
Verksamhetsberättelse för 

Bjursås Ridklubb 2022 

 
 

 

Styrelsen för Bjursås Ridklubb vill härmed lämna följande redogörelse för verksamhetsåret 

2022. 

 

Under året har styrelsen haft 11 protokollförda möten. Protokollen finns tillgängliga hos 

sekreteraren.  

 

Medlemsantalet för 2022 var 156 st. Antalet ridande elever på vårterminen var ca 123 st och 

på höstterminen ca 131 st inkl lektionerna vi haft på söndagar. 

 

Styrelsen för Bjursås Ridklubb har under året haft följande sammansättning: 

 

Ordförande: Erica Tallberg  

Sekreterare: Johanna Lindh 

Kassör: Therese Pihl 

Ordinarie ledamöter: Ola Sjöberg, Ulrica Staffas och Per Hellström 

Suppleanter: Sara Almstedt och Emma Ristolainon 

 

Personal: 

I januari började Olivia Nordkvist att jobba som instruktör och verksamhetsansvarig. Denise 

Jonsson jobbade som instruktör och stallansvarig till att hon sa upp sig i november. De har 

delat på morgonpassen och lektionerna.  

Karolah Eriksson och Nina Hansson som instruktör 1 lektion/v på vårterminen. Under 

höstterminen jobbade Ella Nilsen som instruktör 3 lektion/v. 

I stallet jobbade Eva Holgersson (50 %) fram till slutet av januari då hon gick i pension. 

Fredrik Hansen (75 %). Fredrik Hansen är anställd med en trygghetsanställning genom 

arbetsförmedlingen och jobbar i stallet.  

Oliwer Mattson körde in foder och sladdade ridhuset (ca 10 timmar/månad).  

Under vårterminen hade vi 8 st lektioner på söndagar för ridlekis/nybörjare och höstterminen 

hade vi 8 st lektioner. 

 

Hästar på ridskolan under året 

Shannon köptes i februari. En 8 årig valack. 

 

Belgis “Billy” fick vandra vidare till de evigt gröna ängarna i februari. Han hade sedan mitten 

på december visat hälta i höger bak och veterinären har sagt att han aldrig kommer kunna gå i 

verksamhet. Det gick tyvärr lite snabbt eftersom han börjat bete sig illa och blev svår/farlig att 

hantera. 

 

Seneshalstown Big Joe såldes i mars som privathäst och flyttade till Malmö, Joe passade inte i 

verksamheten. 

 

Prins af Gyllengrip fick vandra vidare efter han under en tid var halt och vid röntgen visade 

det sig att han hade allvarlig artros. Han kom till klubben 2007 så han har varit en fantastisk 

ridskolehäst under alla de här åren. 

 

I maj flyttade Sixten till klubben, han ägs av Denise. Han var kvar på klubben några månader 

och gick en del lektioner. 

 



Brimer ett gotlandsruss som vi har på foder. Han är vår maskot och sällskapshäst när vi har 

hästar i karantän. Han går även lite lektioner. 

 

ArcticMidnight Sun "Acke" köptes i September. Han är ett Varmblod, en valack på 11år som 

är lika stor som snäll. Acke är Ungdomssektionens häst som de köpt in till ridskolan med 

hjälp av sponsring från Dalakraft. 

 

Gregor en 8 årig kallblodstravare som vi köpte i september. 

 

Rock House Tilly en c ponny som är 4 år. Under 2023 ska hon slussas in i verksamheten. 

 

Övriga hästar på ridskolan under året: 

Annagh Disco, Pexy, O’reilleys Ivan, Freja, Hervar, Solo, Olsen, Goliat, Attyrory Jake, 

Tonevane Steel Jewel. 

 

 

Övriga funktioner 

 

Tävlingskommittén 

I tävlingskommittén ingick under året Karolah Eriksson, Emmy Olsson Laursen, Sara 

Gustafson, Clara Ringsén och Ingalill Blixt. 

 

Fadder-verksamhet 

För att våra hästar ska få lite omväxling till arbetet de utför i ridhuset med att gå ridlektioner 

har varje häst en eller två faddrar, som ser till att hästarna får komma ut på en skogstur varje 

helg som det inte är andra aktiviteter.  

 

Extra träningar 

Det har bedrivits några extra träningar i hoppning och dressyr i klubbens regi under året. 

 

Ridläger 

Under sommaren hade vi flera lägerveckor med både barn och ungdomar, två av de var 

övernattningsridläger. Vi hade även ett vuxenläger under två dagar.  

