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1. Värdegrund 

1.1 Klubbens vision 
Karlskrona-Lyckå Ridklubb ska vara det självklara valet för varje ryttare. Vi ska vara ett attraktivt 
ridcentrum. Klubbens verksamhet ska vara välkänd och åtnjuta respekt och förtroende hos alla. 

1.2 Klubbens verksamhetsidé  
Karlskrona-Lyckå Ridklubb ska välkomna alla som sätter hästen i fokus och ge möjlighet att utöva 
sitt intresse inom olika ridinriktningar under roliga och trivsamma former. Verksamheten ska bed-
rivas genom att i alla sammanhang sätta säkerheten först och att alla medlemmar ska ta ansvar för 
att de gemensamma reglerna följs. Vi säkerställer kvaliteten genom att ha bra hästar, bra utrust-
ning, god utbildning och att alltid följa med i ridsportens utveckling. Vi ska vara öppna och lyhörda 
för förändringar. Vi lägger också stor vikt vid våra mänskliga relationer. Vi verkar för en mycket 
god samverkan mellan ridskolan och privatryttarna vilket leder till både bredd och spets i klubben. 

1.3 Klubbens kärnvärden 
Vi har fastställt fem kärnvärden som fungerar som riktmärken för vår ridklubb. De genomsyrar vårt 
arbete både internt och externt och hjälper oss att arbeta långsiktigt, strukturerat och konsekvent. 
År 2023 kommer vi att arbeta intensivt med målen beskrivna i 1.1.3 i verksamhetsberättelsen. Ar-
betet med genomförande för att uppnå målen kommer att ske i enlighet med våra kärnvärden:  

o Alla ska känna sig välkomna: Vi vill att alla ska känna sig välkomna och delta i gemen-
skapen – här har vi roligt och trivsamt tillsammans. 

o Hästen i fokus: Vi sätter hästen i fokus vilket innebär att vi värna om hästen med kunskap, 
kärlek och omsorg.  

o Ansvar och Säkerhet: Verksamheten bedrivs genom att vi i alla sammanhang sätter säker-
heten först. Det är alla medlemmars ansvar att följa de reglerna 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 det gäller träning och tävling. 
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2. Fokus för 2023 
Efter att ha lagt mycket tid på utbyggnad och renovering under närmare två år kommer vi 2023 att 
fokusera på utveckling av klubben både utifrån de nya möjligheter vi har i och med de nya loka-
lerna och utifrån det stora engagemang och intresse som vi känner finns bland våra medlemmar. 
Nedan redovisas de områden där vi ser stora möjligheter till utveckling och där vi gärna ser att alla 
medlemmar deltar efter intresse och förmåga. Tillsammans är vi KLRK och det är vi alla som gör 
vägen mot vår vision möjlig. 

o Ta fram en ny utvecklingsplan för föreningen och dess verksamhet. 
o Fortsätta den positiva utvecklingen av engagemanget i klubben och verksamheten. Detta 

gör vi genom att fortsätta utvecklingen och implementeringen av nya erbjudanden och for-
mat för både våra medlemmar och allmänhet. 

o Ökad medvetenhet och efterlevnad av KLRK:s kärnvärden. 
o Ytterligare utveckla våra evenemang och tävlingar utomhus för att nå en större publik, öka 

tävlingsdeltagandet, öka det allmänna intresset från näringslivet och det offentliga bero-
ende på eventuella restriktioner. 

o Utveckla klubbens miljöarbete med målet Grön tävlingsplats. 
o Bli kvalitetscertifierade enligt SvRF. 
o Utveckla ledarskapet ytterligare inom föreningen både avseende aktivitetsledare (ung-

domsledare, ridinstruktörer, lagledare m.fl.) och organisationsledare (verksamhetsledning 
och styrelse). 
 

3. Budget och finansiering 
Budget och finansiering för verksamheten under 2023 är baserat på utfallet för 2022. Justeringar 
av budgeten har gjorts för förväntade kostnadsökningar. Samtidigt har neddragningar av vissa 
kostnader gjorts i budgeten för att kunna balansera resultatet. Ombyggnationen kommer att slut-
betalas under 2023 och skrivs sedan av över sin ekonomiska livslängd. Sammantaget innebär de 
ökade kostnaderna och avskrivningarna att det kommer krävas mycket god kostnadskontroll och 
återhållsamhet på alla områden när det gäller utgifter om budgeterat resultat ska kunna nås. Om 
intäkterna inte når upp till budget kommer vi att behöva dra ner på kostnaderna, vilket kommer 
att vara utmanande, eller se över avgifterna. Klubben väntas 2023 ha en omsättning på 6 027 000 
kr (7 320 487 kr) och göra ett nollresultat (540 410 kr). Den lägre omsättningen beror på att vi inte 
får de engångsbidrag för ombyggnaden som vi fått de två senaste åren och nollresultatet på ökade 
kostnader i verksamheten samt de ökade avskrivningarna på anläggningens byggnader och inven-
tarier. 
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4. Utbildnings- och aktivitetsplan 

