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1. Sammanfattande information om KLRK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckeltal 

• 596 medlemmar med en medelålder på 24 år, varav 97% kvinnor och 3 % män.  

• 44 ridlektioner per vecka 

• Cirka 420 medlemmar per vecka har lektionsridning 

• Fyra externa tränare har träningstillfällen på anläggningen varje vecka 

• Cirka 30 medlemmar med boxplats tränar sina hästar på anläggningen varje vecka 

• Cirka 60 medlemmar med häst från andra stall använder anläggningen 

• Tio anställda i ridklubben varav fyra är ridinstruktörer 

• 7 333 426 kr i omsättning för 2022 
 

• 29 egna hästar  
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1.1 Utvecklingsarbete samt övriga projekt och händelser  
 

1.1.1 Inledning 
Sedan 1960 har Karlskrona-Lyckå Ridklubb (KLRK) bedrivit ridverksamhet i Lyckeby vid 
infarten till Karlskrona. Idag är cirka 600 barn, ungdomar och vuxna medlemmar i 
föreningen. Varje vecka hålls utöver ridlektioner i ridskolans regi även träningar i både 
hoppning och dressyr för privatekipage på anläggningen. Verksamheten i föreningen 
kännetecknas, förutom ridningen i sig, också utav aktiv fritid, utbildning i hästkunskap, 
avkoppling och rekreation nära naturen, gemenskap, delaktighet, möjligheten att påverka 
och utveckla verksamheten samt närheten till djur. 

 

1.1.2 Utvecklingsarbete 
De övergripande målsättningarna under året har varit att färdigställa ridklubbens lokaler 
efter renovering och utbyggnad, att ge möjlighet till samarbete och gemenskap i ridklubben, 
att fortsatt kunna erbjuda bra utbildningar, tävlingar och evenemang. Vi har haft som mål att 
utveckla och stärka ledarskapet för personal, aktivitetsledare och organisationsledare. 

 

1.1.3 Måluppfyllelse för utvecklingsarbetet 
De nya lokalerna har nu en funktionell och praktisk inredning och hjälpmedel för 
teorilektioner och utbildningar har införskaffats. Personalutrymmen har förbättrats avsevärt 
och tävlingssektionen har ett väl fungerande sekretariat. En plan för hur kiosk och servering 
skall bedrivas har tagits fram och avtal med leverantörer har knutits. En kombinerad dag för 
invigning av lokaler samt för att gemensamt samla in pengar för hjälp till krigsdrabbade 
Ukraina genomfördes i mars. För ett ökat samarbete mellan medlemmar med olika 
intresseområden hade vi i april ett utvecklingsmöte, gemensamt med instruktörer och 
verksamhetschef, där grupperna kunde sammanfatta många värdefulla befintliga resurser i 
föreningen och därefter arbetades nya förslag fram och många bra idéer vad vi i KLRK vill 
arbeta vidare med.  Grenen Working Equitation (WE) har införts och en fin hinderpark har 
införskaffats. Under året har styrelse och ungdomssektion kunnat ta del av utbildningar 
arrangerade av både Blekinge Ridsportförbund och SISU. 

 

1.2 Värdegrund och kärnvärden 
Karlskrona-Lyckå Ridklubbs vision är att vi ska vara det självklara valet för alla 
hästintresserade. Vi ska vara ett attraktivt ridcentrum. Klubbens verksamhet ska vara 
välkänd och åtnjuta respekt och förtroende hos alla. 

Våra fem kärnvärden som vi ständigt arbetar med att utveckla: 

o Alla ska känna sig välkomna: vi vill att alla ska känna sig välkomna och delta i 
gemenskapen – här har vi roligt och trivs tillsammans. 

o Hästen i fokus: vi sätter hästen i fokus vilket innebär att vi värnar om hästen med 
kunskap, kärlek och omsorg. 
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o Ansvar och säkerhet: verksamheten bedrivs genom att vi i alla sammanhang sätter 
säkerheten först. Det är alla medlemmars ansvar att följa de regler som finns. 

o Kvalitet och utveckling: vi säkerställer kvaliteten genom att ha välutbildad personal, 
bra utrustning och hästar som lämpar sig väl för sina uppgifter. 

o Bredd och spets: vi verkar för en god samverkan mellan privat- och ridskoleryttare. Vi 
vill tillgodose olika ryttares behov både vad gäller träning och tävling. 

