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2021 – ännu ett annorlunda år 

Ordföranden har ordet 

För de allra !esta kommer även 2021 vara året som förknippas med pandemin som lamslog världen: 
coronaviruset covid"19. Vi har jobbat hårt för att kunna bedriva vår verksamhet trots detta, vi har 
anpassat oss e#er restriktioner från Folkhälsomyndigheten och rekommendationer från Svenska 
Ridsportförbundet (SvRF). Ridskoleverksamheten har fungerat med vissa begränsningar medan 
arrangerandet av tävlingar och aktiviteter har påverkats i hög grad, särskilt i början av året och under 
tidig vår. 

På årsmötet valdes en till stora delar ny styrelse, vilket innebär utmaningar men också gav nya 
möjligheter och ny energi. Den nya styrelsen tog över i ett läge med ett kra#igt underskott vad gäller 
resultat från föregående år, vilket gjorde att klubben var i en mycket tu$ ekonomisk situation.  

Hästbeståndet på HFK hade under en tid ha# begränsningar i form av skador och en icke-optimal 
åldersstruktur, vilket gjorde att det var svårt att få ut de lektionstimmar som önskades. Ridlärarna la 
ner mycket jobb för att kunna genomföra planerade lektioner och samtidigt spara hästarna så 
mycket som möjligt. För att komma till rätta med situationen beslutade styrelsen att göra en stor 
förändring inför hösten, då vi tog bort dressyr- och hoppspeciallektionerna och inte längre hade 
lektioner i två ridhus samtidigt.  

Första halvåret präglades alltså av ovisshet kring om vi skulle kunna vända det tu$a ekonomiska 
läget vi befann oss i och en konkret oro om vi skulle kunna få intäkter så att klubben skulle kunna 
leva vidare. Det var väldigt osäkert både om vi skulle kunna genomföra de extra tävlingar vi 
planerade in, så fort pandemins begränsningar lättade lite i maj, och hur många starter det skulle bli. 
Den allvarliga situationen vi upplevde gjorde att vi vände oss till kommunen med en fråga om att få 
ekonomiskt stöd, vilket vi %ck avslag på. 

Så här i e#erhand kan vi konstatera att vi med hjälp av våra medlemmar lyckades genomföra totalt 
sex tävlingar i slutet av våren och början av sommaren, vilket gav ett välkommet och helt nödvändigt 
tillskott ekonomiskt. Vi genomförde även tävlingar under hösten med gott resultat. Så det som i 
början av året såg nästan omöjligt ut, med tanke på förutsättningarna, vände under hösten till ett 
positivt ekonomiskt resultat. 

På ridskolan har vi tyvärr fått säga farväl till ett antal av våra kära hästar under året, några har 
pensionerats och några galopperar nu i himlen. I slutet på året hade vi tack vare allas %na insatser, 
glädjande nog, möjlighet att äntligen köpa in en häst (Kristal) och två D-ponnyer (Divino och 
Comteo). Kristal köptes tack vara en stor donation av rideleverna Helene Malmqvist och Ing-Britt 
Ebeling. HFK tackar allra ödmjukast! 

Även det goda samarbetet med Halmstads kommun, RF"SISU och SvRF har gett oss mycket hjälp på 
vägen med att utveckla ridskolan, anläggningen och föreningsarbetet.  

HFK har ett löpande avtal med Halmstads kommun som vi hyr anläggningen av. Avtalet reglerar 
bland annat hyresvillkor, tillåtna användningsområden samt anläggningens skötsel. Flera åtgärder 
har under de senaste åren gjorts på anläggningen som idag är i mycket %nt skick. Inte minst har den 
nya cafeterian med ett välutrustat kök ly# HFK, i egenskap av attraktiv mötesplats för 
ridsportintresserade människor.  
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Trots coronarestriktionerna har vi som synes kunnat genomföra !era lyckade tävlingar, utöver det 
har vi anordnat ”öppen bana” och andra aktiviteter för att vara en fortsatt attraktiv 
ridsportanläggning. Här ska vår personal och alla medlemmar som ställt upp ha ett stort tack för 
sina insatser.  

Att medlemmar och personal har ställt upp under detta år har varit avgörande, ni är fantastiska! Jag 
är också tacksam för den stora kompetens och erfarenhet vår personal besitter, som har gjort det 
möjligt att bedriva verksamheten trots svåra omständigheter under året.  

Vi har också ha# !era framgångsrika tävlingsryttare från klubben som har varit ute på tävlingar och 
representerat HFK, bra jobbat av er och era tränare! 

Vår ungdomssektion har påverkats mycket av coronarestriktionerna, då de inte har kunnat 
genomföra aktiviteter i samma omfattning som de brukar för våra yngre medlemmar. Vi hoppas att 
det blir desto !er aktiviteter under 2022. 

Slutligen vill jag tacka alla i styrelsen för all tid och energi ni lägger ner helt ideellt för den här 
klubben, det är ett krävande arbete och ni har verkligen förtjänat ett stort TACK! 