4.1 Allmänt 
Planen för år 2023 omfattar alla nu bokade träningar. Clinics och föreläsningar läggs till under året 
efterhand som de bokas.  Målet är att kunna erbjuda ett bra utbud baserat på förslag från med-
lemmarna och på våra värdegrunder och det kommer göras insatser för att få in fler önskemål om 
aktiviteter. Kommande aktiviteter publiceras på webbplatsen klrk.se samt notifieras i sociala kana-
ler.  

4.2 Planering 
Teori för lektionsryttare 
För ponnygrupperna nivå 1-2,5 kommer teorilektionerna fokusera på de olika märkena. Ponny 
nivå 3 jobbar med märke 3 samt har ett tillfälle med sitsträning. Hästgrupperna kommer att under 
våren vara inriktade på dressyr med hästens form som fokus. 
 
Vi planerar för att ha WE-banan uppställd på någon av utebanorna under våren där alla grupper 
ges möjlighet att rida upp ett WE-program.  
 
På höstterminen fortsätter märkestagningen för ponnygrupperna. Hästgrupperna kommer att ha 
teori som är inriktad på hoppning. Ett teoritillfälle varje termin håller vi i stallet med visitering och 
skötsel som inriktning.  
 
Aktiviteter utöver lektionsridningen 
US har för avsikt att ha en aktivitet i månaden, anslag om detta finns på US tavla i stallet samt på 
Instagram, Facebook och klrk.se 
 
Vi tänker ha en fortsättning på ryttarsatsningen med fysträning, mental träning och kostföreläs-
ning. 

4.3 Utbildnings/aktivitetsplan 2023  
2-3/1 Hoppkurs 
2-3/1 Dressyr/kavaletti 
4-5/1 Dressyrkurs 
4-5/1 Dagläger 
5/1 Löshoppning 
6/1 Programridning och Lingondressyr 
14-15/1 Dressyrträning Johanna 
22/1 WE-träning 
28-29/1 Hoppträning Mats 
29/1 Pimp my Pony  
5/2 Pay and Jump 
5/2 US årsmöte 
11/2 Årsmöte 
11-12/2   Dressyrträning Johanna 
18/2 Pay and WE 
Sportlov v.8 2* 2-dagarsläger.  
25/2 Programridning  
US Mars Mellokväll 
3/3 Clear round   
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4-5/3  Dressyrträning Johanna 
11/3 Blåbärshoppning 
18/3 Lingondressyr 
25-26/3  Dressyrträning Johanna 
26/3 Ridskoleserien 
US april Påskaktivitet, (Pyssel och äggjakt) 
7/4 Clear round 
8/4 Programridning  
Påsklov v 15 2* 2-dagarsläger 
15/4 Blåbärshoppning 
15-16/4  Dressyrträning Johanna 
23/4 Ridskoleserien 
US maj Starstable kväll 
30/4-1/5 Hopptävling ponny  
6/5 Programridning 
13/5 Lingondressyr 
14/5 Dressyrtävling 
20-21/5 Dressyrträning Johanna 
20/5 Fixardag på anläggningen 
21/5 Arbetsdag på Bastasjöängarna 
26/5 Clear Round 
28/5 Ridskoleserien 
US juni Grillkväll med vattenkrig, brännboll mm 
3-6/6 Hopptävling häst  
10-11/6 Dressyrträning Johanna 
10/6 Blåbärshoppning 
17/6 Sista lektionsdagen för vårterminen 
19-21/6 Dressyrkurs 
19-22/6 Dagläger  
26-27/6 Hoppkurs häst 
26-29/6 Dagläger 
28-29/6 WE-kurs 
30/6-1/7 Hoppkurs ponny 
30/6-3/7 Dagläger 
3/7 Uteritt 
4-5/7 Dressyr/Kavaletti 
4-7/7 Dagläger 
8-9/7 Johanna dressyrträning 
Vecka 28-31   Hästarna på bete 
US augusti Fångarna på stallbacken 
7/8  Hästarna rids hem 
8-11/8 Dagläger 
8-9/8 Kvällsläger 
10-11/8 Kvällsläger 
14/8 Terminsstart 
20/8 Dressyrtävling  
US september Någon form av clinic 
1/9 Clear Round med klubbhoppning 
3/9 Hopptävling Häst 
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9/9 Programridning med klubbdressyr 
10/9 Hopptävling Ponny 
23/9 Blåbärshoppning 
30/9 Lingondressyr 
US oktober Spökbus och spökrunda 
22/10 Pay and jump 
27/10 Clear round  
Höstlov 2* 2-dagars läger.  
US november Rykttävling 
4/11 Programridning  
6/11 Dressyrtävling Häst 
18/11 Blåbärshoppning 
25/11 Lingondressyr 
US december Julpynta stallet 
10/12 Julshow 
22/12 Terminsavslut 
Jullov Hopp- och dressyrkurser, 2-dagarsläger + hyrning mm. 
 

