
 

 

 

 
 

 

ÅRSBOKSLUT ÅRE RIDKLUBB 2018 



 

  VERKSAMHETEN ÅRE RIDKLUBB  

 
År 2018 var året då Åre Ridklubb fick flytta in på Åre Hästsportarena, något som 

ridklubben drömt om och arbetat för under många år och till sist blev det verklighet. För 

de två föreningarna som är verksamma på anläggningen; Hästsport i Åre Ekonomisk 

förening som är fastighetsägare och Åre Ridklubb, den ideella föreningen som bedriver 

ridskoleverksamheten, har det varit ett intensivt år. Mycket har handlat om att färdigställa 

anläggningen, hitta ett effektivt arbetssätt för driften av anläggningen och att få kontroll 

över den nya ekonomiska situation som flytten innebar.   

 

Åre Ridklubb har haft en fantastisk utveckling under året vad gäller ridskoleverksamheten 

och vi överträffar både våra egna satta mål, men även de mål som vi skrivit i ansökan till 

Allmänna Arvsfonden. Åre Ridklubb har under året haft som mest 145 elever i 

ridskoleverksamheten, vilket är en ökning med 47 procent mot föregående år. Vi har 

omsatt 1,8 miljoner kronor under 2018, vilket är en ökning med 56 procent mot 

föregående år. Utöver våra ridlektioner har vi haft ponnyridningar flera lördagar, populära 

ridläger och lovaktiviteter. Vi har varit i väg på event där vi erbjudit ponnyridning och vi 

har haft en filminspelning på Åre Hästsportarena med ridskolans hästar. Vår 

tävlingssektion har arrangerat tävlingar i både hoppning och dressyr och vår 

ungdomssektion har erbjudit roliga aktiviteter för alla våra medlemmar. Framöver kommer 

vi ha ett stort fokus på att utveckla vår verksamhet för personer med funktionsvariationer 

som vill vistas med oss i stallet och på hästryggen.  

 
I och med flytten till Åre Hästsportarena öppnades möjligheten för oss att även ha stora 

hästar i verksamheten och Åre Ridklubben har köpt in sin första stora häst – Werona. Men då 

ridklubben inte själv kan finansiera mer inköp av stora hästar i dagsläget, har vi utvecklat ett 

nyttjandeavtal mellan privathästägare och ridskolan. Vi delar på hästen under veckan och 

delar även på kostnaderna för och skötsel av hästen. På så sätt har vi kunnat utveckla 

ridskolan mot våra äldre ungdomar och mot vuxna. Vid årets slut hade Åre Ridklubb 14 

hästar i sin verksamhet varav 10 egna, två som vi är fodervärdar åt samt två som vi har 

nyttjandeavtal på. Av dessa 14 hästar är 10 ponnyer och 4 är stora hästar. 

 

Vi har även tagit kliv framåt när det gäller personalen hos Åre Ridklubb under 2018. Vi har tre 

fast anställda, en ridlärare på 70% sedan tidigare och vi har utökat arbetstiden till 93% för vår 

hästskötare samt vi har nyanställt en ridlärare på 80%. Det var en utmaning att hitta en 

kvalificerad ridlärare, men vi lyckades till slut och vi märker att det var ett viktigt steg för vår 

fortsatta utveckling. Utöver detta har vi sommarlovsarbetare via kommunen och vi är väldigt 

stolta över våra duktiga ungdomsledare som ansvarar för ponnyridningen på lördagar. Vi har 

även ett antal ridlärarvikarier som hjälper oss när vi behöver.  

 

Ridskola och hästmiljö bidrar till att unga människor tränas i ledarskap. Forskning visar att 

majoriteten av kvinnliga ledare just har sin bakgrund i stallmiljö. Så förutom att få lära sig 

mycket om hästen, få kompisar och vara med i en gemenskap så innebär vår verksamhet 

också att fler barn och framförallt tjejer får med sig ovärderliga kunskaper som de får stor 

nytta av i framtiden. Det är en stor utgift att betala terminsavgiften på Åre Ridklubb och vi 

arbetar hårt för att hålla ner kostnaden, så att ridningen ska vara tillgänglig för så många som 

möjligt. Därför är vi tacksamma för att vi har ett bra samarbete med Åre kommun, som bland 

annat gav oss ekonomiskt stöd i samband med att foderpriserna ökade markant efter den torra 

sommaren 2018.  

 

Vi har skickat in ansökningar till både Rahms stiftelse och Idrottslyftet och fått pengar till 

att både färdigställa anläggningen och för att göra satsningar på både vår personal och 

våra medlemmar. Året avslutades med en jubeliumsshow för att fira att ridklubben fyllde 

10 år under 2018. Det var våra stallvärdar som tillsammans med våra ridlärare skapade 

en show som gjorde att hjärtat blev varmt, ögonen tårades och skrattet bubblade.   

 

Stort tack för att vi alla tror på oss! 

