och så många av de som önskar rida hos oss skall få plats i en grupp.
Antalet ridande var vid årets slut 102 stycken per vecka.
Cayenne Röhrich har i samarbete med Lovisa Hallgren och Emma Bernhardtz, samt Åsa Holmqvist,
varit ansvarig för ridskoleverksamheten på Munkedals Ridklubb.
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Grönt Kort-kurs
Cayenne har under året arrangerat två Grönt kort-kurser för både våra klubbmedlemmar samt för
medlemmar ifrån andra ridklubbar.
Stallvärdar
På vardagskvällarna finns stallvärdar på plats och hjälper barn och föräldrar som kommer till stallet
att hitta rätt och göra i ordning hästarna inför lektionerna. Stallvärdarna kommer ofta direkt från
skolan till ridklubben där de får lite mat i klubbstugan innan de ger sig ut i stallet. Som ytterligare
uppmuntran har de under året vid två tillfällen haft möjlighet att delta på dagridläger. Antalet
stallvärdar har under året ökat från nio till fjorton stycken, så det är en populär del av vår
verksamhet.
Ridläger
Under veckorna 25 och 26 anordnades ett dagridläger för nybörjare, samt två tredagarsläger för
ridskoleelever och privatryttare. De populära övernattningarna ställdes dock in på grund av rådande
pandemirestriktioner. I augusti ordnades ett tvådagarsläger för vuxna ryttare. På jullovet, sportlovet
och höstlovet arrangerades dagridläger. På jullovet och höstlovet arrangerades även ett mycket
uppskattat dagläger för vuxen och barn i sällskap. I juni reds en kvällsritt i den magiska
försommargrönskan till Kärnsjön.

Fodervärdar
Med hjälp av vårt fodervärdssystem har lektionshästarna fått den skötsel och motion de behöver
såväl under lektionsfria veckodagar som under helger och lov. De flesta av våra ridskolehästar har
haft en eller två fodervärdar under året. Under helger, lov och över sommaren har ridskolehästarna
skötts av grupper bestående av fodervärdar i samarbete med vår personal. Några av våra
ridskolehästar har dessutom under året tävlats av sina fodervärdar. Fodervärdsträningar har hållits
vid fyra tillfällen.
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Hästar
Vid årets slut hade klubben 16 hästar i verksamheten. Under året har flera av ridskolans hästar bytts
ut. Lola fick tyvärr tas bort på grund av hälta. Aurora och Alicée har sålts. Maria, Hercules och
Ganasta som vi generöst har fått låna under längre och kortare period har lämnats tillbaka till sin
ägare. Vi har köpt Qalle och Billie som vi hade fått låna under en tid. Under sommaren köptes Nelson
och Babsan och under hösten även Shanaya. Alla verkar de trivas hos oss och fungerar fint i
verksamheten.

Tävlings- och träningsgruppen
Tävlingsgruppen har under året bestått av: Gisela Lindström, Gunilla Hay, Caroline Andersson, Linda
Meijer (våren), Eleonore Johansson (hösten) och Leia Marcusson (hösten). 2020 blev året då nästan
alla tävlingar ställdes in på grund av pandemin.
Vi lyckades ändå, med vissa förseningar, genomföra Stjärncupen för de yngre ryttarna med tre
deltävlingar, dressyr, hoppning och caprilli. Det krävdes mycket planering för att kunna genomföra
den på ett smittsäkert sätt men det blev mycket lyckat.
I början av året hann vi ha två dressyrträningar med Barbro Andreasson.
Inför 2021
Under året planeras Stjärncupens ”storasyster”, Diamantcupen. Även den har de tre delmomenten
dressyr, hoppning och caprilli. Under hösten hoppas vi att tävlingsverksamheten kommer igång igen,
så att vi kan arrangera en lokal dressyrtävling och ha KM, P&J och P&R.
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Övriga viktiga delar i verksamheten
Privatuppstallade
På vår anläggning finns det möjlighet att stalla upp åtta privata hästar. Vi har under året haft i
genomsnitt sex uppstallade. En eller två privatboxar har lånats av ridskolan. De uppstallade har möte
ungefär varannan månad. Tillsammans är de en stor tillgång för klubben och anläggningen genom att
finnas på plats varje dag, och de ställer ofta upp och hjälper till med bland annat stängsling samt
insläpp av ridskolehästarna vid behov.
Privathästarna har under sommarhalvåret tillgång till gräshagar på anläggningen, i nära anslutning
till stallet.
SISU
Munkedals Ridklubb ett väldigt gott samarbete med SISU idrottsutbildarna och deras konsulent
Susanne Eriksson. All vår verksamhetsutveckling eller utbildning sker i samband med SISU.
Arbetsmiljö
Vi jobbar fortlöpande med att ha en bra arbetsmiljö för personalen på Solberg. De är en stor tillgång
för klubben, och det är viktigt att deras arbetsplats är säker och fungerar bra.
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Slutord
Styrelsen vid Munkedals Ridklubb under 2020 vill tacka alla medlemmar för deras ideella arbete som
genomförts under året. Stort tack till vår personal som får allt på vår anläggning Solbergs Hästgård
att fungera. Tack till våra sponsorer och bidragsgivare som stöttar våra barn och ungdomar att syssla
med deras stora fritidsintresse: ridsporten. Vi ser fram emot att möta 2021 med lika stort
engagemang som vi avslutar 2020 med.

______________________________
Ordförande Gunilla Hay

______________________________
Vice Ordförande Camilla Bernhardtz

______________________________
Sekreterare Anna Holme

______________________________
Kassör Gisela Lindström

______________________________
Ledamot Lars Mohlin

______________________________
Ledamot Ann-Louise Johansson

______________________________
US representant Ellen Åberg
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