
 
 
Verksamhetsberättelse 2020 
 
Styrelsen för Lidköpings Ridklubb avger för verksamhetsåret 2020 följande verksamhetsberättelse. 
 
 
Styrelsen har under året bestått av 
Anna Bolander Ordförande  
Birgitta Ekmark Vice ordförande & Sekreterare 
Gerhard Lidberg 
Robert Svensson  
Ulf Christensson 
Morgan Olofsson  
Maria Harrysson Luuk 
Jeanette Johansson  
Johanna Bohrén  
Christer Kling Adjungerad kassör 
Susanne Broberg Adjungerad Ridskolechef 
 
Styrelsen har haft 11 protokollförda sammanträden. 
 
Medlemsantalet uppgick vid årets slut till 563 betalande medlemmar (därutöver har vi hedermedlemmar i 
klubben), jämfört med 590 st 2019, en minskning med 27 st. Av medlemmarna är 90% kvinnor och 10% män. 
Snittålder på medlemmarna är 27,8 år.  
 
Årsavgiften har under året varit: 
Junior  270 kr 
Senior  355 kr 
Familj                                                                         1000 kr 
 
 
 
 
Under året har 47 st schemalagda lektioner genomförts per vecka, innefattande pararidning, 
träningsgrupper och privatgrupper. 
 
Utöver detta har följande verksamheter bedrivits: 

   
Blå & Gröna kortet kurser  
Privatridning 
”prova-på-ridning” 
Klubbtävlingar i dressyr och hoppning för ponny och stor häst. 
Uteritter 
Blåbärshoppning 
Ridläger 
Hoppkurs 



Dressyrkurs 
”Kom igång kurs” 
Sportlovs och höstlovs aktiviteter 
Medlemsdag i september 
Försäljning av plastpåsar  under oktober 
 
 
Ett projekt via SISU  har genomförts 
 
Satsning I mental träning och uppsutten träning för ELitallsvenskan lag under 2020  
 
  

  
Under 2020 har följande hästar använts vid ridskolan: 
Ponny:  Herman,Ida, Freja, Onatopp, Cherry, Hilton, Billis Ri, Cirkelin, Abbe, Flash, Hella, Pysen, Tarco, 

Prinsen, Star, Minnie, Blue Ben. 
Stor häst:  Corradino, Under Cover, Galant, Houdini, Kaszmir, Cowboy, Auric, Loksli, Ove, Astro, Nemo, 

Vivaldi, Cool, Lee, Zantos, Ikars, Dennis, Canthero. 
 
 
Ridklubbens ridlärare under 2020: 
Susanne Broberg, Therese Helgesson, Sofia Magnell, Anna Gustafsson, Emilie Lantz, Jenny Sahl , Olivia 
Gustafsson samt Louise Helgesson som vikarie. 
Para instruktör Vt Nathalie Ode, Sofia Magnell. Ht Jennt Sahl, Olivia Gustafsson. 
 
Gästtränare: Emma Emanuelsson, Sten Lindgren. 
 
Genom utbytesavtal med STC TraningCenter har ridlärarna erbjudits kostnadsfri träning på gym och 
gruppträningspass. 
 
Tävlingar 
Under året har tävlingar arrangerats i både hoppning och dressyr. 14 av normalt 25 tävlingsdagar har 
genomförts. KM I dressyr och hoppning blev inställda. Arrangemangen har genomförts från klubbnivå upp till 
nationell nivå. I klubben finns många framgångsrika ekipage både individuellt och i lag inom de flesta grenar och 
styrelsen vill uppmärksamma samtliga insatser.  
Under året har 103 ryttare löst licens för klubben en minskning med 12 personer jämfört med 2019 då vi hade 
115 licensryttare.  
 
 
Under 2020 genomfördes en Pay&Jump av en grupp unga medlemmar som initiativtagare med mycket gott 
resultat och deltagande. Överskottet av tävlingen gick oavkortat till ridskolans ponnyer och hästars välmående, 
behandlingar och ny utrustning. 
 
 
Följande lag har tävlat för klubben 
Ponny 
Div II – hoppning  2 lag 
 
Häst 
Elitallsvenskan – hoppning – endast en tävling genomfördes på hösten (vanligtvis genomförs dessa tävlingar 
under våren), ingen upp eller nedflyttning under 2021 och laget är fortsatt kvalade tilll Elitallsvenskan2021 
 



 
  
Information  
Vi har förutom en webbsida även en officiell sida på facebook med 1730 följare, en ökning med 10% från 
föregående år. 
Hemsidan uppdateras med gällande information kontinuerligt. 
 
 

2020 – ett ovanligt år med stora utmaningar! 
• Från mars infördes restriktioner nationellt och så även på LRK gällande Coronapandemin och Covid-19. 

Alla tävlingar ställdes in på våren. Under hösten återupptogs tävlingarna så att bade Nationell hoppning 
och dressyr genomfördes innan tävlingsverksamheten åter igen stängdes ner pga förvärrad 
smittspridning. 

• Klubben har sökt och fått kompensationsbidrag för uteblivna intänkter I samband med tävlingar. 

• Klubben har sålt plastpåsar, överskott går till inköp av ny ponny/häst. 

• Det nya föreningsbidragssystem som infördes 2019 i Lidköpings kommun påverkade LRK med en 
ytterligare något mindre bidragsdel. 

• Ny LED belysning I ponnystallet 

• Nöd-säkerhetsbelysning installerades I båda stallen och ridhusen. Därmed fick vi högsta kvalitets 
utnämning som SvRF delar ut. 

• I Januari ingick vi avtal med Hippocrates Academy. Ett system för att sköta elevadministration, fakturering 
mm samt övergång till bokföringsprogrammet Fort Nox. 

• Vi har fortsatt en god relation med våra sponsorer med skyltar i ridhusen, bidrag till tävlingar.De flesta av 
våra sponsorer vill fortsätta stöjda oss och flera aktiviteter har initierats för att ytterligare stödja klubben. . 

• Elitallsvenskan 2020 pausas och en mindre tävling genomförs under hösten, LRK´s lag är kvar till 2021. 

• Underhållsarbeten har genomförts kontinuerligt av behöriga fackmän. Seniortoppen har under året inte 
kunnat utföra så mycket hjälp till underhållet pga Covid-19. 

• För att stärka klubbkänslan erbjuds ett webbaserat utbud där medlemmar kan beställa klubbkläder året 
runt.  

• Vi har fortsatt med ny ridväg utmed Ekestubben, avtal är undertecknat för en 10 års period (2017-2026) 
ridvägen är färdigställd men vi har fått några anmärkningar vid besiktning.  

• Under årsmötet delades hedersmedlemskap ut till Morgan Olofsson. 

• Alla elever fick ett välkomstblad med information om hur klubben bedriver sin verksamhet. I januari och 
augusti skickades mejl ut till licensinnehavare och övriga medlemmar där de gavs möjlighet att välja 
vilken dag de ville vara funktionär på våra uppskattade tävlingar. 

• Ungdomssektionen har kunnat arrangera några aktiviteter så som sportlovsaktiviteter, spökafton, men det 
stora lussejippot blev inställt. 

• I entrén till ridklubben finns en idélåda där medlemmar kommer med förslag på förbättringar. Styrelsen har 
följt upp inkomna idéer och genomfört många av dem under året. Alla har blivit kommenterade och 
synliggjorda på hemsidan 

 
Klubbens anställda fick i år ett presentkort samt KL ullstrumpor på Skara Hästsport som julklapp. 