 

1.3 Barn- och ungdomsaktiviteter  
KLRK har en ungdomssektionsstyrelse (US) som med hjälp av klubbens anställda ridlärare 
arrangerat aktiviteter för barn och ungdomar. US har varit behjälpliga och utfört ett gott 
arbete under ridskolans dagläger under året samt sommarläger. Mer utförlig redovisning av 
US-verksamheten återfinns i sektion 12. 

 

2. Ridklubbens styrelse och dess arbete 
KLRKs styrelse har under 2022 bestått av nedanstående ledamöter. Utöver ordförande har 
styrelsen haft 8 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter.  

o Ordförande: Åsa Ljungberg 
Ordinarie ledamöter: 

o Helena Holm, vice ordförande 
o Frida Linehagen, sekreterare 
o Torsten Millqvist, kassör 
o Mary Aronsson 
o Kerstin Karlsson 
o Jenny Lilja 
o Annelie Petersson 
o Marie Wilke 

Suppleanter: 

o Matilda Svensson 
o Malin Valdenäs 

 

Representanter för US i styrelsen har varit Ellen Söderlind (ordinarie) och Maya Wilke 
(suppleant). Matilda Svensson har varit ordinarie suppleant i styrelsen, men också 
representant för Tävlings- och ryttarsektionen (ToR). KLRK:s verksamhetschef Kristina 
Printzlow deltar i och är adjungerad i styrelsen. Styrelsen har sammanträtt en gång per 
månad under året med undantag för uppehåll i juli.  

Under 2022 har styrelsen arbetat med sedvanligt styrelsearbete då den löpande 
verksamheten och arbetsgruppernas aktiviteter rapporteras. Mycket har varit fokuserat på 
att färdigställa utbyggnad och renovering som dragit ut på tiden. Då pandemin avtog i början 
av året har verksamheten kunnat fortlöpa på tämligen normalt sätt. Dock har det, liksom i 
övriga samhället, fortfarande iakttagits försiktighet vad gäller smittspridning av influensa och 
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förkylningssymtom vilket har påverkat personaltätheten under året. Ridskolans personal har 
dock löst frånvaro på ett mycket bra sätt.  

Styrelsen har genomfört en första del av organisationsutveckling tillsammans med SISU. 

 

3. Ekonomi 

Nyckeltal 
7 333 426 kr i omsättning för 2022 

3. Ekonomi 
Ekonomin för 2022 har varit totalt sett varit god med ett positivt resultat på 540 410 kr (424 
500 kr föregående år). Totalt omsatte klubben 7 333 426 kr (6 161 204 kr).Det positiva 
resultatet kommer från utbetalning av 1 501 562 kr (1 275 000 kr) i bidrag från SydostLeader 
(Karlskrona kommun, SISU och SydostLeader) för vår renovering/ombyggnad/tillbyggnad. 
Dessa medel har använts och betalat för investeringarna som sedan skrivs av över sin 
avskrivningstid och därför endast till en del belastar resultatet för 2022. Endast några mindre 
poster i projektet återstår att betala. Det kommer inte att bli ytterligare utbetalningar av 
bidrag i samband med husprojektet.  

Om man följer upp den ordinarie verksamheten rensat för vår 
renovering/ombyggnad/tillbyggnad har intäkterna varit 9,3% (464 865 kr) högre än 
budgeterat. De högre intäkterna kommer från lektionsavgifter, kiosken och 
tävlingsverksamheten som skett i större omfattning än planerat. På kostnadssidan har vi haft 
ökade kostnader med 6,5% (349 708 kr) totalt jämfört med budget. Ökningarna har varit 
särskilt stora för driften av anläggningen och maskinerna inklusive bränsle och foder. 
Tävlingsverksamheten och kiosk överskred budgeten kraftigt som en följd av mer 
verksamhet. Som helhet gjorde kiosken och tävlingsverksamheten dock ett positivt resultat. 