Tommy Göransson, ordförande i Halmstads Fältrittklubb 
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Ridskolan 
Under sista delen av året har äntligen några nya hästar kunnat köpas in och de är nu under 
inskolning för att kunna ansluta till ridskolan. Det är alltid en svår uppgi# att försöka hitta 
hästmaterial som passar i en ridskoleverksamhet, då de behöver fungera med många olika ryttare 
och så klart själva trivas i ridskolemiljön. Hästarna är våra viktigaste kollegor och deras välmående 
är grundläggande för att vi ska kunna ha en fungerande ridskola.  
   
Vi har sedan 2020 ett välkommet tillskott av privathästar med inackorderingsavtal, vilket innebär att 
de är uppstallade på HFK och även används i ridskoleverksamheten. Själva grundtanken med detta 
är att ett inackorderingsavtal ska ge en ”vinna/vinna-situation” både för den som har sin häst 
uppstallad på HFK och för ridskolan, som får tillgång till hästen utan att stå för inköpskostnaden. 
Finns inte dessa förutsättningar så %nns det inte några premisser för ett avtal.  

Vi har under stora delar av året fått anpassa vår verksamhet e#er de förutsättningar pandemin har 
medfört, trots dessa utmaningar har vi kunnat genomföra ridskolans verksamhet. Vi tackar 
medlemmar och personal som har gjort detta möjligt genom att samarbeta och följa de restriktioner 
som gällt. 

Vi har ett !ertal hästar som under året har krävt extra omvårdnad i form av behandlingar, vilket är 
en naturlig och nödvändig del av att ta väl hand om hästarna. Några hästar har tyvärr även lämnat 
ridskolan av olika anledningar (sjukdom, pensionering med mera). 

Lektionsplaneringen gjordes om inför höstterminen för att minska belastningen på hästarna. Vi såg 
nämligen att vårt hästmaterial inte medgav ett upplägg med specialgrupper i både hoppning och 
dressyr, eller att vi hade parallella lektioner i både glas- och tegelridhuset. Under sommaren %ck 
hästarna välbehövlig vila och kom tillbaka med ny energi. Höstens lektionsplanering innebar att vi 
tog bort specialgrupperna och att vi inte längre hade parallella lektioner, vilket har fungerat bättre. 

Vårterminen utgjordes av 22 veckor och hösten av 18 veckor. Sammanlagt under året har vi ha# 
cirka 220 elever per vecka som har gjort cirka 8 800 uppsittningar. 

Sedan hösten 2019 har vi ha# ett system som heter Hippocrates Academy på ridskolan. Academy är 
ett a$ärssystem speciellt framtaget för ridskolor och tillhörande föreningar. Systemet är avsett att 
förenkla administrationen för föreningen och säkerställa att vi fakturerar det vi ska, samt att vi får de 
bidrag vi är berättigade till. För elever och personal innebär systemet att vi kan presentera en 
elevportal där man kan se fakturor, betalningar och även grupper man ingår i – allt via webben och 
appar på telefonen.  

Systemet kräver god kunskap och kännedom för att kunna användas fullt ut. Det har inte heller i år 
fungerat smärtfritt från början, men under hösten har vi e#er hand fått bättre insikt i användandet. 
Målet är att systemet ska underlätta administrationsarbetet för föreningen, samt vara ett underlag för 
att exempelvis kunna jobba med förbättringar för ridskolan och klubbens övriga verksamhet. 

Tanken med systemet är att ge oss översikt över bland annat: 
• Hästarnas belastning, kostnader, foderstater med mera. 
• Eleverna ridpass, vilken häst eleven ska rida, kommunikation med instruktör och så vidare. 
• Beläggningsgrad i lektionsgrupperna. 
• Ekonomi. 
• Aktiviteter och klubbtävlingar. 
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Följande personal har jobbat på HFK under 2021 

Ridinstruktörer under året har i olika omfattning varit Christina Severinsson, Monica Lorenzson, 
Carola Karlsson och Margareta Norgren, Michelle Bik, Tilda Göransson, Malin Göransson samt 
Antonia Wrede.  

Den som huvudsakligen sköter stallet på veckorna är Michelle Bik. Anläggningsskötare och 
vaktmästare är Jim Sundqvist, Jim hjälper även till med stallskötseln. Helgpersonalen som jobbat 
med skötseln av stallet har huvudsakligen varit Madeleine Nilsson och Jhonna Källström. 

På grund av den försämrade ekonomin blev vi e#er vårterminen tvungna att se över 
anställningsformerna för Christina ”Tina” Severinsson och Monica Lorenzson, som i stället för 
tidigare konsultavtal blev erbjudna tränaravtal som löper säsongsvis. Monica tackade ja men tyvärr 
tackade Tina nej till erbjudandet, hon valde i stället att satsa vidare i sitt eget företag.  

Arbetsgivargruppen har under hösten ha# löpande möten med ridinstruktörerna, där bland annat 
arbetsmiljö och arbetsuppgi#er tagits upp. För att fördela arbetsuppgi#er och ansvar på ett tydligt 
sätt %nns detta sammanställt i ett dokument. Dokumentet har uppdaterats e#er hand och detta 
arbete pågår fortfarande, avsikten är att det ska vara ett levande dokument.  

