Verksamhetsberättelse 2018

Tack alla HFK:are för 2018 – nu satsar vi för fullt på 2019
Det är väldigt hedrande att få vara ordförande i offensiva Halmstads Fältrittklubb. Vår förening sjuder av liv
och engagemang och jag kan med stolthet konstatera att vi ännu ett år växer inom alla våra verksamheter.
Vår förening står stadigt på flera olika ben som tillsammans bidrar och stöttar varandra för att kunna erbjuda
allt från prova-på-ridning till nationella tävlingar. Vi i styrelsen jobbar aktivt för att alla våra ben ska fortsätta
växa och mitt mål att bli största ridklubben i Halland känns ännu närmare nu än när vi sammanfattade 2017.
Ridskolan är fortfarande en grundsten i vår förening. Här ger vi kommunens invånare möjlighet att utöva
ridsport och umgås med hästar. Vi vet att det är väldigt uppskattat, både från de som kommer och rider hos
oss men även hos våra politiker. Detta visas inte minst genom de ekonomiska satsningar som kommunen
beslutat om och som vi nu i ett nära samarbete håller på att förverkliga. Intresset för ridning har ökat i takt
med att staden växer och anläggningen behöver göra en anpassning till det för att klara efterfrågan på en
central ridsportsanläggning. Anläggningssektionen driver arbetet från vår sida och vi kommer de närmaste
åren få se en stor utvecklig av vår anläggning.
Tävlingsverksamheten blomstrar och växer för varje år. Vi genomförde under året flera lyckade tävlingar,
varav flera meeting, och vi gläds över alla glada tillrop från deltagare från hela landet. Vi satsar nu vidare mot
att arrangera ännu fler och ännu större tävlingar och det känns fullt realistiskt att vi inom kort kommer
arrangera mästerskap på vår fina anläggning. Här vill jag även tacka våra sponsorer som så generöst bidrar till
att vår tävlingsverksamhet kan växa för varje år.
Våra härliga medlemmar sprider energi och glädje, både på anläggningen och på tävlingsplatser runt om i
landet. Det är fantastiskt att vi nu har elitlag i hoppning både på ponny och häst. Dressyren har också fått ett
uppsving och vi hade flera deltagare på allt från SM till lagdressyr i division tre. Vill även tacka alla
medlemmar och anhöriga för de ideella insatser som ni gör för att få vår verksamhet att växa och gå runt.
Stort tack!
Vad vore vår förening utan all härlig personal. De tar hand om allt från hästar till anläggning, alltid med ett
leende på läpparna. 2018 var med tanke på torkan och foderbristen ett tufft år då foderpriserna skenade.
Personalen tog här ett mycket stort ansvar och ordnade mängder med extra aktiviteter för att öka intäkterna
och kunna klara av de merkostnader som uppstod. Fantastiskt, vi är så stolta över er!
US är ett glatt gäng som hittar på många aktiviteter för föreningens barn och ungdomar. De har målmedvetet
jobbat för att spara ihop pengar till en egen häst och lagom till julshowen kunde de presentera att målet var
nått. Nu pågår jakten på den perfekta hästen som inom snart kommer fylla på vårt stall. US skapar även sitt
eget rum och jullovet tillbringades med att måla, självklart i våra färger, rött, blått och vitt. Vill också
uppmärksamma att våra ungdomar är aktiva med att utbilda sig till t ex ungdomsledare för att kunna erbjuda
de som deltar på aktiviteterna en pedagogisk verksamhet.
Vad vore en ordförande utan sin styrelse? Jag vill självklart rikta ett stort tack för det arbete och den tid ni alla
lägger på att driva arbetet framåt. Vi hanterar många olika frågor, stora som små, och det är tacksamt att ha
en så bred kunskap och kompetens som vi har i vår styrelse. Ingen kan göra allt men tillsammans är vi starka.
Ordförande Ola Hidgård

