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Ungdomssektionens (US) styrelse
Se separat bifogad verksamhetsberättelse.

MEDLEMMAR
Totalt hade Råda Ridklubb (RRK) 333 medlemmar vid utgången av 2021. Våra medlemmar 
fördelar sig enligt nedanstående tabell:

Antal medlemmar 2020-12-31
Ålder Män Kvinnor Totalt
0-6 år 0 0 0
7-12 år 3 81 84
13-20 år 5 144 149
21-40 år 0 37 37
Över 41 år 5 58 63
TOTALT: 13 320 333



PANDEMI- KONSEKVENSER OCH HANTERING
Även verksamhetsåret 2021 har präglats starkt av den pågående pandemin men tack vare 
verksamhetens intensiva arbete och ett gott samarbete inom klubben har situationen kunnat 
hanteras på ett bra sätt och de negativa konsekvenserna för personal och ridskoleverksam-
het kunnat begränsas.

Klubben bildade i pandemins inledningsskede en covid-19-grupp bestående av medlemmar 
från styrelse och verksamhet och denna grupp har fortlöpande hanterat frågor och beslut 
kopplade till pandemin samt lett arbetet med att anpassa verksamheten till nya lagar och re-
kommendationer. Covid-19-gruppen genomförde i pandemins inledningsskede i mars 2020 
en riskbedömning och tog fram en kontinuitetsplan, med fokus på åtgärder och rutiner för 
att minska  risken för smittspridning genom fysisk distansering och förhöjda hygienkrav. Kon-
tinuitetsplanen har fungerat som styrdokument för pandemihanteringen under hela 2021, 
för att skydda verksamhet och människor. Anpassningarna till skärpta regler och rekommen-
dationer har bl. a inneburit  inställd  tävlingsverksamhet, fortsatt stängning av café/klubbrum 
och omklädningsrum samt restriktioner kring antal personer som fått vistas i olika lokaler på 
anläggningen. Under 2021 har flera anpassningar av storleken på ridgrupperna också krävts. 

Den eskalerande samhällsspridningen av covid-19 i slutet av 2021 medförde en extra an-
strängd situation för personal och ridskoleverksamhet men tack vare en stor insats från verk-
samheten har ridskolan kunnat hållas igång utan större störningar. Många aktiviteter, såsom 
arbetsdagar, läger, spökjakt etc. har också kunnat genomföras i ett anpassat format, vilket 
har säkrat viktiga intäkter till klubben. Se mer information under respektive sektion.

STYRELSENS ARBETE UNDER ÅRET
Utöver sin uppgift att svara för föreningens verksamhet har styrelsens arbete under året 
handlat mycket om hantering av pandemisituationen. Strukturen i styrelsens arbetssätt, med 
arbetsgrupper inom olika områden, har setts över och arbetet med viktiga frågor såsom pan-
demihantering, ekonomi, anläggningsunderhåll och kommunkontakt förstärkts. 

Styrelsen har med hjälp av våra revisorer och i samarbete med verksamhetsansvarig gjort en 
genomlysning av föreningens ekonomi med fokus på utvecklingen av de största posterna på 
kostnads- och intäktssidan under föregående 5-årsperiod samt prognos framåt. 

Styrelsen har också förstärkt dialogen med kommunen kring RRKs utmaningar kring anlägg-
ningsunderhåll, hästhållning och ekonomi, med flera möten under hösten.

RÅDA RIDKLUBBS VERKSAMHET
Ekonomi
Styrelsen fattade under året beslut att höja ridavgiften samt stallhyran för medlemshäst. 
Höjningen verkställdes inför höstterminen, med syfte att möta ökade kostnader inom häst-
hållningen och öka likviditeten inom föreningen, för att säkerställa att tillräckliga medel finns 
för att utföra nödvändiga anläggningsarbeten enligt tidsplan. 

Verksamheten säkrade under 2021 ett förlängt avtal med gödselmottagare, vilket fortsatt har 
kontrollerat kostnaderna för gödselhanteringen. Extra lönekostnader för vikarier och avsak-
nad av kompensation i form av reducering av sociala avgifter och ersättning av sjuklöner från 
staten detta pandemiår ledde till höjda personalkostnader. Intäkter från filminspelning och 
konsolideringsutbetalning från Fora förstärkte dock likviditeten.