Det har varit försvårande för både personal och ideella i styrelsen att vi inte har en ridskolechef 
anställd. Vi har annonserat e#er en ridskolechef under hösten, men tyvärr har det ännu inte blivit 
någon anställning. Vi kommer under våren att fortsätta undersöka möjligheterna att anställa en 
ridskolechef.  
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Styrelsens arbete 2021 
Mellan årsmöten och eventuella extra allmänna medlemsmöten leds föreningen av en 
förtroendevald styrelse. Styrelsen i Halmstads Fältrittklubb har under verksamhetsåret 2022 bestått 
av sju ordinarie ledamöter jämte ordföranden, samt två suppleanter och en ledamot från 
ungdomssektionen. Styrelsen i Halmstads Fältrittklubb är ideellt arbetande och utan arvodering. 
Under perioden har det hållits 14 protokollförda styrelsemöten och därutöver ett !ertal arbetsmöten 
med berörda arbetsgrupper, för att hantera speci%ka frågor.  

Styrelsen har varit organiserad i arbetsgrupper som har verkat för föreningens utveckling. 
Följande arbetsgrupper har varit aktiva under året: 
• Anläggning  
• Ridskolan 
• Arbetsgivargruppen 
• Sponsorer 
• Cafeteria 
• Tävling och funktionär 
• Kommunikation/marknadsföring 

Under hösten %ck styrelsen, tillsammans med ridinstruktörer och fastanställd stallpersonal, 
möjlighet att i samarbete med SISU Halland och SvRF ha en utvecklingsdag. Den var mycket 
givande och uppskattad. Vi hoppas kunna genomföra !er liknande trä$ar under året som följer. 

Styrelse 2021 

Ordförande:   Tommy Göransson  
Ledamot/Vice ordförande:  Desirée Bik 
Ledamot /Kassör:  Emanuel Granroth  
Ledamot/Sekreterare:  Anna Mörner 
Ledamot:   Anders Fredriksson 
Ledamot:   Anna"Karin Karlsson 
Ledamot:   Viki Ledel 
Ledamot:   Hanna Karlsson 
Suppleant:   Ebba Wärner 
Suppleant:   Madeleine Elb 
US-representanter:  Varierande 
Adjungerad:   Sirpa Göransson (arbetsgivargruppen) 

Under året har följande styrelsemedlemmar valt att avgå: 
Ledamot:   Emanuel Granroth (avgått 2021!09!20) 
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Vision för Halmstads Fältrittklubb 
Den vision och de kärnvärden för HFK som togs fram under 2019 ses även av nuvarande styrelse som 
en utmärkt grund för föreningens arbete. Visionen är därmed fortsatt gällande. 

Halmstads Fältrittklubb ska 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 ska verka för utveckling och hög kompetens hos alla medlemmar. Våra hästar ska vara välmående 
och välutbildade. 

Engagemang  
Vi är beroende av alla medlemmars vilja att med glädje engagera sig. Tillsammans gör vi skillnad! 
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Medlem 
Halmstads Fältrittklubb är en ideell förening vilket innebär att klubben drivs av medlemmarna, för 
medlemmarnas intressen. Det är därför en förutsättning att medlemmar ställer upp på de ideella 
poster som krävs för att kunna driva en förening. Exempelvis styrelse, valberedning med mera. Sker 
inte detta kan HFK inte längre %nnas. HFK har ha# 234 registrerade medlemmar 2021. 
 
Det betyder också att alla medlemmar måste hjälpas åt för att föreningen ska fungera och för att vi 
ska kunna fortsätta hålla nere kostnader. Till exempel genom att medlemmar engagerar sig i 
arbetsgrupper, ställer upp som funktionärer på tävlingar och hjälper till med stallskötsel.  

Många medlemmar har verkligen, på olika sätt, ställt upp under året vilket har varit en stor hjälp då 
det har varit en tu$ situation ekonomiskt. Bland annat när det gäller att driva anläggningen och 
skötseln av stall och hästar under exempelvis helger. Än en gång ett stort tack till alla er som på olika 
sätt hjälper till att göra vår förening till det den är! 

Allt arbete som inte sker ideellt kostar pengar som annars kan användas till något medlemmarna har 
glädje av. Till exempel förbättringar på anläggningen, på hinderparken eller kanske ny utrustning till 
ridskolehästarna.  

System för funktionärsbokning 

Vi har ett bokningssystem för att vi medlemmar ska kunna anmäla oss till olika ideella insatser, till 
exempel under tävlingar och arrangemang. Under året har vi satsat på att informera 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 
funktionär. Över 100 personer har detta år hjälpt till under tävlingarna och det var en hel del nya 
namn på funktionärslistorna!  

