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2020	–	Ett	annorlunda	år 
 
För de allra flesta så kommer 2020 vara året som förknippas med pandemin som lamslog världen: coronaviruset 

Covid‐19. Vi har jobbat hårt för att kunna bedriva vår verksamhet trots detta och vi har anpassat oss efter 

restriktioner från Folkhälsomyndigheten och rekommendationer från Svenska Ridsportförbundet. 

Ridskoleverksamheten har fungerat bra trots allt, medan arrangemanget av tävlingar och aktiviteter påverkades 

betydligt mer. 

 

För det här året blev vi en helt ny styrelse efter medlemmarnas röstning på årsmötet, vilket så klart kan vara både 

positivt och negativt, men det kändes upplyftande att ha ett sådant stort stöd av medlemmarna som även stöttat 

styrelsens arbete på flera sätt under året. Vi har skapat ett flertal arbetsgrupper under året för att fördela arbetet 

vilket har varit en bra lösning. Vi vill gärna se fler medlemmar engagera sig i dessa arbetsgrupper då det inte bara 

underlättar för oss i styrelsen utan även skapar en härlig gemenskap och delaktighet i arbetet för vår förening som 

bygger på våra medlemmars intressen. 

 

Även det goda samarbetet med Halmstad kommun och RF‐SISU har gett oss mycket hjälp på vägen för att skapa ett 

bra arbete kring att utveckla anläggningen och föreningsarbetet. Ett uppdaterat avtal har tecknats med Halmstad 

kommun som vi hyr anläggningen av. Avtalet togs fram i dialog med Halmstad kommun, vilket var mycket positivt då 

vi fick möjligheten att påverka formuleringar och innehåll så att det blev ett tydligt avtal för båda parter. Avtalet 

reglerar bland annat hyresvillkor, tillåtna användningsområden samt anläggningens skötsel. 
 

Flera åtgärder har gjorts på anläggningen som idag är i mycket fint skick och inte minst den nya cafeterian med ett 

välutrustat kök har lyft HFK i egenskap av attraktiv mötesplats för ridsportintresserade människor. 
 

Trots corona‐restriktionerna har vi kunnat genomföra flera lyckade tävlingar och utöver det anordnat öppen bana och 

andra aktiviteter för att vara en fortsatt attraktiv ridsportsanläggning. Här ska vår personal och alla medlemmar som ställt 

upp ha ett stort tack för sina insatser! Trots vårt hårda arbete har restriktionerna påverkat vår ekonomi starkt negativt då 

tävlingsverksamheten ett normalår brukar vara mycket inkomstbringande och att tävlingar är en förutsättning för klubbens 

verksamhet i sin helhet. Att medlemmar och personal har ställt upp med ideellt arbete under detta år har varit avgörande, 

ni är fantastiska! 
 

Vi har haft flera framgångsrika tävlingsryttare från klubben som varit ute på tävlingar och representerat klubben, bra 

jobbat av er och era tränare! 
 

På ridskolan har vi fått säga farväl till några hästar och eftersom vår ekonomi inte tillåtit inköp av nya hästar har vi löst det 

med ett flertal privathästar som går i verksamheten, vilket har visat sig vara en mycket bra lösning. 
 

Jag är tacksam för den enorma kompetens och erfarenhet som vår personal besitter som har gjort det möjligt att bedriva 

verksamheten trots svåra omständigheter under året. Vi är även väldigt glada att vår instruktör Maggan har kunnat 

komma tillbaka och hoppas att hon kommer fortsätta sin tillfriskning! 
 

Vår ungdomssektion har påverkats mycket av corona‐restriktionerna då de inte kunnat ha de aktiviteter de brukar ha för 

våra yngre medlemmar, vi hoppas det blir desto fler aktiviteter under 2021. 
 

Slutligen vill jag tacka alla i styrelsen för all er tid och energi som ni lägger ner helt ideellt för den här klubben, det är ett 

krävande arbete och ni har verkligen förtjänat ett stort TACK! 