 
4.4 Modernisering och utveckling 
Inom området Modernisering och Affärsutveckling har vi under 2022 främst jobbat med att 
slutföra projekt Lyckåhuset, och inom ramen för det färdigställa renoveringen och 
utbyggnaden av kontor, cafeteria och utbildningslokal. Omklädningsrummen, klubbrummet 
och skåpsutrymmena färdigställdes under 2021. Vid årets slut återstår endast mindre 
åtgärder och korrigeringar av fel och brister. Klubben har nu ändamålsenliga kontorslokaler 
för ridlärarna, ett tävlingskansli, ett kök och cafeteria som är väl lämpat för att erbjuda 
dagligt café (f.n. självservice) och full service vid tävlingar och läger samt en fullt utrustad 
lokal för teoriutbildning och möten. Alla lokaler är anpassade för personer med 
funktionsvariationer.  
De nya lokalerna har förbättrat arbetsmiljön väsentligt för ridlärarna, ger bättre möjligheter 
att hålla lektioner och möten samt gett möjligheter att kontinuerligt driva framgångsrik 
caféverksamhet. 
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4. Arbetsgrupper och ansvarsområden 
Verksamhetschefen leder det dagliga arbetet i föreningens verksamhet. Arbetsgrupperna 
ansvarar för att arbetet i respektive grupp ligger i linje med och stödjer verksamhetschefens 
arbete. Bemanning för arbetsgrupperna har varit något flytande över hela styrelsen.  
 

4.1 Hästen i fokus 
Efter höstens misstänkta sjukdomsfall bland medlemmars hästar har styrelsen och personal i 
samråd med veterinär utvecklat och förtydligat regler och rutiner att följa vid risk för 
smittsam sjukdom. För att ytterligare förtydliga regelverket är gränsen mellan de olika 
stallen och hagarna förstärkt. Vi har infört att ”Hästägarförsäkran” gäller vid alla besök 
såsom träning, tävling eller flytta in med ny häst på anläggningen. För att bromsa och 
motverka smittspridning bland hästar vill vi också påminna om våra uteboxar som kan 
användas för karantän i samråd med verksamhetschef och veterinär. 

 

4.2 Kommunikation och sponsring 
4.2.1 Kommunikation via webbplats 
Kommunikation och information till medlemmar har i första hand skett genom ridklubbens 
webbplats klrk.se med ett snitt på 2000-3000 besökare per månad varav webbplatsens 
startsida är den mest visade. Detta beror sannolikt på att KLRK-nytt, kalender och genvägar 
finns lättgängliga där. Men också på att många kommer in via sökmotorer och på det viset 
landar på startsidan och letar sig vidare. Besöksstatistiken omfattar dock inte besökare som 
nekat cookies och kan därför dölja än fler besökare. Från januari 2023 finns klubbens gamla 
webbplats hos Idrottonline inte längre tillgänglig. Endast administrativa tjänster kommer att 
erbjudas via Idrottonline framöver. 

 

4.2.2 Kommunikation via sociala medier 
Utöver webbplatsen är klubbens sociala mediekanaler viktiga informationskällor för 
medlemmarna. Användarna av klubbens konton är till största del kvinnor i olika åldrar. 
Åldersgrupperna som använder Facebook och Instagram varierar i omfång vilket är helt 
naturligt. 
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Facebook och Instagram används frekvent och nyheter på webbplatsen publiceras även i de 
sociala kanalerna som en notis vilket fungerar väl. Facebooksidans räckvidd under 90-
dagarsperioden 2022 (oktober-december) visar att Facebookinläggen når fler i målgruppen 
men att räckvidden för inlägg på Instagram däremot ökar markant.  

Räckvidden ger en bild av hur många som ser innehållet i sina flöden men av dessa har under 
senaste 90-dagarsperioden (oktober-december) 3411 och 2060 agerat och klickat sig in på 
inläggen. Här ligger KLRK varken bättre eller sämre till jämfört med andra organisationer. 
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4.2.3 Sponsring och samarbeten 
Under 2022 har ridklubben upprättat samarbeten med ett flertal aktörer. Bland annat har 
Länsförsäkringar Blekinge sponsrat klubben med en komplett hinderpark för grenen Working 
Equitation. Klubben har sedan tidigare haft samarbete med Länsförsäkringar och bland 
annat är den nya ridstigen på anläggningen en produkt av detta. Även NKT, Ica Nära Lunden, 
Affärsverken samt Blekinge Trädvård har upprättat sponsring- och samarbetsavtal med 
ridklubben i olika form. Sedan tidigare finns upprättade samarbete med Altefur 
development, Jämjö träindustri, Blekinge Marin och motor, Stora Vörta Veterinärstation, 
Hööks, Granngården, Naprapat Titti Lilje samt Larsén & Siwing. 