Till bokningssystemet hör också ett poängsystem för funktionärer som har funnits på HFK i många 
år nu. Detta så att de som på något sätt hjälper till på klubben samlar poäng, som medlemmen sedan 
kan använda som ersättning till olika saker. Vi konstaterar att detta belöningssystem inte följer de 
ekonomiska krav på redovisning med mera som %nns i samhället. Dessutom är det väldigt 
tidskrävande och svårt att göra en korrekt uppföljning när det gäller insamling och uttag av poäng. 
Det är också så att de aktiviteter man tidigare har kunnat få ta del av mot ett visst antal intjänade 
poäng innebär en förlorad intäkt, som behövs för att %nansera klubbens verksamhet. Därför behöver 
föreningen inom kort besluta om detta system ska %nnas kvar eller avslutas, och hur avslutet i så fall 
ska gå till.  

Enligt Riksidrottsförbundet (RF) är det inte tillåtet att ha som krav att alla ska hjälpa till ett visst 
antal timmar för att få vara medlemmar, det är alltså inget krav vi eller andra föreningar kan ställa. 
Däremot ska vi försöka redovisa ungefär hur många timmar varje medlem i genomsnitt behöver 
ställa upp som exempelvis funktionär, för att vi ska kunna genomföra den planerade verksamheten 
under året. På så vis blir det tydligt hur mycket man behöver hjälpa till, sedan har vi förstås alla olika 
förutsättningar. Vissa kommer säkert i realiteten att hjälpa till lite mer och andra lite mindre.  

Det är viktigt att samtliga inser att ideella insatser förväntas och vad det behövs hjälp med. 
Föreningen är inte ett företag med enbart anställd personal, som debiterar en kostnad som täcker 
utgi#erna och därtill ger en vinst. HFK är som tidigare sagts en ideell förening som drivs av 
medlemmarna för medlemmarna, tillsammans är vi starka!  
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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 2021 har tyvärr restriktionerna i och 
med coronapandemin begränsat ungdomssektionens möjligheter att hålla de aktiviteter de brukar 
ha, vi hoppas verkligen att 2022 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. Under våren var det dessutom 
tävlingsstopp på grund av EHV-1-virusets utbrott i Europa, plus att det var väldigt ovisst när 
tävlingar skulle kunna genomföras på grund av coronasituationen. Turligt nog lättades 
restriktionerna upp något under slutet av våren och vi planerade med mycket kort framförhållning 
in nya tävlingstillfällen, i stället för de som inte kunnat genomföras tidigare under våren. Under 
våren och sommaren anordnade vi ”öppen bana” för både hopp- och dressyrekipage, vilket var 
välbesökt och uppskattat. 

Det har under året funnits två arbetsgrupper för tävling, en för hoppning och en för dressyr. 
Dressyrgruppen har för närvarande upphört, då det inte %nns tillräckligt med deltagare. I båda 
grupperna %nns plats för intresserade som vill vara med och planera och arrangera tävlingar. Det är 
viktigt, roligt och lärorikt. Är du intresserad av att hjälpa till, anmäl ditt intresse till någon i styrelsen. 

Tävlingar 2021 

Klubbens tävlingar som till slut genomfördes under 2021 var: 
• Halmstads Spring Show. Hoppning ponny och ridhäst 15–16 maj, med 381 startande.  
• Youngsters of Halmstad Outdoor Edition. Hoppning ridhäst 4–6 juni, med 428  startande. 
• Summer Dressage. Dressyr ponny och ridhäst 12–13 juni, med 103 startande. 
• Halmstadpokalen. Hoppning ponny 9–11 juli, med 467  startande. 
• Septemberhoppet. Hoppning ridhäst 1–3 oktober, med 769 startande. 
• Halmstad Indoor Horse and Pony Show. Hoppning ponny och ridhäst 19–21 november, med 452 

startande. 

Årets hopptävlingar har ha# Emma Rosenqvist som tävlingsledare, tävlingsledare för vårens 
dressyrtävling har varit Margareta Norgren. Det är glädjande att det är så många nya funktionärer 
som har hjälpt till under årets alla tävlingar och vi hoppas förstås att ännu !er vill engagera sig som 
funktionärer under 2022.  

Arrangemangen har fått mycket beröm från de tävlande och vi är glada att kunna hålla tävlingar på 
en riktigt bra nivå. Vi har strävat e#er så tomma tävlingsläktare som möjligt på grund av 
covidrestriktioner, vilket var självklart för att minska smittspridning av coronaviruset. Men det har 
ändå känts ganska tråkigt då det ger en härlig känsla 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 har bidragit med priser och annat, till 
exempel segertäcke till vinnande ekipage och andra premier. Vi vill också, än en gång, tacka alla 
fantastiska funktionärer som gör dessa tävlingar möjliga att genomföra. Att vi arrangerar bra 
tävlingar ger mycket tillbaka till hela ridklubben. Till tävlingsverksamheten kan vi investera i bättre 
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utrustning för att göra ännu bättre tävlingar. Till ridskolan kan vi till exempel investera i nya hästar, 
sadlar och annan utrustning som behövs. Sammantaget blir vi en fortsatt attraktiv klubb för 
ridsportintresserade. 