Ridskolan
Arbetet med att förbättra hela HFK:s verksamhet och dess miljö pågår ständigt och vi tar tacksamt emot
förslag och feedback från alla medlemmar i HFK.
Vi började året 2018 med en clinic för Jens Fredricsson som var mycket uppskattad.
Under dagen tränade flera av våra tävlingsryttare och på kvällen bjöds vi på en mycket inspirerande clinic
där Jens bland annat red en av våra ridskolehästar, Lizette. Den var välbesökt med många intresserade på
läktaren.
US har på ett mycket bra sätt genomfört ett antal ”prova på ridningar” under året vilka har varit
välbesökta. Detta är ett sätt att nå ut till de som kanske ännu inte börjat att rida men som i framtiden kan
vilja bli elever och medlemmar på HFK.
I slutet av 2018 skickade vi ut en enkät till våra ridskoleelever som vi kommer att använda som underlag
för att fortsätta vårt arbete med förbättringar under 2019 när det gäller ridskolan.
Även i år har nya hästar och ponnyer kommit till ridskolan och vi hoppas att de ska hjälpa till att bidra
med att lyfta kvalitén på ridskoleverksamheten ytterligare. De hästar som köpts in under året är
Manninard Sir Ganty, Forrest Guy och Jamies Girl. Mezzo som köptes in i slutet av 2017 lämnades
tillbaka då han inte passade i verksamheten och byttes mot Blakee. Monique och ”Kulan” pensionerades
under året.
Under sommaren fick ridskolehästarna välbehövligt bete men vi hann med några väldigt populära
dagridläger, dressyr/hoppkurser för alla åldrar mellan ridskoleavslutning och betesgång.
Då vi inför höstterminen tagit bort igenridningar för ridskolans elever har vi kunnat genomföra många fler
extra aktiviteter som varit mycket uppskattade och genererat mer intäkter bl a, Blåbärshoppning, pay and
jump, hopp och dressyrträningar/kurser, dagridläger, hyra häst, Hallowenhoppet, Höhoppet, KM
hoppning och dressyr, Julklappshoppet mm och även kunnat genomföra fler privatlektioner. Vår ambition
är att fortsätta med detta även i år.
Under året har vi haft ca 315 elever per vecka och gjort ca 13000 uppsittningar.

Vi har i år varit följande personal som jobbat på HFK
Stallpersonal Åsa Johansson, Karin Persson (tom 30/6), Clara Karlsson (från 1/7) och Ida Landkvist. Anna
Pettersson har varit föräldraledig men börjar på 25% från 1/1 2019. Ridinstruktörer: Margareta Norgren,
Christina Severinsson och Monica Lorenzson. US hade hand om ridlekis på söndagar under vårterminen och
från höstterminen är det Jasmine Persson som håller i det.
Emma Rosenqvist slutade sin anställning som sportchef under hösten och tillsvidare är undertecknad
tillförordnad ridskoleansvarig.
Monica Lorenzson

Vision Halmstads Fältrittklubb
Halmstad Fältrittklubb skall vara det naturliga valet för dig med häst och ridsportintresse, en ledande
förening inom utbildning och tävling. Vi vill erbjuda en inspirerande och inkluderande miljö, där kunskap,
samarbetsförmåga, ansvarskänsla, och respekt för medmänniskor och djur utvecklas.

Våra kärnvärden

Styrelsearbete 2018
Mellan föreningens årsmöten, eller extra allmänna medlemsmöten leds föreningen av en förtroendevald
styrelse. Styrelsen i Halmstads Fältrittklubb har under verksamhetsåret 2018 bestått av n i o ordinarie
ledamöter jämte ordföranden samt två ledamöter från Ungdomssektionen och tre suppleanter {se nedan).
Styrelsen i Halmstads Fältrittklubb är ideellt arbetande och utan arvodering. Kassör erhåller arvode.
Under året har hållits 11 styrelsemöten varav 11 protokollförda. Styrelsemöten har normalt hållits var
fjärde vecka.

Styrelse HFK 2018
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Styrelsen vill tacka hela personalen som under året har kommit med synpunkter och på ett
förtjänstfullt sätt hjälpt föreningen att utveckla verksamheten.
Styrelsen har tillsammans med US den 17-18/3 även haft en K i cko ff m ed te m a j äm stä l l dhet.
H el ge n inleddes med ett studiebesök vid Borås Fältrittklubb och följdes av en utvecklingsupptakt på
Varbergs Stads hotell. Utvecklingsprocesserna leddes där av Å sa A g my r från SISU. Under helgen
tydliggjordes styrelsens arbetssätt i å rsh j ul e t och föreningens vision och värdeord uppdaterades.
Föreningens huvudsakliga aktiviteter som involverar hästar och utövare bedrivs till vardags i ridskola
och löpande verksamhet och till "fest" som tävlingar och evenemang. Medlemmar, anläggning och
cafeteria används både till vardags och till fest! Viktigt att poängtera är att detta har varit ett sätt för
styrelsen att organisera arbete och ansvarsfördelning, det finns absolut inga vattentäta skott emellan
delarna utan alla samverkar för att få föreningens verksamhet som helhet att fungera.