 
 

Marie Osbeck, ordförande Halmstads Fältrittklubb 



Ridskolan 
 
 

Under året har några nya hästar kommit till ridskolan som privathästar vilket har varit en tacksam lösning då vi inte haft 
ekonomi för nya inköp. I samband med detta har vi utformat nya inackorderingsavtal som även underlättar vid arbetet 
med att ta in nya privathästar i framtiden. Några hästar har även lämnat ridskolan av olika anledningar (sjukdom, 
pensioneringar mm) och vi hoppas att dessa hästar har det bra där de är nu. Det är alltid en svår uppgift att försöka hitta 
hästmaterial som passar i en ridskoleverksamhet då de behöver fungera med många olika ryttare och så klart själva trivas 
i en ridskolemiljö. Hästarna är våra viktigaste kollegor och deras välmående är grundläggande för att vi ska kunna ha en 
fungerande ridskoleverksamhet. 

 
Vi drabbades av ringorm i början av året som krävde snabba åtgärder och vi lyckades hålla nere smittan. 
Smittade hästar isolerades och behandlades samtidigt som våra ridskoleelever hjälpte till med att rengöra sin egen och 
hästarnas utrustning varje dag. 
 
Under våren 2020 uppmärksammades Länsstyrelsen på brister gällande djurhållningen på HFK. Detta ledde till flera 
uppföljande kontroller under våren. Vårt tillstånd för att bedriva djurhållning kopplat till ridskoleverksamheten återkallades 
den 17 juni. HFK fick då hårda krav på sig att visa hur missförhållandena skulle åtgärdas.  
 
Detta ledde till en genomgång av rutiner och ett intensivt förbättringsarbete gjordes under sommaren av styrelsen och 
HFK:s personal. Lagom i tid för höstterminens början presenterades våra åtgärder för Länsstyrelsen och vi fick till vår stora 
glädje tillstånd att bedriva vår verksamhet igen. Vårt mål är självklart att aldrig hamna i den situationen igen, våra hästars 
välmående är väldigt viktigt för oss! 
 
Vi har under året anlitat en ny stallveterinär som regelbundet kommer besiktiga hästarna två gånger per år, förutom 
behovsbundna besök. Detta gör att hästarna gås igenom av en person som lär känna hästarna mer ingående och därmed 
kan ge bättre vård och råd för hästarnas välmående. 

 
Vi har ett flertal hästar som krävt extra omvårdnad i form av operationer och behandlingar vilket varit kostsamt, men väl 
investerade pengar då det är svårt att hitta bra ersättare till dessa hästar vilket även hade inneburit ännu större utgifter. 

 
Lektionsplaneringen gjordes om för höstterminen för att minska belastningen på hästarna då vi såg några problem med 
vårens lektionsläggning som innebar överbelastade hästar och inställda lektioner. Under sommaren fick hästarna 
välbehövlig vila och kom tillbaka med ny energi. Höstens lektionsplanering har fungerat bättre och endast mindre 
justeringar har gjorts för vårterminen 2021. 

Vårterminen utgjordes av 24 veckor och hösten 18 veckor. Sammanlagt under året har vi haft ca 260 elever per vecka 

och gjort ca 11 000 uppsittningar. 
 

 
Under hösten 2019 påbörjades arbetet med att införa ett webbaserat ridskolesystem, Hippocrates Academy, för alla 
medlemmar för att få en bättre översikt på ridskolans verksamhet. Systemet sattes i bruk i och med terminens start våren 

2020. Systemet är mycket bra på flera sätt men har inte varit helt enkelt och problemfritt att få fullt fungerande. Vi har 
haft extra utbildning på systemet för att kunna hantera det bättre och få ut mer av det. Tanken med systemet var att ge 
oss översikt på bland annat: 

 
‐  Hästarnas belastning, kostnader, foderstater mm. 

‐  Eleverna ridpass, vilken häst eleven ska rida, kommunikation med instruktör mm 

‐  Ekonomi 

‐  Aktiveter och klubbtävlingar 

‐  LOK stöd 



Följande	personal	har	jobbat	på	HFK	under	2020 
 

Under året har sjukfrånvaron stor, vilket resulterat i att flera personer arbetat som visstidsanställda ersättare. Vi har haft 
en grupp med personer, likt en vikarepool, som vi tagit in på timbasis vid behov. 
 