Det %nns många olika arbetsuppgi#er inför, under och e#er en tävling. Alla kan göra något, barn 
som vuxen, utifrån sin kunskapsnivå och erfarenhet. Vi vill uppmana även de som aldrig har hjälpt 
till tidigare att engagera sig, det %nns alltid något som alla kan hjälpa till med! 

Inställda klubbmästerskap 

Klubbmästerskapen i både dressyr och hoppning %ck tyvärr ställas in även i år av olika anledningar. 
Vi hoppas att förutsättningarna blir bättre under 2022. 

Träningar 

Niclas Haking har hållit hoppträningar på HFK varannan vecka under våren. 

Tävlingsryttare 

Under året har våra ryttare från HFK tävlat framgångsrikt i både hoppning och dressyr, de har stått 
för många %na insatser. En av våra duktiga ryttare är Esmeralda Viktorsson som under året deltog 
med sin Polsbury Pericles på SM i dressyr för ponnyer för första gången. De deltog även i lag-SM där 
ekipaget nådde bra resultat, vilket gav en %n tredjeplacering individuellt första dagen. Esmeralda har 
dessutom tävlat internationellt och planerar att göra så även under 2022, då hon har stora 
mästerskap i sikte.  

HFK har under 2021 ha# ett elitlag för häst i hoppning som Niclas Haking har lett och 2022 blir det i 
stället Emma Rosenqvist som kommer att leda laget. Detta sedan Niclas avböjt att fortsätta på grund 
av tidsbrist. 2021 genomfördes bara två av tre allsvenskaomgångar då den första ströks på grund av 
EHV-1-virusets utbrott. HFK kom på en hedrande men lite försmädlig &ärdeplats av åtta deltagande 
lag i den västra tävlingsgruppen, det vill säga precis utanför att kvala till semi%nalen. 

Ryttare för elitlaget var: 
Elina Pettersson 
Karoline Johansson 
Anna Stenberg 
Sandra Jacobsson 
Moa Rautenberg 
Eric Larsson (junior) 
Lisa Nyhus (junior) 
Alice Rosenqvist (junior) 

De mest framgångsrika HFK-ryttarna under 2021 i dressyr respektive hoppning var:  
Dressyr, ponny: Esmeralda Viktorsson   
Hoppning, häst: Sandra Jakobsson     

Tack till alla som har tävlat för HFK under 2021 – det är ni som gör att klubben syns och utmärker 
sig på tävlingsbanorna! 
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Anläggning 
Halmstads Fältrittklubb hyr anläggningen av Halmstads kommun och vi är tacksamma för att ha 
tillgång till en så %n anläggning med många användningsområden, både för tävlings- och 
ridskoleverksamhet. 

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

Ett anläggningsavtal %nns med Halmstads kommun som vi hyr anläggningen av. Avtalet tas fram i 
fortlöpande dialog med kommunen vilket är mycket positivt, då vi får möjlighet att påverka 
formuleringar och innehåll så att det blir ett tydligt avtal för båda parter. Avtalet reglerar bland annat 
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 kunna tillhandhålla en 
ändamålsenlig ridanläggning både för ridskolan och övriga evenemang. 

Vi har under året genomfört följande arbeten på anläggningen: 
• Reparation och byte av delar i staketen/stängslen till hästhagar. Vi har tagit bort gammalt stängsel 

mot militärområdet. Även en ny hagindelning har gjorts. 
• Domarboden vid utebanan har fått fast elförsörjning och har höjts upp.  
• Fler självöppnande dörrar har installerats för att handikappanpassa anläggningen ytterligare. 
• Schaktning och markarbete har skett för att förbättra vattenavrinningen mellan utestallarna. 
• Vissa vattenkoppar i ridskolestallets boxar har bytts ut till nya. 

Ett !ertal andra önskade åtgärder har gåtts igenom på plats tillsammans med en representant från 
kommunen, dessa är planerade att åtgärdas under 2022. Exempelvis en tillbyggnad av stallet, 
renovering av bevattningssystemet i glasridhuset, samt att se över vattenförsörjningen till 
utebanorna. 

Vårt %na kök med tillhörande toaletter, orangeri och utbildningslokaler stod klart i augusti 2020. Det 
har storköksutrustning som kräver utbildning för att få användas fullt ut, samt har regler att följa 
från Miljö och hälsa på kommunen. 
 
Under 2021 har tävlingarna äntligen satt igång igen och sakta men säkert har vi börjat utveckla 
köket. Vi har jobbat med att förbättra menyerna och har börjat servera varm mat, samt börjat göra 
en del egengjorda produkter. Vi har sett över lönsamheten genom att för!ytta större delen av 
inköpen till Martin & Servera i stället för Axfood Snabbgross, vilket ger oss bättre marginaler och 
större förtjänst på det vi säljer. Vi har även påbörjat utbildning (hygien samt användning av 
köksmaskiner) av dem som frekvent hjälper till som funktionärer. Alla kökets maskiner är nu testade 
och instruktioner för dessa, samt hygieninstruktioner, sitter uppe i hela köket.' 