 

4.3 Anläggning 
Under året har två välplanerade men inte så välbesökta arbetsdagar genomförts. 
Anläggningsarbete har skett löpande av vaktmästare och med hjälp av medlemmar. 
Verksamhetschefen har tagit stort ansvar för skötselplanering samt tillsammans med 
vaktmästare deltagit i utbildning för underhåll och skötsel av ridbanor. En ridstig har anlagts 
runt ridskolehästarnas hagar. En mindre traktor och ny harv har införskaffats för att ge 
ytterligare goda förutsättningar för underhållsarbete. Belysningen på ridklubbens parkering 
har genomgått en uppdatering och arbetet med halkbekämpning kalla dagar har förbättrats.  

 

4.4 Modernisering och utveckling 
Inom området Modernisering och Affärsutveckling har vi under 2022 främst jobbat med att 
slutföra projekt Lyckåhuset, och inom ramen för det färdigställa renoveringen och 
utbyggnaden av kontor, cafeteria och utbildningslokal. Omklädningsrummen, klubbrummet 
och skåpsutrymmena färdigställdes under 2021. Vid årets slut återstår endast mindre 
åtgärder och korrigeringar av fel och brister. Klubben har nu ändamålsenliga kontorslokaler 
för ridlärarna, ett tävlingskansli, ett kök och cafeteria som är väl lämpat för att erbjuda 
dagligt café (f.n. självservice) och full service vid tävlingar och läger samt en fullt utrustad 
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lokal för teoriutbildning och möten. Alla lokaler är anpassade för personer med 
funktionsvariationer.  

De nya lokalerna har förbättrat arbetsmiljön väsentligt för ridlärarna, ger bättre möjligheter 
att hålla lektioner och möten samt gett möjligheter att kontinuerligt driva framgångsrik 
caféverksamhet. 

4.5 Kiosken 
Kioskverksamheten har genomgått en ny förändringsinsats och öppnades upp i ny tappning 
under april. I kiosken erbjuds ett enklare sortiment av dryck, kaffe och fika med självservice 
över tid samt en utökad kiosk med café och grill vid tävlingar. SIA-glass flyttade in med en 
härlig glassbox under våren och vi fick en egen liten ”miniglassiären”. Det överskott 
kioskverksamheten gjort har gått till ridskola, tävlingssektion och US.  

 

5. Ridning och utbildningsverksamhet 
5.1 Lektionsridning 

Ridskolan har 45 ridlektioner i veckan måndag till lördag. Det är fullt i lektionsgrupperna och 
kölista för nybörjare finns. Under året har det varit nio grupper med specialinriktning på 
dressyr, hoppning eller kavaletti samt två grupper för ryttare med funktionsvariationer. 
Klubben har deltagit med lag i Ridskoleserien, där fem lag från ridskolorna i Blekinge har 
tävlat på varandras hästar. Clear Round hoppning och programridning har anordnats sju 
gånger vardera under året som passerat. Det har anordnats hoppning och dressyr i form av 
blåbärshoppning och lingondressyr, sex gånger var. Teoriundervisningen har genomförts 
under ledning av KLRK:s instruktörer med fokus på hästskötsel och ridlära under våren. 
Höstens inriktning har varit Working Equitation (WE). Ridgrupperna för ungdomar har haft 
möjlighet att ta ryttarmärke 1-3. Nybörjarbarnen har tagit barnmärkena vita, gula, gröna, 
röda, blå, brons, silver och guldhästen. 

 

5.2 Föreläsningar och clinics för lektionsryttare 
En clinic i WE med Julia Wittsell som är landslagsryttare i grenen har genomförts. Deltagande 
blev i form av två grupper med lektionsryttare och fyra grupper med privatryttare. 