Ridinstruktörer under året har i huvudsak varit Christina Severinsson, Monica Lorenzson, Ronja Bergström, Leontina 
Lammheden, Carola Karlsson och sedan i höstas även Margareta Norgren. 
 

En ny vaktmästare, Jim Sundqvist, rekryterades i början av året. I december har vi haft medarbetarsamtal med Jim och 
ett uppdaterat anställningsavtal håller på att tas fram. 
 

På grund av den försämrade ekonomin blev vi tvungna att säga upp verksamhetschef Frida Göransson samt 
stallansvarig Emelie Björmo under början av sommaren. Deras arbetsuppgifter fördelades på styrelsemedlemmar, 
instruktörer och klubbmedlemmar. 
 

Stallskötare Petronella Nyberg avslutade sin anställning under senhösten för att byta bransch, i hennes ställe anställdes 
Michelle Bik. 
 

Arbetsgivargruppen hade ett möte med samtliga instruktörer inför höstterminen för att fördela arbetsuppgifter och 
ansvar vilket sammanställdes i ett dokument. Detta dokument har sedan dess uppdaterats då Margareta Norgrens 
arbetsgrad har ökat. 

 
 

Styrelsens	arbete	2020 
 

 
Mellan föreningens årsmöten och ev. extra allmänna medlemsmöten leds föreningen av en förtroendevald styrelse. 
Styrelsen i Halmstads Fältrittklubb har under verksamhetsåret 2020 bestått av 3-6 ordinarie ledamöter jämte 
ordföranden samt två ledamöter från ungdomssektionen. Styrelsen i Halmstads Fältrittklubb är ideellt arbetande och 
utan arvodering. Under året har det hållits 18 protokollförda styrelsemöten och därutöver ett flertal arbetsmöten med 
berörda arbetsgrupper för att hantera specifika frågor. I maj hölls ett extra allmänt möte för fyllnadsval till styrelsen då 
vi var för få för att vara en beslutför styrelse. Fyllnadsvalet gav oss 2 nya ledamöter samt 2 nya suppleanter. 
 

Styrelsen har varit organiserad i arbetsgrupper som har arbetat för föreningens utveckling. Följande arbetsgrupper har varit 
aktiva under året: 
 

- Anläggning - Ridskolan 
- Arbetsgivargruppen - Sponsorer 
- Cafeteria    -      Tävling och Funktionär 
- Kommunikation/marknadsföring 

 
En kick-off var inplanerad under våren där styrelsen, US och samtlig personal skulle delta, men på grund av corona-
restriktioner kunde denna inte genomföras. 
 
Den vision och de kärnvärden för HFK som togs fram under 2019 av föregående styrelse ses av nuvarande styrelse som en 
utmärkt grund för föreningens arbete. Visionen är därmed fortsatt gällande. 

	 	



Styrelse	2020 
 
 
Ordförande  Marie Osbeck 
Ledamot/Vice ordförande/Kassör    Pernilla Strutz 
Ledamot/Sekreterare  Anna Mörner 
Ledamot  Tommy Göransson 
Tjänstgörande Suppleant   Desirée Bik 
Suppleant   Anna‐Karin Karlsson 
US representanter  Olika, mest närvarande har varit Ellen Hidgård 

 

 
Under året har följande styrelsemedlemmar valt att avgå: 

 

Suppleant  Anna Pettersson  (avgått 2020‐02‐12)
Suppleant  Marie‐Louice Krook  (avgått 2020‐03‐30)
Ledamot  Jan Stenberg  (avgått 2020‐04‐14)
Ledamot  Pernilla Nillius  (avgått 2020‐04‐19)
Ledamot  Maria Ljungnér  (avgått 2020‐08‐20)
Ledamot  Lisa Lindholm  (avgått 2020‐08‐25)

 
 
 
 

Vision	Halmstads	Fältrittklubb 
 

 
Halmstads 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 
 
Gemenskap  Vi ser vårt gemensamma hästintresse som grunden i vår 

förening – alla medlemmar skapar ett stort värde för 
varandra och för helheten. 