Råda Ridklubb sökte 2021 verksamhetsbidrag från Riksidrottsförbundet för minskade intäk-
ter under 2020 men fick tyvärr avslag på sin ansökan. Två ansökningar gjordes till Stiftelsen 
Göteborgs Barnhus, vilka gav god utdelning med 100 tkr beviljat i mars och ytterligare 50 tkr i 
september.   

Ridskola
Föreningen äger totalt 22 skolhästar i ridskoleverksamheten. 
Under året har Mackan och Bruniz lämnat oss och tre nya hästar 
köptes in; Jim, Prince och Brickan. Tandkontroll av skolhästar ut-
förs årligen, och utrustning till hästarna ses över och uppgraderas 
fortlöpande. 

Sommarens kurser covid-19-anpassades och genomfördes en-
ligt plan. Deltagandet under sommarkurserna var något lägre än 
2020, troligen som en konsekvens av lättade myndighetsrestrik-

tioner och ett ökat resande under sommarperioden. Beläggningen i ridskoleverksamheten 
minskade något jämfört med tidigare år, som en konsekvens av anpassningar till restriktioner 
om maxantal elever i ridgrupperna.

Personal
Hög samhällsspridning av covid-19 och strikta karantänsregler har lett till stor sjukfrånvaro 
under året, vilket inneburit stor påfrestning på personalen och resurskrävande bemannings-
planering, för att säkerställa djurskötsel och minimera de negativa konsekvenserna för per-
sonal och ridskola. En del arbetsuppgifter inom verksamheten har också fått prioriteras bort. 
För att klara bemanningskravet har flera timanställda har tagits in och lönekostnaden har 
därför varit högre än tidigare år. Ridskolan har sedan en tid tillbaka en vakant ridskoleinstruk-
törstjänst och annonsering och rekryteringsprocess genomfördes med tjänsten tillsattes ej, 
då sökande inte uppfyllde de ställda kraven. Tjänsten bemannas tillsvidare av vikarier, som 
tidigare arbetat inom verksamheten.

STALLISAR
Våra stallkompisar/stallvärdinnor har varit behjälpliga i stallet måndag - fredag kl 16-19
samt lördagar kl 9-15.  Klubben har idag 15 stallisar i åldrarna 12 till 15 år. 
Syftet med våra ”stallisar” är att:

• Verka för god sammanhållning och ett trivsamt klimat i stallet där våra aktiva barn
och ungdomar får en meningsfull, trygg och säker miljö även utanför lektionstid.
• Behålla våra ungdomar längre i verksamheten, vilket främjar både sammanhållning
och leder till mer hållbara och välutbildade hästar på sikt.
• Främja en god hästhållning och säker hästhantering.
• Utöka närvaron i stallet och på så vis kunna vara en hjälpande hand till elever och
målsmän både i stallet och under uppsutten lektionstid.

Tack vare bidrag från SISU har vi även i år kunnat erbjuda stallisarna lite enklare mellis.



Vi har under året haft 5 träffar tillsammans, med bland annat en Sadelclinic med Britt från 
Haglunds Sadelmakeri, en halvdag på Åby ponnytravskola i Kungsbacka, en uterittsdag med 
hästpyssel, ett dagridläger och avslutningsvis julmys med pyntning av stall.

ANLÄGGNING
Under året har flera investeringar gjorts för att reparera och byta ut trasig utrustning. Bal-
transportören har krävt en större reparation och flera serviceinsatser och en större tvätt-
maskin ingår bland de inköp som gjorts. Under hösten har manegeunderlaget fyllts på och 
förberedelser för att fylla på och förbättra ridunderlaget i paddocken har inletts. En förbätt-
rad lösning för återvinning av ensilageplasten har kommit på plats under året, till en mindre 
kostnad för föreningen. Härryda kommun har också genomfört flera målningsarbeten, inklu-
sive ommålning av ridhus och staket samt inledde en renovering av magasinen under slutet 
av året.

På grund av pågående pandemi fick formatet på föreningens arbetsdagar anpassas till rådan-
de restriktioner (max 8 personer) och vi arrangerade ett större antal arbetsdagar (16/5, 23/5, 
6/6, 13/6, 19/9) med lägre deltagarantal. Under dessa dagar utfördes ett flertal reparationer i 
paddock, hagar och stall samt röjning och trimning av växtlighet i hagarna. 