Medlemmar
En ideell förening består av, och verkar för, sina medlemmar. Det bärande konceptet är att vi kan
åstadkomma mer tillsammans än var och en för sig, om vi arbetar för ett gemensamt intresse.
Grundläggande är alla medlemmars insatser, om var och en bidrar efter sin förmåga besitter vi
tillsammans både bred och djup kompetens och arbetskapacitet nog att åstadkomma stordåd!

Ungdomssektionen
Vi har aktiva ungdomar i Halmstads Fältrittklubb! Flera rider på ridskolan, är aktiva som funktionärer
vid tävlingar och arrangemang och deltar i ungdomssektionens olika aktiviteter. Här utvecklas
framtidens ledare!

Verksamhetsberättelse Ungdomsstyrelsen 2018
Nu har ytterligare ett år gått och vi i Ungdomssektionen har hittat på en massa roliga aktiviteter! I år har vi
bestått av: Ordförande: Jennifer Wigroth Vice ordförande: Sara Fetiu Ekonomiansvarig: Malin Göransson
Sekreterare: Ellen Hidgård Vice sekreterare: Tuva Holmsten Medieansvarig: Clara Laurell Materialansvarig: Tilda Göransson SISU-ansvarig: Anastasia Volkova Kontaktansvarig: Jennifer Wigroth Skötaransvarig: Anastasia Volkova och Agnes Karlberg
Vi började året med teambuilding och utbildning för US tillsammans med styrelsen. Vi åkte på studiebesök
till Borås Ridklubb där vi ﬁck utbyta erfarenheter och idéer med Borås ungdomssektion medan styrelsen
pratade med Borås verksamhetschef. Efter rundvandring och lunch i Borås åkte vi till Asia spa i Varberg. På
plats i Varberg var Åsa och Katta från SISU, vi jobbade bland annat med visionen för HFK. Styrelsen ﬁck
göra ett årshjul och vi jobbade med vår anläggning, vi diskuterade fördelar och nackdelar samt
utvecklingsmöjligheter. Vi övernattade på hotellet och hade två super-roliga och väldigt givande dagar!
I mars utbildade Sara, Tilda och Clara från ungdomssektionen sig till ungdomsledare. Det innebär att man
har utbildning i hur man leder barn och ungdomar på bästa sätt.
I april hade vi vår första övernattning, övernattning nummer två hade vi oktober. Båda övernattningarna
blev super och alla barn och ungdomar var mycket nöjda! Den senare övernattningen hade halloweentema och vi pyntade hela cafeterian, pris för bästa utklädnad delades ut! Vi har även haft den traditionella
spökrundan och såklart åt vi tacos!
Den 26e maj hade vi ponnyridning på Stora Torg under handelns dag! Rolig dag för oss och
Halmstadborna, ponnyridning är alltid uppskattat och uppslutningen var bra!
Under 2018 har vi i US hjälp till med övernattningen under sommarens ridläger, en natt i juni och en i juli.
Många trötta med mycket nöjda barn och ungdomar tog vi emot på eftermiddagarna. Vi hade en del
aktiviteter som tvåbenshoppning bland annat. Eftersom vi även var mitt uppe i fotbolls-VM tittade vi
tillsammans på Sverige-matchen som gick samma kväll. I juli hade vi även en liten tävling i
tvåbenshoppning, en aktivitet som varit otroligt populär!
På midsommar åkte vi som vanligt till Söndrum med fyra hästar och hade ponnyridning, det var väldigt ﬁnt
väder och kön sträckte sig lång under samtliga timmar som vi var där! Väldigt snälla ponnysar och glada
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barnfamiljer!
Under augusti, i början av höstterminen på ridskolan ordnade vi en pizzakväll för de äldre ungdomarna i
klubben. Vi åt pizza ihop och hade en del aktiviteter. En lyckad kväll! Vi avslutade detta året med att några
av oss åkte på Folksam Hästkunskap-cup i Flyinge. Det var en aktivitet ordnad av Centrala
Ungdomssektionen, vi tyckte att det var en superrolig tävling, till nästa år hoppas vi att vi får ta med oss
ﬂera lag med ungdomar från HFK!
Under hela året har vi i ungdomssektionen haft prova-på ridning en gång i månaden. Det har varit mycket
god uppslutning under samtliga tillfällen och vi hoppas att ﬂera nya ryttare har rekryterats till klubben!
Även en superinkomst till ungdomssektionens kassa!
Vi har haft ett väldigt, väldigt roligt år med massa lyckade aktiviteter! Vi hoppas att ni är lika nöjda och
glada som vi är. Nu är 2018 slut och nästa år ska vi göra allt vi kan för att bli ännu bättre. Hoppas ni är med
oss in i 2019, vi ses på Halmstads Fältrittklubb!
Kram Halmstads Fältrittklubb´s Ungdomssektion