 
Kunskap  Vi skall verka för utveckling och hög kompetens hos alla 

medlemmar. Våra hästar skall vara välmående och 
välutbildade. 

 
Engagemang  Vi är beroende av alla medlemmars vilja att med glädje 

engagera sig. 
Tillsammans gör vi skillnad! 



Medlem 
 

Halmstads Fältrittklubb är en ideell förening vilket innebär att klubben drivs av medlemmarna, för medlemmarnas 
intressen. Det betyder även att alla medlemmar måste hjälpas åt för att föreningen ska fungera och för att vi ska kunna 
fortsätta hålla nere kostnader genom att man till exempel engagerar sig i arbetsgrupper, ställer upp som funktionär på 
tävlingar och hjälper till med stallskötsel. Utan medlemmarnas stöttning och arbete är det svårt att driva en ideell förening 
och många medlemmar har verkligen ställt upp under året då det varit en tuff situation ekonomiskt. 
 

Allt arbete som inte sker ideellt kostar pengar som annars kan användas till investeringar som alla medlemmar har glädje 
av, till exempel förbättringar på anläggningen och ny utrustning till ridskolehästarna. Att hålla nere klubbens utgifter gör 
också att vi bland annat kan ha skäliga ridavgifter. 
 
System för funktionärsbokning 
Inför höstens tävlingar återlanserades ett bokningssystem för att medlemmarna ska kunna anmäla sig till olika ideella 
insatser, till exempel under tävlingar och arrangemang. En satsning gjordes på att informera brett om kommande tävlingar 
och behovet av funktionärer. Många av ridskolans elever har fått upp ögonen för tävlingarnas betydelse för klubben och har 
visat ett stort engagemang genom att ställa upp som funktionärer. Under Septemberhoppet var det många nya namn på 
funktionärslistorna. 
 

Till detta hör också ett poängsystem för funktionärer så att de som på något sätt hjälper till på klubben samlar poäng 
som sedan kan användas till olika saker. Under året har även informationen kring funktionärspoäng och vad de kan 
användas till uppdaterats och publicerats på hemsidan. Det är kul och lärorikt att vara funktionär! 
 

 
 

Ungdomssektionen 
 
 

Halmstads Fältrittklubb har många yngre medlemmar och därför känns det riktigt bra att vi har en ungdomssektion som 
fokuserar extra mycket på dessa. Under 2020 har tyvärr restriktionerna för coronapandemin begränsat ungdomssektionens 
möjligheter att hålla de aktiviteter som de brukar ha, så vi hoppas verkligen att 2021 bjuder på bättre möjligheter! 

 
Läs mer om ungdomssektionens aktiviteter i deras egen verksamhetsberättelse. 

 
 

 
Tävling 
 

Det har varit ett mycket speciellt tävlingsår i och med pandemin och corona-restriktioner. Under våren var inga tävlingar 
planerade eftersom ombyggnaden av cafeterian ännu inte var klar och samtidigt var det väldigt ovisst när tävlingar skulle 
kunna genomföras på grund av corona-situationen. Turligt nog lättades restriktionerna upp något under hösten och en del 
tävlingar kunde genomföras. Under sommaren anordnade vi öppen bana för både hoppning och dressyr, vilket var 
välbesökt och uppskattat. 
 

I maj bildades två nya arbetsgrupper för tävling, en för hoppning och en för dressyr. I båda grupperna finns plats för fler 
intresserade som vill vara med och planera och arrangera tävlingar. 
 

Olika funktionärsutbildningar har genomförts: utbildning i Equipe samt funktionärsposter kopplade mot banan. Fler 
utbildningar kommer senare. Är du intresserad av att utbilda dig och hjälpa till, anmäl ditt intresse till någon i 
arbetsgruppen för tävlingar hoppning. 
 