HÄSTHÅLLNING OCH MYNDIGHETSKRAV
Under 2021 infördes förändrade regler då EU:s nya djurhälsoförordning började gälla och 
Jordbruksverket införde förhöjda krav på hästanläggningar i Sverige. Djurhälsoförordningen 
rör områdena djurhälsa och smittskydd och har som syfte att förbättra djurhälsan genom åt-
gärder för att förhindra sjukdomsutbrott. Det nya regelverket trädde i kraft i april och innebär 
bl. a att anläggning (hagar och byggnader) och samtliga hästar som är inhysta på en anlägg-
ning skall vara registrerade i Jordbruksverkets nya register. Registreringen av anläggning och 
samtliga hästar genomfördes av verksamhetsansvarig och information om det nya regelver-
ket och dess innebörd gick ut till alla hästägare i privatstallet.

SÄKERHET OCH ARBETSMILJÖ
Under året har RRK haft återkommande problem med ventilation- och elinstallationer inom 
anläggningen. Även driftstörningar i brand- och inbrottslarm har förekommit. Kommunen 
kommer som anläggningsägare under 2022 göra en total översyn av dessa installationer och 
system för att säkerställa en god arbetsmiljö och en pålitlig anläggningsdrift. 



PRIVATSTALL
Ridskolan disponerar fortsatt en boxplats till Hermes. Nya medlemsryttare har tillkommit och 
samtliga stallplatser är uthyrda. Privathästägarna har som tidigare deltagit i klubbaktiviteter 
och varit representerade bl. a i klubbens tävlingskommitté, USS och RRK styrelse under året. 
Hästägarna har hållit möten kontinuerligt under året, med diskussioner kring gemensamma 
angelägenheter. En del av hästägarna har köpt in ytterligare makadam till ingången i hagen 
dom disponerar.

UTBILDNING
Instruktörerna har deltagit i ett par digitala utbildningar i ridsportförbundets regi under året.

KOMMUNIKATION
Klubbens informationskanaler är fortsatt Facebook, webbplatsen och Instagram. Här public-
eras löpande nyheter och annan viktig information till våra medlemmar, föräldrar och andra 
intressenter.

AKTIVITETER
Tävlingar
Tävlingsverksamheten inom ridsporten har varit starkt begränsad under första halvan av 
2021 på grund av restriktioner för covid-19. För att möta upp de nya utmaningarna införde 
RRKs tävlingskommitté och USS gemensamma planeringsmöten för att förstärka samarbetet 
kring ridtävlingar och Pay and Jump (P&J). Gruppen anpassade sig och tänkte utanför boxen 
genom att bl. a erbjuda två Programridningar online under våren. Programridningarna hade 
bra uppslutning med kring 20 startande ekipage och kunde arrangeras med låg arbetsinsats 
från funktionärer. En 2* dressyrtävling var planerad under våren men fick tyvärr ställas in på 
grund av covid-19 restriktioner. Alla klasser var fulla vilket vi ser som ett tecken på att RRK är 
en populär tävlingsplats. 

Under sommaren anordnade USS flertalet P&Js som blev mycket uppskattade och populära. 
En 1* hopptävling för ponny var planerad under hösten men fick ställas in i sista stund på 
grund av smitta i stallet. 

Tävlingen fick bra stöd av sponsorer och sponsrade priser sparas för att användas till tävling-
ar under 2022. 

USS-aktiviteter
Trots krav på anpassning till covid-19-restriktioner har USS genomfört ett stort antal aktivite-
ter med bl. a poängjakt, smörjdag och deltagande i ”Håll Sverige Rent”-dagen. USS höll också 
digitala teorilektioner via sitt Instagram, ”Hela Råda Ryktar” och gav en föräldrakurs.  
Vid Halloween anordnades den traditionsenliga spökjakten som var lika uppskattad som  
vanligt! (Se bifogad USS-verksamhetsberättelse för mer information).



Filminspelning
Råda Ridklubb och vår fina anläggning blev under två dagar i slutet av aug/början av sept. 
plats för en filminspelning. Under två intensiva dagar genomförde det >50-tal personer starka 

filmteamet en inspelning i och runt vårt ridhus och paddock och ett stort antal 
medlemmar anlitades som statister i de olika filmscenerna. 

