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Dagordning, Hofors Ridsällskap´s årsmöte 

Söndag 26 februari kl 15:00 

1. Mötets öppnande 
2. Val av mötesordförande 
3. Anmälan av styrlesens val av sekreterare vid årsmötet 
4. Fastställande av röstlängd 
5. Val av protokolljusterare samt rösträknare 
6. Fasställande av dagordning 
7. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst 
8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser 
9. Revisorernas berättelse 
10. Fastställande av balans- och resultaträkningar 
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
12. Beslut om antal styrelseledamöter samt suppleanter inom ramen 

för det i §17, andra stycket, angivna antalet 
13. Val av ordförande för föreningen 
14. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter 
15. Anmälan av ungdomsledamot jämte personlig suppleant, utsedda 

av Ungdomssektionen 
16. Fastställande av eventuella sektioner förutom Ungdomssektionen 

(se§22) 
17. Val av två revisorer och en revisorssuppleant 
18. Beslut om antal ledamöter i valberedningen 
19. Val på ett år av antalet ledamöter i valberedningen   

20.Val av ombud till SvRf´s och distriktets allmänna möten och 
eventuella andra möten där föreningen har rätt att representeras 
med ombud 

21. Fastställande av årsavgift för nästkommande år 

22.Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för 
det kommande verksamhets- räkenskapsåret 

23. Behandling av inkomna motioner 

24. Sammanträdet avslutas 

 



Innehållsförteckning 

Förord – Ordförande har ordet 

Styrelsens sammansättning 

Styrelsens arbete 

Ridskolans verksamhet 

Träningar och läger 

Ridskolehästar som kommit och gått under året 

Utbildningar 

Servicegruppernas arbete 

Hemsida/Facebook 

Tävlingsverksamhet 

Slutord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ordförande har ordet  

När jag blickar tillbaka på 2022 så ser jag äntligen att livet och vår verksamhet 

sakta börjar återhämta sig efter dom svåra pandemiåren.  

Vi har äntligen kunnat genomföra all vår verksamhet enligt plan, både ridskola, 

kurser och tävlingar. Det har även gett oss tid att fundera hur vi vill driva vår 

verksamhet framåt. Hur kan vi på bästa sätt få verksamheten så bra som möjligt 

för så många som möjligt? Hur kan vi förbättra ekonomin, personalens arbetsmiljö 

och få bättre kundbemötande? Den lösning som tog form var att vi behöver göra en 

omorganisation på personalsidan. Mycket blandade känslor i och kring det arbetet 

men nu ser jag framåt mot ett 2023 i förändring där vi alla arbetar mot 

gemensamma och tydliga mål.  

 Ordförande Lillebil Lindkvist 

 

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING – 2022 

- Lillebill Lindkvist   Ordförande 

- Lars Holm   Vice ordförande 

- Anna Halfvars   Kassör 

- Maria Nyström Fors  Sekreterare 

- Sandra Sjöstrand   Ledamot 

- Annelie Söderblom   Ledamot 

- Johan Lundgren   Ledamot 

- Ulrica Dilén   Ledamot 

- Ingela Ragnarsson  Suppleant 

- Rose-Marie Bergsten  Suppleant 

- Saga Färnström   US- ledamot 

- Linnea Lindkvist   US- suppleant 

 

 

 



STYRELSENS ARBETE 

Styrelsens har haft ordinarie möte en gång per månad 

Prioriterade frågor  

● Personal – omorganisation har framarbetats och är under utförande 

● Utarbetat styr- och policydokument 

● Skötsel och underhåll av anläggningen 

● Samarbete med kommunen 

● Fortsatt diskussion med politikerna ang. markerna 

 

RIDSKOLANS VERKSAMHET 

Vi har haft 25 lektioner/vecka + drop-in och halvtimmesridning, det är 150 elever 

/vecka.  

Det är fullt i de flesta ridgrupper och vi ser en växande kö till ridskolan.  