Tävlingar 2020 
Klubbens tävlingar under 2020 var: 

• Julihoppet 24-26/7, regional/2* tävling i hoppning för ponny och ridhäst, med 603 startande 
• Allsvenskan Div 2, omg 2, 20/9, lokal/1* tävling i hoppning ponny, med 78 starter plus laghoppning, i samarbete 

med Simlångsdalens Ryttarförening 
• Septemberhoppet 25-27/9, nationell/3* och regional/2* tävling i hoppning ridhäst, med klasser upp till 140 cm, 

med totalt 570 starter 
 

  



Septemberhoppet leddes av en ”nygammal" tävlingsledare Emma Rosenqvist samt många nya funktionärer hjälpte till. 
Arrangemanget fick mycket beröm från de tävlande. Vi strävade efter så tomma tävlingsläktare som möjligt, vilket var 
självklart för att minska smittpridning av corona-viruset men ändå kändes ganska tråkigt då det ger en fin klubbkänsla att ha 
publik samt att det ger extra intäkter genom försäljning i vår cafeteria. 
Vi vill rikta ett stort tack till våra underbara sponsorer som bidragit med priser och annat, till exempel segertäcke till 
vinnande ekipage och andra premier. Vi vill också tacka alla fantastiska funktionärer som gör dessa tävlingar möjliga att 
genomföra. 

Övriga genomförda arrangemang: 
• Pay and Ride (dressyr) 12/7 med 37 starter. 
• Pay and Ride (dressyr) 18/10 med 37 starter. 
• Under våren och en del av sommaren hade vi öppen bana (hoppning) utomhus vid ca 25 tillfällen, vilket varit 

uppskattat och haft många deltagare. 
 

Inställda klubbmästerskap 
Klubbmästerskap i både dressyr och hoppning fick ställas in på grund av corona-restriktioner. Vi hoppas att läget blir bättre 
under 2021 så att vi återigen kan genomföra de arrangemang vi vill. 
 

Planer för 2021 
Det pågår planering för ett flertal tävlingar, både hoppning och dressyr, se klubbens kalender på 
www.halmstadsfaltrittklubb.se. I skrivande stund får tävlingar för elitryttare (ryttare födda 2004 eller tidigare) samt 
barn/ungdomar (födda 2005 eller senare) genomföras medan det ännu är osäkert när andra tävlingar får arrangeras. 
 
Att vi arrangerar bra tävlingar ger mycket tillbaka till hela ridklubben. Till tävlingsverksamheten kan vi investera i bättre 
utrustning för att göra ännu bättre tävlingar. Till ridskolan kan vi investera i till exempel nya hästar, sadlar och annan 
utrustning som behövs. Sammantaget blir vi en fortsatt attraktiv klubb för ridsportintresserade! 
 

Det finns många olika arbetsuppgifter inför, under och efter en tävling. Alla kan göra något, barn som vuxen, utifrån sin 
kunskapsnivå och erfarenhet. Vi vill uppmana även de som aldrig hjälpt till tidigare att engagera sig, det finns alltid något 
som alla kan hjälpa till med! 
 

Träningar 
Niclas Haking har hållit hoppträningar varannan vecka under hela året. Johanna Due-Boje har hållit i dressyrträningar 
varannan vecka under en del av året. Träningarna har varit mycket uppskattade. 
 

Individuella prestationer 
Under året har våra ryttare från HFK tävlat framgångsrikt i både hoppning och dressyr. Vi har haft flera höjdpunkter för 
klubben under året. Johanna Due-Bojes och Mazy Klövenhöj tog SM-silver i september och vann i november FEI Grand 
Prix Kür - Final LiveArena & DressagePower Grand Prix Tour. Esmeralda Viktorsson och Polsbury Pericles vann DM 
dressyr ponny i september och tävlade i oktober i sitt första SM i Helsingborg med gott resultat. SM-debutanter var också 
Hannah Blomberg och Olivia Juréen som tävlade i hoppning ponny på Grevagården. 
 

HFK hade under Niclas Hakings ledning ett elitlag för häst i hoppning 2020 och kommer att ha så även 2021. Och sen är 
det många, många fler fina minnen och insatser: ingen nämnd, ingen glömd! 
 