Ridskoleverksamheten deltog också genom uthyrning av hästar och stöd med 
rekvisita till filminspelningen. Flera av våra ungdomar och hästar deltog som 
statistekipage i olika scener och både hästar och ungdomar gjorde en fan-
tastisk insats! Hela arrangemanget var mycket lyckat och uppskattat både av 
filmbolag och våra medlemmar och gav en god intäkt till föreningen.

FÖRSÄLJNING
Försäljningen av idrottsrabatten försvårades av pandemisituationen men 
tack vare stort engagemang hos våra medlemmar inbringade försäljningen 
59 000 kr till föreningen. Flera andra försäljningsaktiviteter genomfördes 
också med bl. a Newbody, Råda-kasse, ljus och kakor som bidrog till klub-
bens intäkter under året.

SPONSRING
Tack till våra sponsorer Västergårdens Hovslageri, Granngården och 
Dante Design.

Mölnlycke 21-02-20

Marie Hornfelt 
Ordförande 

Petra Lylykorpi 
Verksamhetschef
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RESULTATRÄKNING NOT 2021 2020

1

Föreningens intäkter
Nettoomsättning 2 3 697 657 3 629 330
Medlemsavgifter 135 070 134 820
Gåvor 0 0
Bidrag 3 221 741 129 696
Övriga föreningsintäkter 238 495 186 665
Summa intäkter 4 292 963 4 080 511

Kostnader

Lämnade bidrag 0 0
Övriga externa kostnader 4 -1 795 969 -1 759 723
Personalkostnader -2 129 571 -2 020 411
Avskrivning av materiella och
immateriella anläggningstillgångar -72 934 -71 848
Övriga kostnader 0 0
Summa kostnader -3 998 474 -3 851 982

Verksamhetens resultat 294 489 228 529

Resultat från finansiella investeringar

Resultat från övriga värdepapper 0 0

Ränteintäkter och liknande poster 0 0
Räntekostnader och liknande poster -175 -108

-175 -108

Resultat efter finansiella poster 294 314 228 421

Bokslutsdispositioner 0 0

Årets resultat 294 314 228 421



Råda Ridklubb
852000-3057

BALANSRÄKNING NOT 2021 2020
1

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter spelarförvärv 0 0
Hyresrätter och liknande rättigheter 0 0
Övr. immateriella anläggningstillgångar 0 0

0 0
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 0 0
Inventarier 547 527 454 324

547 527 454 324
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och andelar i dotterföretag 0 0
Aktier och andelar i företag 0 0
Andra långfristiga fordringar 0 0

0 0

Summa anläggningstillgångar 547 527 454 324

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Varulager 17 350 14 500

17 350 14 500
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 1 110 994 974 297
Övriga fordringar 47 359 8 509
Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter 102 787 88 844

1 261 140 1 071 650

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar 0 0

0 0

Kassa och bank 1 144 301 948 703
1 144 301 948 703

Summa omsättningstillgångar 2 422 791 2 034 853

SUMMA TILLGÅNGAR 2 970 318 2 489 177
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BALANSRÄKNING NOT 2021 2020

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Balanserat kapital -704 286 -475 864
Årets resultat -294 314 -228 421

-998 600 -704 285
Avsättningar
Avsättningar 0 0

0 0

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 0 0
Övriga skulder 0 0

0 0

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 0 0
Leverantörsskulder -57 205 -47 974
Övriga kortfristiga skulder -100 221 -50 648
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter -1 814 292 -1 686 270

-1 971 718 -1 784 892

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER -2 970 318 -2 489 177
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Noter

Not 1 Redovisnings-och värderingsprinciper

Avskrivningar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt
plan. Anskaffningsvärdet har minskats med eventuella bidrag som erhållits. Avskrivning görs systematiskt över den
bedömda ekonomiska livslängden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider.

Hästar Livslängd 17 år
Kontorsinventarier 7 år
Maskiner av olika slag 7 år

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet
Eget kapital i förehållande till balansomslutningen.

Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i Idrottsföreningen.