4.4 Veckoträningar för medlemmar med egen häst. 
Måndag Varannan 
Dressyrträning ponny Jenny Lindqvist Ridlärare SRL1 
Måndag Varannan 
Träning hopp/kavaletti  Jennifer Johansson Ridlärare SRL1 
Tisdag   
Dressyrträning Angelika Berntsson C-tränare 
Onsdag varannan  
Hoppträning Camilla Sjökvist C-tränare 
Onsdag varannan 
Hoppträning  Katarina Torstensson  C-tränare 
Torsdag varannan 
Hoppträning Tina Svensson C-tränare, ridlärare SRL1 
Torsdag varannan 
Kavalettiträning Sandra Ingvarsson Ridlärare SRL2 
Helgträningar  
Dressyrträning  Johanna Larsson Ridlärare SRL2 
 
Veckoträningar lektionsryttare enligt ridskoleschemat. 
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4.5 Ridhusschema VT 2023 

Dag Tid Stora ridhuset  Lilla delen 

        
Måndag 16.00 Lektion Ledigt 
  17.00 Lektion Ledigt 
  18.00 Lektion Ledigt 
  19.00 Lektion Ledigt 
  20.00 Lektion Ledigt 
Tisdag 16.00 Lektion Ledigt 
  17.00 Lektion Angelika 
  18.00 Lektion Angelika 
  19.00 Lektion Ledigt 
  20.00 Lektion Ledigt 
Onsdag  16.00 Lektion Ledigt 
  17.00 Lektion Lektion 
  18.00 Camilla1)  Katta2) Camilla1)  Katta2)  
  19.00 Camilla1)  Katta2)  Camilla1)  Katta2)  
  20.00 Camilla1)  Katta2) Camilla1)  Katta2) 
  21.00 Camilla1)  Katta2) Camilla1)  Katta2) 
Torsdag 16.00 Lektion Lektion 
  17.00 Lektion Lektion 
  18.00 Lektion Ledigt 
  19.00 Tina  Tina  
  20.00 Sandra1)  Tina2) Sandra1)  Tina2)    
  21.00-21.15 Sandra1)  Tina2) Sandra1)  Tina2) 
 
Fredag  15.00 Lektion Ledigt 
  16.00 Lektion Ledigt 
 17.00 Lektion Ledigt 
  18.00-19.15 Lektion Lektion 
Lördag 09.00-10.00 Lektion Ledigt  
  10.00-11.00 Lektion Ledigt 
  11.00-12.00 Lektion Ledigt 
        
1) Ojämn 
vecka 
2) Jämn vecka 

     

 
o Lördagar mellan 15.00-19.00 har dressyr företräde i Stora ridhuset, man får gärna ta fram dressyr-

staketet. 
o Söndagar mellan 9.00-13.00 har WE företräde.  
o Söndagar 13.00-19.00 har hoppning företräde i Stora ridhuset.  
o På dessa tider hänvisar vi övrig ridning till Lilla ridhuset. 
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Dag Tid Lilla Ridhuset 

      
Måndag 16.00 Lektion 
  17.00 Lektion 
  18.00 Lektion 
  19.00-20.00 Jenna 1) Jenny 2)  
Tisdag 16.00 Lektion 
  17.00 Lektion 
  18.00 Lektion 
  19.00 Angelika 
  20.00-20.30 Angelika 
Onsdag  16.00 Lektion 
  17.00 Lektion 
  18.00 Lektion  
  19.00 Lektion 
  20.00 Lektion 
Torsdag 16.00 Lektion 
  17.00 Lektion 
  18.00 Lektion 
  19.00 Lektion 
Fredag  16.00 Lektion 
  17.00 Lektion 
  18.00-19.00 Lektion 
Lördag 09.30 Lektion  
  10.20 Lektion 
  11.10 Lektion  
  12.00-12.50 Lektion  

 