Tävlingssektionen
Under 2018 så har vi fortsatt med våra mest populära hoppmeeting: Youngsters of Halmstad och
Septemberhoppet. De har varit mycket uppskattade. Vi har även haft ett nytt ponnymeeting
”Halmstadpokalen”, tävlingen blev uppskattad och vi hoppas vi kan göra detta ponnymeeting till en
återkommande tävling. Tyvärr blev det inget Laxahopp i år, pga att vi inte hade någon som kunde driva
denna tävling, men vi hoppas den kan återkomma under 2019.
Dressyrtävlingarna har fått ett uppsving. Vi har genomfört fyra tävlingar i dressyr under 2018. Vi startade året
med en nationell ponnydressyr tävling där stora delar av den svenska ponnyeliten deltog. Vi hade även en
tredagars dressyrtävling för häst, vi fick mycket positiv respons och vi hoppas att även denna tävling kommer
att återkomma nästa år. HFK har även stått som arrangör för två stycken divisionstävlingar i dressyr, en av
dem genomfördes i samarbete med Lyngåkra Ryttarsällskap.
HFK har under 2018 stått som värd för 9 tävlingar, fördelat på 21 tävlingsdagar. Detta innebär att vi har ökat
tävlingsverksamheten jämfört med 2017.
Även detta året blev det bevattningsförbud i Halmstad kommun, vilket innebar att vi inte kunde fylla på
kommunalt vatten i våra utebanor. Vi har fått en egen brunn men vi har fortfarande problem med
vattentillförseln till utebanorna när det blir bevattningsförbud. Detta måste lösas på bättre sätt för att vi ska
kunna ha våra utomhustävlingar. Tävlingsverksamheten fortsätter att utvecklas tack vare de funktionärer
som jobbar ideellt för att göra våra arrangemang så lyckade som möjligt. Tävlingsverksamheten drivs sedan
ett par år tillbaka av Tävlingssektionen. Intresset bland medlemmarna för att vara med i tävlingssektionen är
svagt och vi har därför fortsatt idén med projektgrupper, där tävlingarna har delats in i olika områden med
en gruppledare som ansvarig.
HFK har under året stått värd för följande tävlingar:
- Observationstävling: nationell dressyr för ponny med eliten (2 dgr).
- Youngsters of Halmstad: Tredagars lokal/regional/nationell hoppning för unghästar 4- 7 år (3 dgr).
- Folksam Elitallsvenskan och Ridsportallsvenskan Div 1 häst hoppning (2 dgr).

-

Div III lokal häst tävling dressyr (1 dag).
Halmstadpokalen: lokal/regional/nationell ponny hoppning med SM inverkanskval och Svealand Cup (4
dgr).
Folksam Ponnyallsvenskan och Ponnyallsvenskan Div 1 ponny hoppning (2 dgr).
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-

Halmstad Summer Dressage: lokal/regional dressyrtävling för häst (3 dgr).

Div II lokal häst tävling dressyr (1 dag). Samarbete med Lyngåkra RS.
- Septemberhoppet: Årets största tävlingsarrangemang, en regional/nationell hopptävling för häst (3 dgr).
Ett stort tack till våra härliga sponsorer som hjälpt till med priser och annat! Särskilt tack till sponsorerna som
gjorde Septemberhoppet till en mycket trevlig tävling. Vi hade en huvudsponsor till varje klass.
Vi vill även tacka våra fantastiska funktionärer som gör dessa tävlingar möjliga att genomföra.
Därtill har flera mindre arrangemang och träningstillfällen erbjudits föreningens medlemmar, exempelvis:

-

Pay & Jump:s för både privatryttare och ridskoleryttare.
Det har även arrangerats Pay & Ride.

