
 

VERKSAMHETEN ÅRE RIDKLUBB 2019 

 
År 2019 har varit ett intensivt år för Åre Ridklubb. Vi har fortsatt vår resa från att vara den 

lilla ridklubben med det stora hjärtat till att bli den större ridklubben med det stora hjärtat.  

 

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

att majoriteten av kvinnliga ledare 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, där majoriteten är tjejer, får med sig ovärderliga kunskaper som de får 

stor nytta av i framtiden.  

 

Att bedriva ridskola är fantastiskt men utmanande, det är ekonomiskt krävande och det 

krävs mycket tid till omsorg av hästarna och till fastighetsunderhåll. Vi vet att 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. Detta blir möjligt 

genom att vi får hjälp av alla er medlemmar med exempelvis helgskötsel och andra ideella 

insatser.  

 

Den 5 maj hade vi en processdag tillsammans med Lotta Löfstrand där vi landade i att 

vi behövde omstrukturera ridklubbens organisation och att vi behövde sammanföra de 

två verksamma föreningarna på anläggningen ännu mer. Vi anställde en 

verksamhetschef, Jeanette Åkerlöf, och med henne vid rodret är tanken att personalen i 

större uträckning än tidigare ansvarar för den dagliga verksamheten på hela 

anläggningen, men stöd från styrelse och andra ideella krafter. Det har varit en 

omtumlande process som bland annat resulterade i en personalomsättning, men där vi 

nu hoppas att vi hittat en stabilitet som vi kan bygga vidare på i framtiden. 

 

Åre Ridklubbs ägande av Hästsportarena i Åre ekonomisk förening har tydliggjorts 

under året och nu framgår det att Åre Ridklubb är majoritetsägare av föreningen.  

 

Vi har under 2019 arbetat med att verkställa den handlingsplan som vi presenterat för 

Allmänna Arvsfonden. Vi har genom vår kontakt med Åre kommun under hösten haft 

tre personer från kommunens LSS-verksamhet som kommit två dagar varje vecka för 

att arbeta tillsammans med oss i stallet, vilket vi kommer att fortsätta med under 2020. 

Vi har även haft Totalskidskolans gäster hos oss under vintern och har dialog med dem 

för att utveckla samarbetet ytterligare. Under våren 2019 skickade ridklubben in en 

ansökan till Leader för att med stöd från dem kunna utveckla vår verksamhet för 

personer med funktionsvariationer och psykisk ohälsa ytterligare. Vi fick i juni veta att 

projektet var prioriterat och först i januari fick vi det slutliga positiva beskedet från 

Jordbruksverket. Både långa handläggningstider och det faktum att man behöver ligga 

ute med pengarna kräver mycket planering och god likviditet, vilket kommer att bli en 

utmaning för styrelsen 2020. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Under 2019 hade vi som mest haft 167 ridande elever, vilket är en ökning med 13 % mot 

föregående år. Under 2019 tappade vi tre av våra stora hästar som vi haft på foder, Atos, 

Noa och Power Girl. I styrelsen tog vi då beslutet att köpa Zackson och Helmer och vår 

ungdomssektion köpte Noa. Detta för att kunna fortsätta bedriva ungdoms- och 

vuxenlektioner, men denna investering har varit påfrestande för ridskolans likviditet.  

Åre Ridklubb hade vid årets slut 13 hästar i sin verksamhet varav 11 egna och en ponny 

på foder och en stor häst på nyttjandeavtal. Av dessa 13 hästar är 9 ponnyer och 4 är 

stora hästar. 

 

Utöver detta har vi etablerat nya sommarhagar för ridskolans hästar, haft en Grön 

kortkurs, byggt vindskydd i fyra av anläggningens rasthagar, avslutat ridstigsprojektet, 

byggt klart tvättstugan, åtgärdat brister i byggnaden för att få ett slutgodkännande från 

kommunen och många fler fantastiska insatser som gjort att anläggningen blivit mer 

och mer färdigställd och verksamheten kunnat utvecklas. Vi har även bytt ut underlaget 

på den stora ridbanan och färdigställt ytterligare en ridbana, så nu stoltserar 

anläggningen med två ridbanor. Investeringarna i byggnaden, tvättstuga, vindskydd, 

ridstigar, ridbanor har möjliggjorts via bidrag och en positiv momskorrigering i 

Hästsportarena i Åre ek förening. Utöver våra ridlektioner har vi haft populära ridläger 

och lovaktiviteter och vi har varit i väg på event där vi erbjudit ponnyridning och vår 

tävlingssektion har arrangerat tävlingar i både hoppning och dressyr. Vår 

ungdomssektion är vid årets slut dessvärre vilande i väntan på nya engagerade 

ungdomar.  

 

När vi stänger år 2019 så kan vi summera att det har varit ett härligt, men utmanande 

år. Ridklubbens resultat är negativ vid årets slut vilket förklaras av omstruktureringen i 

personalorganisationen, inköp av hästar, inköp av bland annat material för att 

färdigställa tvättstuga och sommarhagar, lågt fokus på att hitta samarbetspartners i 

kombination med brister i styrelsens uppföljning av det ekonomiska läget, vilket gjort 

att Åre Ridklubbs likviditet är ansträngt, även efter bokslutsdatum. De beslut som vi i 

styrelsen har tagit har varit bra för verksamheten, men tidpunkten inte varit rätt i 

förhållande till det ekonomiska läget. Vi som suttit i styrelsen har arbetat hårt och 

flertalet av oss väljer att kliva av i samband med årsmötet för att lämna över till nya 

krafter, men vi har alla en stark kärlek till ridklubben och kommer fortsätta stötta 

ridklubben på alla de sätt vi kan. Vi hoppas nu att med de nödvändiga 

omstruktureringarna och investeringarna som gjorts under 2019 så kommer föreningen 

ha goda möjligheter att öka omsättningen och förbättra resultatet under 2020. 

 

Vi vill avsluta denna verksamhetsberättelse med att tacka vår fantastiska personal för 

det gångna året och tack till alla våra duktiga vikarier som vi har haft. Vi vill även tacka 

våra fantastiska stallvärdar och våra duktiga ungdomar som hjälpt till under våra 

ridläger och ett stort tack till alla ideella insatser under året. Tillsammans gör vi det 

möjligt!  

 

Stort tack! 

 

/Styrelsen Åre Ridklubb 

 

 

 