De mest framgångsrika HFK-ryttarna under 2020 (totalt antal poäng samlade i TDB under året) var: 
Hoppning ponny (över 13 år): Tess Ingelsten 
Dressyr ponny (övre 13 år): Esmeralda Viktorsson 
Hoppning häst: Anna Stenberg 
Dressyr häst. Johanna Due-Boje 
 

Tack till alla som tävlat för HFK under 2020 - det är ni som gör att HFK syns och utmärker sig på tävlingsbanorna! 



Anläggning 
 

Halmstads Fältrittklubb hyr anläggningen av Halmstad kommun och vi är tacksamma för att ha tillgång till en sådan fin 
anläggning med så många användningsområden, både för tävlings- och ridskoleverksamhet. 
 

Arbetet med att hålla anläggningen i fint skick sker i samarbete med Halmstad kommun och vi har även hjälp av våra 
medlemmar. Nämnas bör även vår vaktmästare Jim som är fantastisk på att sköta allt från grönytor till ridunderlag. 
 

Ett uppdaterat avtal har tecknats med Halmstad kommun som vi hyr anläggningen av. Avtalet togs fram i dialog med 
Halmstad kommun vilket var mycket positivt då vi fick möjligheten att påverka formuleringar och innehåll så att det blev 
ett tydligt avtal för båda parter. Som tidigare nämnts så reglerar avtalet b l a hyresvillkor, tillåtna användningsområden 
samt anläggningens skötsel. 
 

Arbetsgruppen för anläggning är ansvarig för ridanläggningen och alla dess faciliteter. Tillsammans med styrelse, personal 
och kommunens fastighetsförvaltning är vårt mål att åt föreningen kunna tillhandhålla en ändamålsenlig ridanläggning. 
 

Vi har under året genomfört följande arbeten på anläggningen: 
 

‐  Reparation och byte av delar av staket/stängsel till hästhagar. 
‐  Vattenförsörjningen till utebanorna har blivit separerad från hagar och utestall så att den borrade brunnen nu 

försörjer utebanorna medan stall och hagar går på det vanliga kommunala vattennätet. 
‐  Genomgång och rengöring av ventilationssystemet i stallet. 
‐  Genomgång tillsammans med kommunen för att vidare handikappanpassa anläggningen. 
‐  ett flertal andra åtgärder som gåtts igenom på plats tillsammans med representant från kommunen 

och som är planerade att åtgärdas under våren 2021. 
 
 

2019 startade ombyggnaden av café och samlingslokaler och de ombyggda lokalerna stod klara i augusti 2020. 
Ombyggnationen har gett föreningen ha ett helt nytt kök med tillhörande toaletter, orangeri och utbildnings-
lokaler. Det nya köket har storköksutrustning som kräver utbildning för att få användas samt regler att följa från 
Miljö och Hälsa. 
 

Under 2019 inleddes en dialog med Realgymnasiet och kommunen angående en ny gymnasieskola i Halmstad där 
Realgymnasiet ville förlägga den praktiska delen av sin hästutbildning på vår anläggning. Ett intentionsavtal tecknades. 
Under våren 2020 fördes diskussioner mellan styrelsen, Realgymnasiet, kommunen samt ridskolans instruktörer för att få 
en konkret bild av vad samarbetet skulle innebära i praktiken för de olika parterna. Efter grundliga diskussioner kom 
styrelsen fram till att en implementering av Realgymnasiet inte var lämpligt för detta året, men att möjligheten finns vid 
senare tillfällen. 
 

Under hösten 2019 påbörjades implementering av Hippocrates Academy på ridskolan. Academy är ett affärssystem speciellt 
framtaget för ridskolor och dess föreningar. Systemet är tänkt att förenkla administrationen för föreningen och säkerställa att 
vi fakturerar det vi skall samt att vi får de bidrag som vi är berättigade till. För elever och personal innebär systemet att vi 
kan presentera en elevportal där man kan se fakturor, betalning och även grupper som man ingår i – allt via webben och 
”appar” på telefonen. Systemet kräver god kännedom för att kunna användas fullt ut och vi har anordnat extra utbildningar. 
Förhoppningen är att systemet ska hjälpa föreningen att minska administrationsarbetet. 