Inför 2022 är målet att försöka knyta !er funktionärer till cafeterian, och att på så vis få mer 
återkommande och van personal. Vi ska också införa olika typer av poster att anmäla sig till 
beroende på hur van man är att stå i ett kök. Tanken är att varje pass ska ha en arbetsledare som är 
van och kan ge direktiv till övriga. Fler utbildningar kommer att hållas för att vi ska få !er 
arbetsledare. Ytterligare rutiner vad gäller inventering samt svinn ska utarbetas. Detta för att få en 
ännu tydligare bild av förtjänsten. Under året är också målet att försöka hitta !er möjligheter att få in 
pengar via cafeterian, samt att fräscha upp själva matsalsdelen och göra den mer trivsam. 
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Kommunikation  
Kommunikationsgruppen bildades 2020 och är ett litet men engagerat gäng som bland annat sköter 
klubbens digitala kanaler, tar fram och sätter upp anslag, skickar ut nyhetsbrev och stöttar styrelse 
och sektioner med olika typer av kommunikationsinsatser. Exempelvis har gruppen hjälpt till vid 
ansökningar om externa stipendier och bidrag, under 2022 kommer mycket av energin att läggas på 
föreningens 100-årsjubileum. 

HFK:s digitala kanaler 

Navet i föreningens digitala kommunikation är hemsidan. Som medlem rekommenderar vi att du då 
och då klickar dig igenom menyerna och kikar i nyhetsarkivet, för att hålla dig uppdaterad om vad 
som är på gång.  

Parallellt med hemsidan använder HFK både Facebook och Instagram för att sprida information, 
påminna och inspirera. Se till att du följer oss så att du inte missar något viktigt! 

Rider du på ridskolan eller tävlar har du säkert kommit i kontakt med Hippocrates Academy, vår 
medlemsportal där du bland annat loggar in för att hitta fakturor och se vilken häst du har tilldelats. 
Systemet underlättar administrationen enormt och tillhandahåller även statistik så att personalen, 
som exempel, kan följa hur mycket varje enskild lektionshäst går.  

Tycker du om att skriva och fotografera? 

Kommunikationsgruppen vill gärna komma i kontakt dig som vill bidra med nyheter, foton eller 
rörlig bild från våra tävlingar – eller kanske intervjua medlemmar som ”är i farten” på annat sätt. 
Självklart stöttar vi med coachning och vid behov korrekturläsning och/eller redigering. Hör av dig 
till: info@halmstadsfaltrittklubb.se 

Vi uppmanar även dig som tävlar, eller på annat sätt representerar klubben, att tipsa oss när det %nns 
något roligt att berätta. Skicka i så fall med bilder och ett textutkast. 
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Verksamhetsplan 2022 
 
Den 15 maj har HFK 100-årsjubileum och vi hoppas att %randet ska bli riktigt lyckat! Alla som vill 
vara med och planera, eller på olika sätt genomföra %randet, är välkomna att höra av sig till: 
info@halmstadsfaltrittklubb.se 
 
Det pågår en löpande planering för verksamheten på HFK där mycket kan förändras, till exempel 
beroende på pandemins utveckling. För att ta del av den senaste informationen, se klubbens 
kalender på www.halmstadsfaltrittklubb.se.     

I skrivande stund är det exempelvis osäkert vilka av vårens tävlingar som får arrangeras. Här nedan 
redovisas en veckovis grundplanering för 2022. 

Våren 2022 (med reservation för ändringar) 

• Vecka 1: Vårterminen börjar. Ridskolan drar igång fredag den 7 januari. Totalt 23 veckor, 
uppehåll vecka 15. 

• Vecka 3: HLR-utbildning samt åtgärder vid skador på tävling. Sker i Hallands Ridsportförbunds 
regi i cafeterian på HFK. INSTÄLLT P.G.A. PANDEMIN! 

• Vecka 3: Infomöte för ridskolans elever måndag 17.00–18.00 och torsdag 18.00–19.00. INSTÄLLT 
P.G.A. PANDEMIN! 

• Vecka 4: Föräldrautbildning den 27 januari 18.00–19.30. 
• Vecka 5: Infomöte för privatryttare måndag och torsdag 18.00–19.00. INSTÄLLT P.G.A. 

PANDEMIN! 
• Vecka 6: Årsmöte på HFK söndag den 13 februari klockan 10.30.  
• Vecka 8: Sportlov, ridskola som vanligt!  
• Vecka 13: Youngsters of Halmstad den 1–3 april. Regional/2* och lokal/1* tävling i hoppning för 

ridhäst.  
• Vecka 15: Påsklov, ingen ridskola! Aktiviteter på påsklovet den 11–14 april, exempelvis kurser, 

dagridläger med mera.  
• Vecka 16: Ridskola även på måndagen.  
• Vecka 19: Halmstadpokalen den 13–15 maj. Nationell/3*, regional/2* och lokal/1* tävling i 

hoppning för ponny/häst. 
• Vecka 19: HFK 100 år! Firandet drar igång söndag den 15 maj.  
• Vecka 20: Clinic med Eamon Hickey, lördagen den 21 maj. 
• Vecka 21: Ridskola även på torsdagen. 
• Vecka 22: Summer Dressage (preliminär). Regional/2* och lokal/1* tävling i dressyr för ridhäst. 
• Vecka 23: Unghästtest, Halländska Hästavelsföreningen. 
• Vecka 25: Vårterminen slutar. Ridskolans sista dag är torsdag den 23 juni. Ingen ridskola fredagen 

den 24 eller lördagen den 25 juni. 
• Vecka 26: Olika kurser/läger för ridskolans elever. 
• Vecka 27 till 31: Hästarna på sommarbete. 
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Hösten 2022 (preliminär planering) 