 

/Styrelsen Åre Ridklubb 

 

 



 

 
Flerårsöversikt 

 2018 2017 2016 2015 2014 

Intäkter 1 780 335 1 144 803 1 158 071 1 244 152 1 130 068 

      

Personalkostnader 610 781 550 292 420 992 521 732 525 187 

Övriga kostnader 828 302 630 730 559 607 617 358 487 057 

Kostnader ÅHA 165 407 0 0 0 0 

Räntekostnader 0 20 358 1 069 4 926 

 1 604 490 1 181 042 980 957 1 140 159 1 017 170 

      

Resultat 175 845 -36 239 177  114 103 993 112 898 

 
Resultatdisposition 

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel: 

Balanserat resultat 483 186 

Årets vinst 140 990 

 624 176  

Styrelsen föreslår att 624 176 kr överföres i ny räkning. 

 
Vad beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande 

resultat- och balansräkning med tillhörande bokslutskommentarer. 

 
RESULTATRÄKNING 

Rörelsens intäkter 
 

2018 

 
2017 

Medlemsavgifter 48 514 38 075 
Ridavgifter 709 600 502 870 
Ponnyridning 69 850 58 800 
Ridläger 109 850 85 100 
Ungdomssektionen 3 300 14 750 
Tävlingssektionen 29 200 2 705 
Fodervärdsintäkter 51 375 0 
Försäljning foder och strö 82 616 0 
Bidrag 529 714 412 589 
Övriga intäkter 79 662 29 914 
Försäkringsersättning 67 613 0 

 
1 781 295 1 144 803 

Rörelsens kostnader   

Hästar -523 469 -332 239 
Personal -615 879 -550 292 
Anläggningen -119 433 -52 539 
Hästsportarenan -109 157 -68 846 
Övrigt -228 118 -133 513 
Ungdomssektionen -1 469 -7 189 
Tävlingssektionen -9 673 -10 015 
Avskrivningar -32 789 -26 389 

 -1 639 987 -1181 022 
Resultat före finansnetto 141 308 -36 219 
Ränteintäkter 0 20 

Räntekostnader 
-318 0 

ÅRETS RESULTAT 140 990 -36 199 

   



 

 

BALANSRÄKNING   
2018-12-31 

 
2017-12-31 

TILLGÅNGAR    

Anläggningstillgångar 
Byggnader och ridplan 

 
1 

 
0 

 
0 

Hästtransport 2 0 0 

Hästar 3 236 296 190 385 

Andelar 4 _0 _0 
  236 596 190 385 

Omsättningstillgångar 
Lager 

  
0 

 
5 811 

Medlems och ridavgifter  0 4 960 

Övriga fordringar  1 084 7 478 

Upplupna intäkter och förutbet. kostnader 5 342 533 210 464 
  228 713 228 713 

Kassa bank 
 

392 455 163 951 

SUMMA TILLGÅNGAR 
 

972 668 583 049 

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 

   

Eget kapital 
Balanserat resultat 

  
483 186 

 
519 385 

Årets resultat  
+140 990 -36 199 

 
 

624 176 483 186 
Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 

 

221 248 0 
Förskott medlemmar  93 915 34 240 

Förutbetalda intäkter & upplupna kostnader  33 329 32 850 
    

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 
 

972 668 583 049 

Ansvarsförbindelser o ställda panter 
 

Inga          Inga 

 
REDOVISNINGSPRINCIPER 

Årsbokslutet har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och bokföringsnämndens 

allmänna råd. 

 
Värderingsprinciper m m

Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde.  

 
Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar 

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med 

beräknat restvärde. Avskrivningen sker linjärt över tillgångens beräknade livslängd. 

 
Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid hänsyn tagits till innehavstiden för 

under året förvärvade och avyttrade tillgångar. 

 
Byggnader 20 % 

Ridplan 20 % 

Hästtransport 17 % 

Hästar 10 % 

 



 

 
NOTER   

2018-12-31 
 
2017-12-31 

Not 1 Byggnader och ridplan    

Ingående/utgående anskaffningsvärde  148 288 148 288 
Ingående/utgående ackumulerade 
avskrivningar enligt plan 

 
-148 288 -148 288 

  0 0 

Not 2 Hästtransport    

Ingående/utgående anskaffningsvärde  69 000 69 000 

Ingående/utgående ackumulerade 
avskrivningar enligt plan 

 

-69 000 -69 000 
  0 0 

Not 3 Hästar    

 Ackumulerade anskaffningsvärde    

- vid årets början  264 275 140 250 

- nyanskaffning  114 000 124 125 

- avyttring  -35 000 0 

   343 375 264 275 

 Ackumulerade avskrivningar enligt plan:    

-vid årets början           -73 990       -49 101 

-årets avskrivning enligt plan           -32 789 -24 889 
        -106 779         -73 990 

Not 4 Andelar    

Ingående/utgående anskaffningsvärde  70 000 70 000 

Ingående/utgående ackumulerade 

nedskrivningar 

 

-70 000 -70 000 
  0 0 

270 andelar I Åre Hästsportarena i ek föreningen  

  

Not 5 Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader  

Bidrag  213 314 204 564 

Hö  50 375 0 

Övrigt  78 844 5 900 

   342 533 210 464 

 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Åre 2019-02-16 

 

 

 
Catharina Utanskog Åsa Andersson 

 

 

 

Elle Samuelsson Therese Nordfeldt  

 

 

 

Andreas Richter  Anna Nordenrud 

 

 

 

 

 

 
Min revisionsberättelse har lämnats 2019-02-17 

 

 

 

Magdalena Waller Dahlgren



 

 