 

TRÄNINGAR & LÄGER 

Under 2022 genomfördes 6 ridläger, 9 weekendkurser, samt julkurser för både stora 

och små. Våra läger och helgkurser är väldigt populära och vi har återkommande 

kunder från hela landet. 

 

 

 

 

 

 

 



RIDSKOLEHÄSTAR SOM KOMMIT OCH GÅTT UNDER ÅRET 

I början av året anlände Hidalgo. Lagom till sommaren anlände Sandie och strax 

därefter kom även Dallas.  

Nalle som ridskolan har på foder kom i mars så han firar snart 1 år som ridskolehäst . 

I maj sålde vi Boys och i augusti såldes Diva till en familj här i Hofors så hon flyttade 

in i privatstallet.  

Tyvärr blev vi under året tvungna att avliva både Marre och Cassano, två saknade 

trotjänare som det fälldes många tårar över 

.  

 

UTBILDNINGAR 

Under året har bland annat följande utbildningar genomförst utöver dagliga 

verksamheten: 

• Fortbildning för ridlärare i dressyr – Sara Evertsson 

• Fortbildning i hoppning för ridlärare – Sara Evertsson 

• Slutförd domarutbildning, hoppning – Emma Wängelin 

* Ungdomsledarkurs, ULK:en – Alva Noren och Nathalie Henriksson 

* 2 kurser i Grönt kort har genomförts 



 

SERVICEGRUPPERNAS ARBETE  

BINGOLOTTER  

Vi har även i år delat ut lotter och julkalendrar till ridelever och hyresgäster till de 2 

största omgångarna, påsk och jul. Nyårslotter såldes också men dessa såldes endast 

via fb. 

Bingolotter är en viktig inkomstkälla för klubben. Vi är tacksamma för alla som 

hjälpt till att sälja och som köpt lotter av oss under året. Tack till er alla. 

 

FÖRSÄLJNING  

Vi har sålt kakor och grillkol under året. Förtjänsten blev inte så stor då det tyvärr 

krockade med flera klasser och andra föreningars försäljningar och mycket av 

grillkolen var slutsåld pga kriget i Ukraina samt att vi inte blev så många som sålde. 

Vi tar nya tag och hoppas på lite bättre resultat 2023. 

Stort tack till er alla som köpt av oss!! 

 

CAFETERIAN 

Cafeterian har hållits öppen på vardagskvällar under terminerna tack vare ideella 

krafter. 

 Under tävlingarna har vi som vanligt fått mycket beröm för vårt utbud och bra 

priser vilket alltid är roligt att höra då vår målsättning är att så många som möjligt 

ska känna att de har råd att handla hos oss. 

 Tack till alla som på ett eller annat sätt bidrar till att göra detta möjligt. 

 Servicegruppen har även ansvarat för maten på bla weekendkurserna där vi även 

här fått mycket beröm. 

 Tack till er som ställt upp och lagat mat och serverat våra gäster under året. 



 Vi har under året blivit en lite större grupp men vi önskar bli fler som kan dela på 

ansvaret //servicegruppen genom Annelie Söderblom 

 

SPONSRING 

I år har både LIDL och Sparköp sponsrat föreningen vilket vi är mycket tacksamma 

för.  

Vi har även via tävlingsgruppen fått två nya sponsorhinder av Scanarc och 

ArcMetall. 

 

HEMSIDA/FACEBOOK 

Hofors Ridsällskaps sida på Facebook är en av de viktigaste informationskanalerna 

som föreningen har. Föreningen har även en nystartad hemsida som är under 

uppbyggnad då den förra som vi hade via Idrottonline har lagts ned. Vi hoppas att 

den nya hemsidan ska bli lättare att navigera i och även att det ska bli enklare att 

hålla den uppdaterad med aktuell information. 