• Vecka 32: Hästarna tillbaka från sommarbete. 
• Vecka 32: Hovslagarvecka. 
• Vecka 32: Igångsättningsläger. 
• Vecka 33: Höstterminen (vecka 33–50, 17 veckor) börjar. Ridskolestart måndag den 16 augusti.  
• Vecka 35: Den 2–4 september, Tinkermeeting. 
• Vecka 39: Septemberhoppet den 30 september till 2 oktober. Nationell/3*och regional/2* tävling i 

hoppning för ponny och ridhäst. 
• Vecka 44: Höstlov, ingen ridskola. Aktiviteter erbjuds, till exempel kurser, dagridläger med mera. 
• Vecka 46: Halmstad Indoor Horse and Pony Show. 18–20 november. 
• Vecka 47: KM i hoppning + Pay’n Jump. Söndag den 27 november. 
• Vecka 48: KM i dressyr. Lördag den 3 december. 
• Vecka 48: Pay’n Ride. Söndag den 4 december. 
• Vecka 49: Julavslutning den 11 december.  
• Vecka 50: Höstterminen slutar. Ridskolan avslutas lördag den 18 december.  
• Vecka 51–1: Ridläger med mera. 

 

Föreningens "na jubileumslogotyp. 
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Ekonomisk berättelse 
2021 har varit ett mycket tu( år ekonomiskt. Något HFK måste fortsätta jobba med är att ridskolan 
på sikt ska bära sina egna kostnader fullt ut. 

Under våren hade vi dessvärre problem med skadade hästar och därtill hörande veterinärkostnader. 
Samt även hästar som tyvärr, e#er samråd med veterinär, %ck tas bort. Det var också problem med 
att få tillgång till våra bankkonton på Nordea vid övergången från den förra till den nuvarande 
styrelsen, vilket gjorde att löpande bokföring med mera blev svårt att hantera på ett bra sätt.  

Kontakterna med Nordea för att lösa problemet var väldigt tidskrävande. Vi %ck inte tillgång och 
därigenom full insyn förrän i juli månad. De frustrerande långa handläggningstiderna vi upplevde 
hos Nordea gjorde att vi i slutet av sommaren bytte bank till SEB, sedan dess har det fungerat mycket 
bättre. Vi tog under sommaren också in en %rma som bland annat sköter bokföring och löner i 
stället för att det sköts ideellt, vilket har gjort att vi nu har mycket bättre kontroll över ekonomin.  

Tävlingarna som i el#e timmen, trots pandemin, har kunnat genomföras i år har gjort att vi kunnat 
förbättra ekonomin. Vi har också sett över anställningsformer, som tidigare nämnts, samt att vi från 
höstterminen gjort de förändringar för ridskolan som har behövts. Först och främst med tanke på 
vårt hästmaterial men även för att nå en högre beläggningsgrad i lektionsgrupperna, vilket är viktigt 
ur ekonomisk synvinkel. Som jämförelse hade vi hösten 2020 en klart lägre beläggningsgrad i 
grupperna jämfört med hösten 2021, där vi har nått en beläggning på cirka 89 procent. Det %nns 
naturligtvis !era förklaringar till skillnaden, för att få ridskolans ekonomi att gå ihop behöver vi 
fortsätta att jobba med exempelvis beläggningsgraden. Detta för att öka lönsamheten. 

Tävlingarna i år har varit både bra och uppskattade arrangemang, samt har gett god vinst. 
Nyckelfaktorer för detta är att många medlemmar har ställt upp och gjort ett mycket bra jobb, samt 
att Emma Rosenkvist som tävlingsledare har hjälpt oss att organisera pro$siga hopptävlingar. Extra 
glädjande var att tävlingen Septemberhoppet i år gav oss en vinst på cirka 260 000 kronor, vilket var 
ett ovanligt bra resultat! 

För 2021 redovisar vi 234 medlemmar vilket innebär att antalet har gått ner kra#igt jämfört med det 
antal som redovisades för 2020. Det är tyvärr så att ett antal medlemmar, av olika anledningar, har 
lämnat HFK under de senaste åren. Men det är även så att medlemsförteckningen, som redovisas i 
ett separat system som heter IdrottOnline, har varit e#ersatt och därför inte har angett ett korrekt 
antal medlemmar. Det har vi nu åtgärdat, därav skillnaden. 
   
Sponsorer 

Vi har jobbat med att ta fram presentationsmaterial för sponsorer och har sett över vilka som har 
gällande avtal för reklamskyltar med mera. Under året har vi dessutom startat samarbeten med !era 
nya sponsorer och har fått hjälp med att anska$a nya hinder till vår hinderpark.  