 

5.3 Ridning för ryttare med funktionsvariation 
Under året har det funnits ridgrupper för barn och ungdomar med funktionsvariation. 
Ridningen har varit förlagd till torsdagar. Sandra Ingvarsson har varit ansvarig ridlärare och 
till sin hjälp har hon haft Cecilia Renevall samt flera från US som medhjälpare. En satsning på 
pararyttare har genomförts där klubben fått bidrag från Svenska Ridsportförbundet, vilket 
skett i form av fler ledare och bättre utrustning. 
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6. Ridlägerverksamhet 
Ridlägren har hållits på ridskolans anläggning i Lyckeby. 

o Sommarridläger: 
5 st Dagridläger (”fyradagars”) 

1 st Kvällsläger dressyr-kavaletti 

2 st Kvällsläger med uteritter och dressyr (”tvådagars”) 

1 st Dressyrkurs 3 kvällar 

2 st Hoppkurs 2 kvällar  

o Julridläger på ridskolan: 
1 st Dressyrträningskurs (2 kvällar) 

1 st Programridning och 1st Lingondressyr 

1 st Clear round och 1 st Blåbärshoppning 

1 st Hoppkurs ponny 

1 st Hoppkurs häst 

1 st Kavalettiträning häst och ponny 

2 dagar med WE 

2 st Dagridläger 

 

På sport-, påsk- samt höstlov har det arrangerats 2-dagars läger, totalt sex stycken.   

7. Klubbens hästbestånd 
I december 2022 ägdes 29 hästar och ponnyer av klubben. Hästbeståndet består av 17 ston 
och 12 valacker. Följande förändringar i hästbeståndet som skett under året: 

o Inköpta hästar: 
Herceq (Harry), Bolton, Canija och Maria 

o Sålda hästar: 
Hera 

o Avlivade hästar 
Szalka och Orgo 
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8. Studieverksamhet 
KLRK har ett nära samarbete med SISU Idrottsutbildarna avseende olika studieinsatser och 
ledarskapsutbildningar liksom styrelsens visionsarbete. Utbildningsverksamheten för året 
har planlagts av personalen och aktiviteterna publiceras på klubbens webbplats. Kurs i Grönt 
kort för ryttare hålls regelbundet årligen. US-medlemmarna har medverkat vid 
ungdomsledarkurs och en inspirationskurs har anordnats för dem. Vi har arrangerat en 
ryttarsatsning med fysträning, kostföreläsning och mental träning. Satsningen avslutades 
med en föreläsning och ett ridpass för Maria Sundin, ridlärare och mental coach. 

 

9. Avgifter för ridning, uthyrning samt träningar  
 

Allroundgrupper 
     

Klass 0-1 junior -19 år 
40 min 
lektion Teori var 4 gång 200 kr Terminsavgift 

Klass 2-5 junior -19 år 
50 min 
lektion 2-3ggr teori 200 kr Terminsavgift 

Klass 2-5 senior 20- år 
50 min 
lektion 2-3ggr teori 240 kr Terminsavgift 

      

Rehab 1 junior - 19 år 
30 min 
lektion 

Teori 1 
ggr/term. 200 kr Terminsavgift 

Rehab 1 senior 20-år 
30 min 
lektion 

Teori 1 
ggr/term. 240 kr Terminsavgift 

      
Specialgrupper      

Dressyr/Hopp junior -19 år 
50 min 
lektion 

Teori 1 
ggr/term. 240 kr Terminsavgift 

Dressyr/Hopp senior 20- år 
50 min 
lektion 

Teori 1 
ggr/term. 280 kr Terminsavgift 

      

Ridning med egen 
häst på lektion Specialgrupp  

 
260 kr 

 

 
  

 
 
 

 
Allroundgrupp Junior 

 
180 kr 

 

 
Allroundgrupp Senior 

 
220 kr 

 

 
  

 
 
 

 
  

 
 
 



 
Karlskrona-Lyckå Ridklubb www.klrk.se 
 

12 

Medlemsavgift 
Anläggningsavgift 

och 

Boxhyror 
  

 
 
 

 
  

 
 
 

Medlemsavgift 
  

 
350 kr 

Enskild medlem 

 
  

 
250 kr 

Familjemedlem 

 
  

 
 
 

Anläggningskort 
  

1 häst 
1700 kr 

Årsavgift 

 
  