Kommunikation 
 

Hemsidan – platsen där du hittar det du behöver 
Hemsidan i sitt nuvarande utseende kom på plats under 2019 och är en utmärkt plattform för klubbens kommunikation. Den 
har många bra funktioner och är relativt enkel att redigera. En ny arbetsgrupp, Kommunikationsgruppen, bildades under 
2020 och hemsidans information har delvis gåtts igenom och vidareutvecklats. En tipsfunktion för tävlingsresultat infördes 
för att förenkla arbetet med att rapportera om medlemmars tävlande och hittills har några använt den. 
 

Tanken är att hemsidan ska vara den primära informationskanalen där du som medlem ska kunna hitta allt du behöver. 
Fakta och information finns i de fasta menyerna. Aktuella nyheter finns i ett nyhetssvep och det finns även ett nyhetsarkiv 
för lite äldre men fortfarande relevanta nyheter. På Facebook läggs nyheterna ut som en blänkare, med en klickbar länk till 
hemsidan där den mer utförliga nyheten finns. 
 

Ökad satsning på nyheter och reportage 
En intervjuserie ”5 minuter med…” har skapats. Syftet med den är att synliggöra klubbens olika medlemmar. Under 2020 
har hoppryttaren/lagledaren Niclas Haking, dressyrryttaren Esmeralda Viktorsson, hoppryttaren Theodora Dörring och 
tävlingsarrangören Helena Kvint intervjuats. Fler reportage och intervjuer är på gång. Det är inspirerande för både barn, 
ungdomar och vuxna att se klubbens bredd och kunna läsa om all kunskap och drivkraft som finns hos klubbens 
medlemmar. 
 

När tävlingar kommer igång igen planerar vi att fortsätta att skriva om våra tävlande medlemmar. En förutsättning för en 
bra bevakning av tävlingar är att ha bra bilder, så foton mottages tacksamt. 
 

Fler skribenter behövs 
Än så länge är det ganska få medlemmar i kommunikationsgruppen och vi söker fler skribenter och redigerare. Särskilt 
värdefullt hade det varit att få in någon som vill hålla koll på tävlingsresultat. Du som gillar att jobba med foto och rörliga 
bilder är också varmt välkommen att engagera dig. 

 
 
 

Ekonomisk	berättelse 
 

2020 har varit ett mycket tufft år ekonomiskt. En mängd händelser under året har lett till en försämrad likviditet. Framförallt 
är det högre personalkostnader, veterinärkostnader och minskade intäkter från tävlingsverksamheten som lett till detta.  
 
Restriktionerna med anledning av Coronapandemin har gett oss minskade intäkter från tävlingar och andra intäkter vi brukar 
få i samband med tävling, till exempel cafeteriaförsäljning, boxhyra och andra aktiviteter. Vår tävlingsverksamhet har under 
tidigare år balanserat upp ridskoleverksamheten som gått med underskott. 
 

Under starten av vårterminen drabbades vi av ringorm som krävde snabba åtgärder och behandling, vilketm ledde till extra 
kostnader. Under våren hade vi dessvärre också problem med överbelastade och skadade hästar med inställda lektioner och 
förlorade intäkter som följd och därtill även ytterligare veterinärkostnader. 
 
Renoveringen av cafeterian förhindrade oss från att arrangera tävlingen Youngsters som skulle varit 3-5 april. Glädjande 
var dock att tävlingen Septemberhoppet gav oss en vinst på ca 125 000 kr, vilket var nästan lika mycket som under 2019, 
trots corona-restriktionerna som gav färre tävlingsdeltagare och ingen publik. 



 

 

Våra två olika resultatenheter för vår ekonomiska redovisning är: 
 

‐ Verksamheten (ridskola och anläggning) 
‐ Tävlingsverksamheten (inkl. cafeteria) 

 

 
 

Ekonomisk	redovisning	(tkr) 
 

Resultat       Resultat 
2019         2020 

Verksamheten (ridskola & anläggning)    ‐472   ‐761 

Tävlingsverksamheten (inkl. cafeteria) 
Ingen enhet 

479 
2 
 

328 

Totala verksamheten      9     ‐433 
 

 
 
 

Förslag till disposition beträffande Halmstads Fältrittklubbs vinst 
 

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kr) balanseras i ny räkning enligt följande: 
 

 
 

Balanserat resultat                            1 297 542 

Årets resultat                                         ‐432 799 

Summa                                                           864 743 



 

Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 

Belopp i kr om inget annat anges. 
 