År 2021 har vi försökt att bygga relationer inför HFK:s kommande hundraårsjubileum – vi har i 
samarbete med Susanne Ankarcrona som äger Equipe Saddles of Sweden AB startat något vi kallar 
för Guldklubben. Kommunikationsgruppen har hjälpt oss att ta fram en inbjudande PDF-broschyr, 
som vi använder oss av när vi frågar företag om de vill vara med som guldsponsor för 2022. Än så 
länge har vi två guldsponsorer och det är bara januari månad! 

Förhoppningen är att !er företag ansluter sig till Guldklubben och vill vara med och sponsra vår 
%na, ideella förening. 
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Förslag till disposition beträffande Halmstads Fältrittklubbs vinst 

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

Balanserat resultat 864 743 
Årets resultat  162 809 
Summa  1'027'552 

Styrelsen för Halmstad Fältrittklubb får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret 2021. 
  
Årsbokslutet är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp 
i hela kronor (kr). Uppgi#er inom parentes avser föregående år. 
  
Årsbokslutet har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Redovisningsrådets 
rekommendationer. 
  
Tillgångar och avsättningar har värderats till anska$ningsvärdet. 
  
Fordringar är redovisade till anska$ningsvärdet. 
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Resultaträkning 2021-01-01 
-2021-12-31

2020-01-01 
-2020-12-31

Intäkter      

Nettoomsättning  3 553 122  3 110 114  

Bidrag och medlemsintäkter  331 646  434 600  

Övriga rörelseintäkter  269 818  211 499  

Summa intäkter  4 154 586  3 756 213  

      

Kostnader      

Handelsvaror  -1 788 028  -1 527 451  

Övriga externa kostnader  -356 667  -384 428  

Personalkostnader  -1 692 978  -1 981 551  

Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar  -144 600  -204 896  

Övriga rörelsekostnader  0  -80 300  

Summa kostnader  -3 982 273  -4 178 626  

Rörelseresultat  172 313  -422 413  

      

Finansiella	poster      

Räntekostnader och liknande resultatposter  -9 504  -10 386  

Summa finansiella poster  -9 504  -10 386  

Resultat efter finansiella poster  162 809  -432 799  

     

Resultat före skatt  162 809  -432 799  

      

ÅRETS RESULTAT  162 809  -432 799  
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Balansräkning
Tillgångar  2021-12-31 2020-12-31

      

Anläggningstillgångar      

      

Materiella	anläggningstillgångar      

Byggnader och mark  141 688  168 156  

Inventarier, verktyg och installationer  601 293  463 659  

Summa materiella anläggningstillgångar  742 981  631 815  

      

Summa anläggningstillgångar  742 981  631 815  

      

Omsättningstillgångar      

      

Kortfristiga	fordringar      

Kundfordringar  32 125  229 964  

Övriga fordringar  0  1 092  

Summa kortfristiga fordringar  32 125  231 056  

      

Kassa	och	bank      

Kassa och bank  674 175  267 737  

Summa kassa och bank  674 175  267 737  

Summa omsättningstillgångar  706 300  498 793  

      

SUMMA TILLGÅNGAR  1 449 281  1 130 608  
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Eget kapital och skulder      

      

Eget	kapital      

Fritt	eget	kapital      

Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början  864 743  1 297 543  

Årets resultat  162 809  -432 799  

Fritt eget kapital vid räkenskapsårets slut  1 027 552  864 744  

Summa eget kapital  1 027 552  864 744  

      

Kortfristiga	skulder      

Leverantörsskulder  124 817  124 712  

Övriga skulder  79 762  14 442  

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  217 150  126 710  

Summa kortfristiga skulder  421 729  265 864  

      

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  1 449 281  1 130 608  
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Fastställande av årsavgift 
Styrelsen föreslår att medlemsavgi#erna är oförändrade för 2023. 

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

Budget 2022 

Rörelsens intäkter 

Nettoomsättning    3 454 200,00 
Aktiverat arbete för egen räkning  280 000,00 
Övriga rörelseintäkter    94 900,00 
Summa rörelsens intäkter   3 829 100,00 

Rörelsens kostnader 

Råvaror och förnödenheter   -1 671 385,00 
Bruttovinst     2 157 715,00 

Övriga externa kostnader    -373 500,00 
Personalkostnader     -1 509 000,00 
Avskrivningar      -145 000,00 
Finansiella poster     -12 000,00 
Summa rörelsens kostnader   -3 710 885,00 

Beräknat resultat    118 215,00 
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Styrelse HFK 2021 

Tommy Göransson    Desirée Bik 
Ordförande     Vice ordförande 

  

Anders Fredriksson    Hanna Karlsson 
Ledamot     Ledamot 

       
Anna Mörner     Anna-Karin Karlsson 
Ledamot     Ledamot  

Viki Ledel     Madelene Elb 
Ledamot     Suppleant 

Ebba Wärner 
Suppleant 
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