Tillägg/häst 
700 kr 

Årsavgift 

 
  

1 häst 
850 kr 

Terminsavgift 

 
  

Tillägg/häst 
350 kr 

Terminsavgift 

 
  

 
400 kr 

Månadsavgift 

 
  

 
150 kr 

Engångsavgift 

 
  

 
 
 

Boxhyror 
  

 

350 kr 
200 kr 
 
 

Utsläpp 

Fodring 

 
Kontrakt utan service 

box medium 
1370 kr 

Månadsavgift 

 
Kontrakt utan service 

box large 
1450 kr 

Månadsavgift 

 
Kontrakt Utan service 

Box small 
1000 kr 

Månadsavgift 
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10. Personal 
Under verksamhetsåret har följande personal varit anställd i ridklubben: 

Kristina Printzlow Verksamhetsansvarig  

Tina Svensson Ridinstruktör SRL 1 och C-tränare i hoppning  

Sandra Ingvarsson Ridinstruktör SRL 2 

Jenny Lindqvist  Ridinstruktör SRL 1 

Jennifer Johansson Ridinstruktör SRL 1 

Andy Paczosa Vaktmästare 

Anton Nordström Vaktmästare 

Caroline Gärdsell Stallskötare  

Cecilia Renevall Hästskötare / Vuxen i stallet 

Sandra Widuch Timanställd 

 

o Personalen har deltagit i av distriktet anordnade fortbildningskurser; Kurs för 
instruktörerna i Working Equitation, Fortbildning för tränare och ridlärare i dressyr 
och hästens hållbarhet med Kristian von Krusenstierna, Paraledarfortbildning, 
Motivation-målfokusering- mental träning med Thomas Fogdö. 
Ridbaneunderlagsträff i Lund arrangerad av SvRF. 

 

 

11. Tävlings- och ryttarsektionen 
 

11.1 Allmänt 
Sektionen har under året bestått av följande deltagare: 

Matilda Svensson, Amanda Svensson, Therese Svensson, Marie Sellberg, Malin Frej, Felicia 
Nilsson, Josefin Johansson, Elin Mattsson, Moa Olofsson samt adjungerad Kristina Printzlow. 

Sektionen har haft sju protokollförda möten förutom flertalet planeringsmöten inför 
tävlingar och övriga aktiviteter. Många av föreningens medlemmar har visat ett stort 
engagemang som återkommande funktionärer på våra tävlingar och arrangemang. 

 

11.2 Informationskanaler 
Sektionens främsta informationskanal är föreningens webbplats men information har också 
skett genom Facebook och Instagram. 
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11.3 Ekonomi 
Samtliga tävlingar och arrangemang har genomförts med ett positivt ekonomiskt resultat. 

Hinderparken har uppdaterats: två nya hinder har köpts in samt ett bidrag till en ny liten 
traktor har skett. 

 

11.4 Träningar 
Träningar i hoppning och dressyr för ryttare på privathäst/ponny har arrangerats 
regelbundet. Nedanstående tränare har anlitats under året: 

o Hoppning: Camilla Sjöqvist, Tina Svensson, Katarina Torstensson, Mats Torstensson. 
o Cavaletti: Sandra Ingvarsson 
o Dressyr: Angelika Berntsson, Jennifer Johansson, Johanna Larsson, Jenny Lindqvist. 
o Working Equitation: Julia Wittsell. 

 
 

11.5 Tävlingar 
Totalt har två dressyrtävlingar och fyra hopptävlingar genomförts under året. En klubbtävling 
i kombinationsformat har också anordnats. Dessutom har en Pay & Jump och två Öppna 
banor arrangerats av tävlingssektionen under året. Pay & Jump:en arrangerades i samarbete 
med Equus for hope där intäkterna gick till Barncancerfonden och Cancerfonden.  