Allmänna  redovisningsprinciper 

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer. 
 
Värderingsprinciper mm 

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. 
 
Fordringar 

Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning. 
 
 
 
 

 Resultaträkning   
 

2019-01-01 2020-01-01 
Belopp i kr       Not 2019-12-31 2020-12-31 

Rörelsens intäkter 

Nettoomsättning        3 997 931  3 110 114 

Övriga externa intäkter       1 205 321  1 087 312 

Summa rörelsens intäkter 5 203 272 4 197 426 

 
Rörelsens kostnader 

Råvaror och förnödenheter 
 

-1 987 590 

 

 
-1 527 451 

Övriga externa kostnader 

Personalkostnader 

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella 

och immateriella anläggningstillgångar 

Övriga rörelsekostnader 

-595 088 

-2 312 896 
 

 
-206 576 

  -75 000 

-384 428 

-2 422 764 
 

 
-204 896 

  -80 300 

RÖRELSERESULTAT 26 121       -422 413 

 
Resultat från finansiella poster 

Intäkter från värdepapper                     0              0 

Ränteintäkter och liknande resultatposter                    0              0 

Räntekostnader och liknande resultatposter         -17 105   -10 386 

Nedskrivningar av värdepapper                      0                 0  

RESULTAT EFTER FINANSNETTO              9 016  -432 799 
 

 
Bokslutsdispositioner                           0                  0  

RESULTAT FÖRE SKATT               9 016  -432 799 
 

 
Skatt på årets resultat                      0              0 

 
ÅRETS RESULTAT               9 016                   -432 799 
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 Balansräkning   
Belopp i kr       Not         2019-12-31                2020-12-31 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 

Byggnader och mark        1 583 597  1 583 597 

Avskrivningar        -1 388 973  -1 415 441 

Hästar             980 298     855 298 
 

Avskrivningar           -435 099    -473 419 

Inventarier            549 540     549 540 

Avskrivningar            -429 732    -467 760   

Summa anläggningstillgångar          665 007     631 815 
 

 
Omsättningstillgångar 

Fordringar 

Kundfordringar            139 837      229 964 

Övriga fordringar                1 684          1 092 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter                  828                 0  

           142 349           231 057 
 

 
Kassa och bank               839 881     267 737 

Summa omsättningstillgångar             839 881      267 737 

SUMMA TILLGÅNGAR          1 841 861  1 130 609 
 

 

 Balansräkning   
Belopp i kr       Not 2019-12-31 2020-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

Fritt eget kapital 

Balanserad vinst eller förlust            1 288 526 1 297 543 

Årets resultat                     9 016     432 799 

Summa eget kapital            1 297 542    864 743 
 

Obeskattade reserver 
Periodiseringsfond 2015                   14 000                0 

                      14 000                            0 

Långfristiga skulder 

Övriga skulder           0               0 

                0                              0 

Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder                 273 440    124 712 

Skatteskulder                   28 306      14 442 

Övriga skulder                      1 200               0 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter                241 373      141 153 

            544 318      265 865 

Summa skulder                   544 318      265 865 

 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER            1 841 861  1 130 609 
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Fastställande	av	årsavgift 
 

Styrelsen föreslår att medlemsavgifterna höjs med 25 kronor, 50 kr för familj: 
 

Avgifter: 
 

‐  375 kr för junior 
‐  450 kr för senior 
‐  950 kr för familj (max 5 personer) samtliga skrivna på samma adress 
‐  Stödmedlemskap 275 kr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Styrelse	HFK	2020 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Marie Osbeck  Pernilla Strutz 
Ordförande  Vice Ordförande/Kassör 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Anna Mörner  Tommy Göransson 
Ledamot  Ledamot 

 
 
 
 
 

 
 

Dessirée Bik 
Tjänstgörande suppleant 