 

TÄVLINGSVERKSAMHET 

Under 2022 arrangerade Hofors Ridsällskap följande tävlingar 

● Påskdressyr  17-18 april  
● Vårhoppet 7-8 maj 
● Fälttävlan  18-19 juni 
● Fälttävlan med DM 13-14 augusti 
● Hösthoppet  11 september 
● Dressyr med DM  24-25 september 
● Höstdressyren  22-23 oktober 

Under året har vi genomfört totalt 13 tävlingsdagar. Fälttävlan i juni där vi 
arrangerade en omgång av fälttävlansallsvenskan gav oss stor press att klara 
logostiken med stort startfält på över 170 starter! Tack alla fantastiska funktionärer 
som ställer upp och hjälper till i vått och torrt!  

 



 

 

Klubbmästerskap för lektionsryttare 2022 

Dressyr för lektionsryttare utgick tyvärr 2022 

Hoppning, över 13 år   Hoppning, under 13 år 

Guld: Tove Abrahamsson – Kiara  Guld: Tindra Forsberg – Merta 

Silver: Cornelia Holm – Maja   Silver: Ebba Borvander – Cassano 

Brons: Evelina Johansson – Dover  Brons: Ebba Sjöstrand – Peg 

 

Fälttävlan, ponny   Fälttävlan, häst 

Guld: Ebba Karlsson – Peg Legging It  Thea Persson - Maja 

Silver: Tindra Forsberg – Merta 

Brons: Nathalie Henriksson – Lania 

 

Klubbmästerskap för privatrytare 2022  

Dressyr, ponny   Dressyr, häst 

Guld: Alice Nilsson – MG´s Call for Colour  Guld: Ida Olsson - Santorini 

Silver: Melina Östman – Ängsbackens Armani  P Silver: Emma Björtoft - Ewout 

Brons: Molly Eriksson – Black Berry   Brons: Emelie Vikström - Centostar 

 

Hoppning, ponny   Hoppning, häst 

Guld: Melina Östman – Lady Blue  Guld: Felicia Dilén - Girockato 

Silver: Klara Gunnarsson – Mc Guiness  Silver: Beatrice Hagström - Mackenzie  

Brons: Alice Nilsson – MG´s Call for Colour   Brons: Alice Klarfelt – Anolanda D 

 

Fälttävlan, ponny   Fälttävlan, häst 

Guld: Ehlin Dyplin – Active Buck  Guld: Alice Klarfelt – Anolanda D 

Silver: Tuva Lundh – Ashfield Annalex My Drummer Boy Silver: Sarah Dyplin – Lolita Pop 

Brons: Nikki Larsson – Ballinclough Racher  Brons: Beatrice Hagström - Mackenzie 

 

Grattis till er alla för ett väl genomfört tävlingsår med många fina resultat, nya 
erfarenheter och förhoppningsvis blodad tand inför tävlingssäsongen 2023. 



  

Vi har även två fantastiskt duktiga ryttare i föreningen som har haft ett grymt 
tävlingsår 2022, med otroligt fina framgångar och som är värda ett extra ord. 

Först ut har vi Sarah Dyplin och hennes Lolita Pop som var med och representerade 
Sverige i Eurpean Cup som gick av stapeln i Lausanne, Schweiz. De tävlar på 
Internationell 3* nivå – CCI3, och var bästa svenska ekipage på terrängen där de 
var felfria på hinder och bara några få sekunder över tiden.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ett annat ekipage som haft ett strålande tävlingsår är Alice Klarfelt och Anolanda D 
som tävlar 2* - nivå – CCI2, som försvarde sitt SM- guld, blev 7:a individuellt i de 
nordiska mästerskapen där det svenska laget tog brons. Men största framgången 
var ändå Europa Mästerskapen i England där de blev bästa svenska ekipage  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SLUTORD 

Den avgående styrelsen vill passa på att tacka för förtroendet att vi fått driva vår 

fina verksamhet under det gågna året och hoppas att 2023 blir ett ännu bättre år 

där vi i lugn och ro kan fortsätta arbeta mot uppsatta mål, stora som små 

 

 

 