Följande tävlingar har genomförts:  

o 30/4–1/5 1 och 2* hopptävling för ponny 
o 22/5  1 och 2* dressyrtävling för ponny och häst 
o 10–12/6  2 och 3* hopptävling för häst 
o 4/9  1 och 2* hopptävling för häst med DM Blekinge 
o 11/9  1 och 2* hopptävling för ponny med Dm Blekinge 
o 20/11  1 och 2* dressyrtävling för ponny och häst 

 

11.6 Klubbmästare  
o Privatryttare: 

 

Hoppning häst: Johanna Carlsson – Conrad HB 

Hoppning ponny Sigrid Olsson – Glenbreeda Boy 

För att utses till klubbmästare på privathäst/-ponny måste man under 2022 haft minst 20 
poäng. I dressyr har tyvärr ingen av klubbens ryttare uppnått detta, varför inga klubbmästare 
i dressyr utses. 

 

 

 



 
Karlskrona-Lyckå Ridklubb www.klrk.se 
 

15 

o Lektionsryttare på skolhäst: 
 

Dressyr, häst: Anneli Johansson 

Dressyr, ponny: Isabelle Söderbjörk 

Hoppning, häst: Elin Löwenadler 

Hoppning, ponny: Isabelle Söderbjörk 

 

11.7 Lag 
KLRK har deltagit med ponnylag i dressyr div.4 och hästlag i div.2 (i allians med Yxnarums 
RF). Klubben har också deltagit med två ponnylag i hoppning i div.3 samt ett lag i div.  

 

12. Ungdomssektionen 
Årets styrelse har bestått utav: Ellen Söderlind (ordförande), Maya Wilke (vice ordförande), 
Elvira Nordholm (sekreterare), Edit Lennartsson (vice sekreterare), Siri Torstensson (kassör), 
Iris Cyrillus, Molly Lilja, Tyra Hjalmarsson, Embla Liljefors, Felicia Nilsson, Miranda Cederlund, 
Hanna Aronsson och Elin Fagerlund.  

Årets styrelse vill börja med att tacka för engagemanget på årets julshow, både innan, under 
och efter. Vi vill även rikta ett extra stort tack till våra fantastiska funktionärer som gjorde 
dagen möjlig att genomföra.  

Sektionens främsta informationskanal har under året varit ungdomssektionens anslagstavla i 
ridskolestallet. Utöver det har informationen delgetts via Instagram och Facebook. Om man 
vill ta del av informationen som vi lägger upp på sociala medier så heter vi 
@karlskronalyckarkus på Instagram och ungdomssektionen på KLRK på Facebook.  

Sektionens främsta inkomstkälla har under året varit inträdet på aktiviteter och vår största 
utgift har varit mat och fika till våra aktiviteter. Den aktivitet som genererat mest intäkter 
under året var Mullecaprillin. 

Aktiviteter under året: 

o 23 januari var det skötyardag.  
o 6 februari hade vi årsmöte.  
o 19 mars deltog nästan hela styrelsen på DUS-galan, där de hade årsmöte.  
o 12 mars Mellokväll där ungdomarna kunde övernatta.  
o 27 mars funktionärer under aktiviteten “en hjälpande hov för Ukraina”.  
o 10 april var några av oss på ett inspirerande utvecklingsmöte.  
o 24 april höll vi i Pimp my pony för första gången.  
o 21 Maj testade vi ett nytt koncept, “Mulle Caprilli”. Det var väldigt uppskattat och vi 

fick med oss en bred målgrupp av deltagare på den aktiviteten.  
o 19 juni anordnade vi en grillkväll.  
o 20–21 hölls en övernattning i cafeterian.  
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o 25 september gjorde vi en väl beprövad aktivitet, Fångarna på stallbacken. 
o 29 oktober var det dags för den årliga Spökrundan.  
o I november började vi med lucia träningarna inför Julshowen.  

 

Utöver det hjälper tre av oss till med ridningen för funktionsnedsatta. Under året gick fyra 
stycken en ungdomsledarkurs. Vi har även haft möte en gång i månaden. US mål har under 
året varit: 

o Mer planering inför aktiviteter 
o Bli bättre på att utvärdera våra aktiviteter 
o Att intäkterna för aktiviteterna ska täcka utgifterna  
o Engagera så mycket ungdomar som möjligt på klubben. 

 

13. Drogpolicy 
Som medlem i Svenska Ridsportförbundet är KLRK skyldiga att följa de bestämmelser som 
anges i SvRF:s antidopingprogram som antogs i oktober 2002. KLRK är en rökfri klubb vilket 
innebär att rökning är förbjudet på anläggningsområdet. 

 

 