Efter sommarbetet hade vi även läger veckan innan terminsstarten.  

 

Utbildningar/kurser 

Olivia gick ridledarkursen i Strömsholm i juni. 

Denise och Olivia gick kurs i Tällberg ”Trygga och hållbara miljöer”. 

HLR kurs för Olivia och Fredrik i november. 

FULK gick Liv, Ellen och Sarah. 

ULK kurs har Ronja T, Ebba W, Miranda, Ronja N och Thea påbörjat under hösten. Den är 

tre delar så den fortsätter under våren -23. 

 

Tävlingar 

Den 28 maj hade vi på ridklubben en dressyrtävling för hästar med 30 st starter. 

 

Klubbmästare 2022 

Tyvärr kunde vi inte anordna klubbmästerskap då flera av våra ridskolehästar var skadade 

under hösten. 

 

Under året har följande ryttare tävlat för Bjursås Ridklubb på lokal/regional nivå 

 

Hoppning 

Amanda Winberg – Freja 

Hilda Jeneland – Spoorzicht´s Jay 



Lovis Staffas – Olsen 

Lovis Staffas – O´reillys Ivan 

Ronja Tallberg – O´reillys Ivan 

Ebba Wilhelmsson - Freja 

Ella Gustafson – Aldataboom 

Clara Ringsén – Erico of the Lowlands Z 

Olivia Nordkvist – Fordina 

Olivia Nordkvist – Ringwood Cosmo 

Olivia Nordkvist – Spoorzicht´s Jay 

 

Dressyr 

Anna Hellström – Xena från Jägersborg 

Therese Pihl – Tonevane Seel Jewel 

Johanna Lindh – O´reillys Ivan 

Lena Eriksson – Fair Me 

Zenitha Smedh – Replika 

 

Proselinsgården 

Under våren byggde vi tillbaka köket efter vattenskadan. Så det blev klart till ridlägren. Allt 

utom el och avlopp gjordes ideellt av en fantastisk grupp som kämpade på, stort tack! 

I december så har vi lämnat över uthyrningen till Elin som driver ett företag som heter Sauna 

by Elin. Hon hyr ut gården och en del av förtjänsten får ridklubben. 

 

Fastigheten 

Fixardagar i maj, oktober och november. Lite av det som blivit gjort, nya trästolpar till 

sommarhagarna, saltat ridhuset, röjt sly, flisat massa sly, skurat läktaren, krattat anläggningen 

mm.  

 

 

Övriga aktiviteter 

Teorivecka v 44, under den veckan hade vi andra aktiviteter hela veckan och ingen ordinarie 

verksamhet. Alla elever kunde vara med på de aktiviteterna. Mån-Clinic för Matilda Bäck, på 

förmiddagen var det även hoppträningar för henne. Tis-Var det ”häst för en dag”, prova på 

ridning och på kvällen massage. Ons-Clinic för Emma Mattisdotter och även dressyrträningar 

tidigare på dagen. Tors-Dagridläger och miljöträning på kvällen.  

 

Igenridningstillfällen vid flera tillfällen under året, då vi har haft dåligt med hästar har vi inte 

kunnat ta in igenridningar under lektionerna så därför hade vi speciella tillfällen. 

 

Öppenbana har vi haft vid flera tillfällen under året. 

 

Stella blev framröstad till årets ridskolehäst hos oss. 

 

Mini Km anordnade Us i maj vilket var väldigt populärt och många var med. Den riktade sig 

till de som inte ännu kan vara med på stora KM. I både dressyr och hoppning. 

 

4 juni hyrde vi en buss och åkte till Strömsholm och tittade på nationaldagstävlingar. Vi hade 

fått pengar av SISU för att göra det med personalen, styrelsen och US. Även medlemmar 

kunde vara med. En fantastiskt rolig dag! Vi hoppas att det är något vi kan göra flera gånger. 

 

Under sommaren hade vi 6 st feriearbetare som vi fick pengar av kommunen för att avlöna, de 

hjälpte till under ridlägren, att ha vattenjour, hjälpte till att skura stallet, rensa ogräs och 

klippa gräs. 

 



Us hade en spökvandring som blev väldigt välbesökt med mycket folk som gick en 

tipspromenad i skogen med en hel del otäcka inslag. 

 

Julshowen blev väldigt lyckad. Ungdomssektionen gjorde ett fantastiskt jobb tillsammans 

med elever och personal. 

 

Dagridläger och uteritt genomfördes på jullovet. 

