
Välkomna till 
Lidköpings Ridklubb

2015



Välkomna till en av Skandinaviens 
finaste ridanläggningar!



och en ridklubb med stor framtidstro där 
alla är välkomna och behövs…



Med stora framgångar genom åren

• På tävlingsbanorna

• Med ridskoleverksamheten

• Med egna tävlingsarrangemang

• Med ny anläggning



• Håller ridläger under lov

• Stöttar medlemmar med egna hästar med kvalificerad 
träning 

• Arrangerar årligen ca 25 tävlingar i hoppning och dressyr 
för ponny och häst –varav 3 är nationella 

• Äger och driver anläggningen själva

• Verksamheten är kvalitetsmärkt ridskola

enligt Svenska Ridsportförbundet

Kort om Lidköpings Ridklubb



Organisation Lidköpings ridklubb

• Styrelsen – 9 personer

- Sponsorgrupp
- Cafégrupp  
- Ungdomssektionen
- Dressyrkommitté
- Hoppkommitté

• Häst
• Ponny



Samt kunniga, engagerade och högt 
utbildade ridlärare!



Kort om Lidköpings Ridklubb

• Ideell förening med över 700 medlemmar

• ca 94 % flickor/kvinnor

• 436 är under 25 år

• 5 anställda diplomerade ridlärare

• Ideella krafter hjälps åt!

• Äger 15 ponnyer och 15 hästar. 

• Ridskolan har ca 450 lektionsryttare per vecka – alla nivåer inklusive 
handikappridning.

• Två isolerade ridhus med fiber/sand underlag (24x90 och 20x60m)



Ett axplock av aktiviteter

• Ca 46 lektioner/ vecka

• Över 1000 lektioner våren 2015 ☺

• Årsfest i november

• Lussejippo 13 dec

• Träning för Lotta Björe 12-13 sept



Ungdomssektionen

• ALLA ungdomar (7-25 år) är välkomna att vara med.

• Träffas ca 1-2 ggr/månad

• Arrangerar t ex spökafton, Köp & säljdag, lussejippo, 
filmkvällar, rykttävlingar…

• Öka sammanhållningen!

• Vi vill att du ska vara med! 

• Kontakta Sanna Bolander, ordförande



Som medlem 
• Alla måste hjälpas åt på LRK

- Sopa, städa, rykta, mocka, putsa, fodra

• Ideella insatser så som 
• Sälja plastpåsar
• Bemanna cafét  
• Fixardagar
• Annat som du vill och kan tillföra…

• Roligt tillsammans!

• Licensryttare är funktionärer och bygger/ bygger bort 
hinder/staket vid tävlingar.



Vår gemensamma uppgift

Vi ska utveckla och inspirera till en spännande, kv alitativ, 
säker och rolig tävlings- och ridskoleverksamhet för  alla 
nivåer inklusive handikapp-ridning genom att:

• glädjas med varandra i framgång och stötta varandra i motgång

• vara ödmjuka vinnare och goda förlorare

• uppträda omtänksamt och trevligt i ridhus och på tävlingsplats

• behandla ridkamrater, medtävlande, funktionärer, hästskötare och publik väl.

• respektera att vi rider och tävlar på olika nivåer

• behandla våra hästar med största omsorg och omvårdnad



Vår Verksamhetsidé
Lidköpings ridklubb är enda anläggningen på orten som är 
godkänd av Svenska Ridsportförbundet 
samt kvalitetsmärkt genom skyltar, har godkänd anläggning 
och utbildad personal och hästar. 

• Vår verksamhetsidé är att ge en allsidig kunskap i ridning/hästskötsel 
genom kompetenta ridlärare. 

• Ridskolan skall bedrivas på ett sådant sätt 
så att alla utvecklas i egen takt under roliga                                        
och säkra förhållanden. 

• Genom en kvalitetssäkrad utveckling,                                          
marknadsföring och tillväxt vill vi stärka 
varumärket Lidköpings Ridklubb. 



Klubbkläder

• Snygga och praktiska kläder med syfte att stärka vår 
gemenskap

• Vi säljer klubbkläder två gånger/år, mars och september

• Röda, blå, vita



Lite om byggprojektet 2010-2011
Viktigt för oss var;

• Säkerheten för alla, både hästar och människor

• Arbetsmiljön

• Tillgängligt för alla - handikappanpassat

• Energieffektivt och stor hänsyn till miljöaspekter

• Långsiktigt och hållbart

• Funktionellt - enkelt

”Projektgruppen”



Stall, klubbdel och kontor

Förlängning och isolering av ridhusen

Nya underlag

Byte av tak

Renoverat ponnystallet



Finansiering nybygget 2010-11

• Lidköpings kommun, borgen för ett lån 24,25 miljoner

• Stöd från Lidköpings kommun, utökat anläggningsbidrag i 
paritet med lånet – max 1,4 miljoner/år

• Stöd från Sparbanken Lidköping, stiftelsen - 4 miljoner

• Stöd från Länsstyrelsen - 400.000:-

• Stöd från Allmänna arvsfonden – 4,3 miljoner

• Stöd från Riksidrottsförbundet - 400.000:-

• Eget arbete (ideellt)

• Sponsring av företag och medlemmar ca 300.000:-



Ekonomi
• Vi omsätter ca 5.7 miljoner

• Största utgiftsposterna
- Löner
- Räntor & amorteringar (ca 1.7 miljoner)
- Foder, strö, veterinär, försäkringar, gödselhantering, inköp 

hästar (ca1 miljon)
- Fastigheten, underhåll, el/vatten, larm

• Viktigaste inkomstkällorna är
- Ridavgifter 43%
- Tävlingar med caféverksamhet
- Aktivitetsbidrag (kommunen & RF)

- Ridläger
- Sponsorer



”Önskelistan”   Att utvecklas är viktigt!

1. Nya hästar/ponnys 200.000:-

2. Havrekross 40.000:-

3. Handikappanpassade sadlar 5 st á 15.000:- 75.000:-

4. Regntäcken till 30 ponnyer & hästar 36.000:-

5. Frostfria vattenkoppar till ponnyhagarna 50.000:-

6. Fiber/sandridbana utomhus inkl. belysning 3 miljoner 

7. Framridningsyta ute under tak 450.000:-

8. Ny tidtagarutrustning 80.000:-













1954 - 2014 

60 år!



Satsningar 2015!

• Träningsgrupper ridskoleekipage med 8 ungdomar i varje –
Ponny & Storhäst

• Juniortoppen – ungdomssatsning privatryttare hoppning 
(13-19 år) två grupper – häst & ponny

• Elitlag i hoppning storhäst

• Gota & Div 1 lag för 
ponnyryttare

• Dressyr lag ponny/storhäst
• Privatekipage träning för 

Johan Lund & Lotta Björe



Håll dig uppdaterad, informerad 
och delaktig!

• Anslagstavlorna i entrén

• Anslagstavlan på våning två för alla att annonsera

• Säg till om det är något du vill/ kan hjälpa till med

• Skriv upp dig i pärmarna ”Ideellt arbete” när du kan stå i 
cafét, städa eller vara funktionär.

• Funktionärer på stora tävlingar är alltid välkommet



"Gilla" vår officiella
FACEBOOKSIDA >>>

www.LRK.se

Varmt välkomna!