Amanda Ericsson, har hållit hoppträningar för både ponnyer och hästar under hela året. Hon flyttade till
Holland i december och det kommer att bli nya hopptränare 2019. Vi önskar henne lycka till.
Johanna Due-Boje, har hållit i dressyrträningarna. Träningarna har varit mycket uppskattade och de har
snabbt blivit fyllda. Johanna kommer att fortsätta med dressyrträningar under 2019.
Under året har våra HFK-ryttare tävlat framgångsrikt i både hoppning och dressyr. Höjdpunkten var när Div 1
laget på häst tog HFK upp i Elitserien 2019. Det innebär att HFK har Elitlag för både häst och ponny i
hoppning 2019.

Mest framgångsrika HFK-ryttare under 2018:
(totalt antal poäng samlade under året)
Hoppning ponny: Alice Rosenqvist
Dressyr ponny: Tindra Dahlström
Hoppning häst: Amanda Ericsson
Dressyr häst. Johanna Due-Boje
Traditionsenligt delas det ut presentkort på ryttarlicens för nästa år.
Tack till alla som tävlat för HFK under 2018, det är ni som gör att HFK syns och utmärker sig på
tävlingsbanorna!

Anläggningssektionen
Anläggningssektionen är ansvarig för ridanläggningen och alla dess faciliteter. Tillsammans med styrelse,
personal och kommunens fastighetsförvaltning är vårt mål att kunna tillgodose föreningen med en
ändamåls enlig ridanläggning. Vi har under året installerat belysning stora utebanan samt belysnings
stolpar till hagar. Vi har även investerat och installerat ett domartorn vid stora utebanan för domare och
speaker. WIFI/fiber är nu inkopplat och täcker 70 % av anläggningen. Under 2017 provade vi att förlägga
vetcheck vid tävlingar bredvid stenridhuset, det funkade mycket bra och i år har vi med hjälp av A-staket
fått till en permanent lösning med flöde till och från. Det är roligt att och få till en bra och säker
vetcheck vilket vi saknat. 2019 beräknar vi asfaltera, blir en av Sveriges finaste vetcheck kan vi lova. Vi
har investerat i dressyrstaket 60x20, tidigare har vi lånat in dressyrstaket. Underhållet av uteboxarna har
fortsatt och vi har köpt in 10 stycken fronter för byte i stall 2, sidan mot försvaret.
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Investerings plan 1-5 år
Under hösten 2017 togs ett beslut i kommunfullmäktige att skjuta till 13 MSEK för att förbättra och
utveckla Mickedala ridanläggning.
Vi har under året jobbat tillsammans strategiskt, tidvis flera möten i månaden med fastighets utveckling,
detta tillsammans med fastighetskontoret som har tillsatt en ansvarig projekt ledare. Styrelsen och
Ungdomssektionen har tillsammans arbetat fram hur vi kan göra anläggningen mer inkluderande samt
vilka behov vi har för att klara vår växande ridskola. Behoven är både facilitetsmässigt och tekniskt som
tex bokningssystem och informationsteknik till besökare och elever.

Plan- och funktionslösningar
Arkitekten har redovisat utkast på plan- och funktionslösningar, om-och tillbyggnation
kök&bistro, toaletter, ett orangeri, stall m.m.
Se ritningar i bilaga 1,2,3 nedan som visar:
Ny lokalisering för ett nytt stall, sadelkammare torkrum spolspilta m.m.
Yta för kök och mötesplats, vikvägg. Ett större kök får en ny lokalisering och byter plats med
nuvarande toalett.
Ett nytt orangeri ligger dikt an mot det nya köket.
Garaget kommer att flyttas.

Nästa steg




Styrelsen godkänner lösningar kök, stall, orangeri m.m. Q1 2018
Kostnadsberäkningar på skissade plan-och funktionslösningar. Q1 2018
Dialog kring förutsättningar, budget. Strategisk fastighets utveckling Q1 2018

Sammanfattningsvis!
Vi har en fantastiskt fin anläggning och ett mycket gott samarbete med fastighetsägaren (kommunen),
en anläggning för kommunens invånare och andra hästinresserade i vårt närområde att utöva ridsport
på. Med de kommande investeringarna kommer vi att kunna erbjuda en anläggning som är i klass med
Sveriges bästa. Målet är naturligvis att vi skall vara BÄST.
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BILAGA 1 Nytt Stall
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BILAGA 2 Nytt Cafè

BILAGA 3 Nytt Café Vy Parkering
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