 

Medlemmarna har även i år hjälpt till med att sälja diverse saker för att få in extra pengar till 

klubben. Totalt har vi tjänat ihop ca 167 000 kr som är ett välbehövligt tillskott i kassan. 

Försäljningar under vårterminen var: Kläder från Newbody, sockgrossisten, Ullmax och 

kakor. 

Försäljningarna under höstterminen var: Potatis, kläder från Newbody, Ullmax och ljus. 

 

Sponsring/Bidrag 

Föreningens medlemmar hjälps åt att samla kvitton från City Gross, vilket ger en återbäring 

på 1 % av summan på alla kvitton. Svenska Spel, genom gräsroten, sponsrar föreningar där 

medlemmarna har knutit sitt spelkort till föreningen. Därifrån fick vi i år liten summa. 

Vi har även några som prenumererar på Bingolotter som ger oss en liten summa pengar. Vi 

samarbetar även med Sponsorhuset, dit många e-handelsbutiker är kopplade. Varje köp som 

görs via Sponsorhuset ger intäkter till klubben. 

 

Ridklubben har i år fått bidrag från:  

Från Falu Kommun: Driftsbidrag (det årliga) på 215 000 kr, 93 598 kr i verksamhetsbidrag, 

45 175 kr för LOK stöd, övriga 43 701 kr. 18 000 kr för feriearbetare. 117 000 kr i extra stöd 

för ökade kostnader för hästarna. 

 

Idrottsmedel från ridsportförbundet: 30 000 kr för Behålla ungdomar i stallet. 

Idrottsmedel från ridsportförbundet: 15 000 kr Motivera styrelsen, personalen och US. 

Idrottsmedel från ridsportförbundet: 44 00 kr Olika kurser som FULK, ULK och 

ridledarkursen. 

Bjursås Sparbanks Stiftelse: 26 000 kronor. 

 

För att förstärka vår ekonomi säljer vi sponsorpaket till företag. Årets sponsorer är: Bjursås 

Konsumentförening, Hammarprodukter AB, Bjursås Sparbank, Dalarnas Försäkringsbolag, 

Dala Lantbruksmaskiner och Securitas. 

 

Det är ett viktigt arbete som vi kommer att fortsätta jobba med. Tack till alla sponsorer som 

vill samarbeta med oss! 

 

Det här året har inte varit ett lätt år. Resultatet för verksamhetsåret 2022 blev minus 166 000 

kronor Vi har haft ökade kostnader överallt, många bäckar små åt fel håll. Men speciellt 

ökade kostnader gällande el, foder, strö och hovslagare. Bara foder, strö och hovslagare blev 

en ökning på 10 000 kronor per häst. Alla ridklubbar i kommunen fick ett extra bidrag på 

9 000 kronor per antalet hästar Kommunen hade registrerade att vi hade vilket var 13 st, 

(försökte ändra att vi hade 15 st hästar men de gick på den årliga insamlingen av uppgifter) 

Elen kommer vi att få extra bidrag för men det landar tyvärr på 2023. Vi har inte kunnat räkna 

ut om och hur mycket vi kommer få ännu. 

Vi fick under 2022 bidrag för att byta ridhusbelysningen samt inköp av en fyrhjuling. Dessa 

pengar är flyttade till 2023 då dessa kostnader kommer under det här året så de ligger inte 

med i bokslutet för 2022. 

Vi fick även under 2022 ta bort Billy som vi tyvärr inte fick någon ersättning från 

försäkringsbolaget för samt samma sak även men Prinsen. Vi sålde Joe som inte passade i 

verksamheten för något mindre än vi köpte honom för. Dessa tre blev en förlust på ca 100 000 

kronor. 



 

Sammanfattningsvis kan vi från styrelsens sida säga att det är ett tufft jobb att driva 

ridklubben framåt, både arbetsmässigt och ekonomiskt, men att det samtidigt är roligt och 

givande. När fler och fler engagerar sig och hjälps åt med det som behöver göras skapar vi 

medlemmar i föreningen tillsammans våra egna förutsättningar att utveckla vår klubb och har 

roligt tillsammans under tiden!  

 

 

Styrelsen för Bjursås Ridklubb vill tacka alla som på något sätt arbetat 

med verksamheten och deltagit vid olika aktiviteter under året. 

 

Vi vill tacka alla elever, föräldrar och medlemmar extra mycket för ert 

tålamod under detta annorlunda år 
 

 

 

Erica Tallberg Johanna Lindh Therese Pihl 

 

 

Ola Sjöberg                     Ulrica Staffas                               Per Hellström                   

  

 

 

                     Sara Almstedt                        Emma Ristolainen  