Not 2 Nettoomsättning 2021 2 020

Idrottsverksamhetens intäkter (kontogrupp 30-31) 3687549 3610977
Sponsor/reklamkostnader (kontogrupp 42) 0 0
Lotterier, bingo och försäljningsintäkter (kontogrupp 33-37) 10108 18553
Summa 3697657 3629530

Not 3                        Bidrag   2 021 2 020
Kommun (konto 3810-3819)     42 197 43 185
Stat (konto 3820-3829)     74 081 80161
EU (konto 3830-3839)     0 0
Landsting (konto 3840-3849) 0 0
Övriga bidrag (3850-3859) 155463 6350
Summa     271 741 129 696

Not 4 Upplysning om övriga externa kostnader 2 021 2 020
Idrottsverksamhetens kostnader (kontogrupp 40-41) -1 106 140 -864 391
Sponsor/reklamkostnader (kontogrupp 42) 0 0
Lotteri/bingokostnader och
försäljningskostnader (kontogrupp 43-47) -67 567 -96 253
Övriga externa kostnader (kontogrupp 50-69 utom 6050) -622 261 -568 032
Summa -1 795 968 -1 528 676





Revisionsberättelse 
 
Till årsmötet i Råda Ridklubb 
 
Rapport om årsredovisningen 
 
Vi har granskat årsredovisningen för Råda Ridklubb. 
 
Styrelsens ansvar för årsredovisningen 
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande 
bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare 
sig de beror på oegentligheter eller på fel. 
 
Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört 
revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vi har planerat och utfört revisionen för att 
uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. 
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan 
information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat 
genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den 
interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en 
rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens 
interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de 
redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i 
redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. 
 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för 
våra uttalanden. 
 
Uttalanden 
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per 
den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 
 
Vi tillstyrker därför att årsmötet fastställer resultat- och balansräkningen. 
 
Rapport om andra krav enligt lagar och andraförfattningar samt stadgar 
 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat styrelsens förvaltning för 
Föreningens namn för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31. 
 
Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. 
 
Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision. 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
 





Ungdomssektionen Årsberättelse 2021  

Råda Ridklubb 
Aktiviteter 

Under året har vi fått anpassa oss till covid-19 restriktioner som medfört att inte allt har varit som 
vanligt, men vi har fortfarande kunnat genomföra ett stort antal aktiviteter. Under maj anordnade vi 
en poängjakt där olika lag deltog och genomförde olika utmaningar för att samla ihop poäng. Vi 
anordnade även en corona anpassad smörjdag. Under sommaren höll vi våra årliga p&j:s och USS var 
iväg på ridläger hos Klockaregårdens Hästverksamhet. Vid höstterminens start deltog vi i ”Håll 
Sverige Rent” dagen samt höll digitala teorilektioner via vår instagram. Vid Halloween var det dags 
för den årliga spökjakten, ”Hela Råda Ryktar” och även en föräldrakurs. Under december hade vi en 
digital adventskalender och vi höll även i en rykttävling. 

Bus och har tillsammans med stöd från USS deltagit i ”Folksamhästkunskap CUP” och även 
teoritävlingen ”Vi i stallet” som de vann. Tillsammans har USS och Bus planerat och genomfört alla 
våra aktiviteter som har varit jättelyckade och uppskattade av många i stallet. Trots ännu ett år med 
corona i samhället har Bus och USS kämpat på och gjort det bästa av situationen.  

 

Ekonomi 

Ekonomin har under året varit stabil och våra inkomster har främst kommit från aktiviteter som P&J 
och spökjakten. Utgifter under året har bestått av rekvisita, priser, stöd till BUS och teambuilding 
(ridlägret hos Klockaregårdens Hästverksamhet). Vi har en bra ekonomi inför det kommande året.  

 

Katter 

Milo har under året mått bra och trivs. I början av sommaren köpte USS en till stallkatt, kattungen 
Findus. Tyvärr passade inte livet på ett ridskolestall för Findus och han fick flytta till ett nytt och 
kärleksfullt hem i början på hösten.  

 

Skötare och skåp 

Covid-19 restriktionerna medförde att vi under en tid i våras fick stänga omklädningsrummet och pausa 
skötarsystemet. Men med tiden blev restriktionerna lättare och smittspridningen minskade vilket 
medförde att vi kunde öppna upp skåpen och ta tillbaka skötarsystemet. Det blev många glada miner 
när man äntligen kunde börja sköta sin favorthäst igen.  

 

Tävling 

USS har varit delaktiga på TKs möten och varit med i planering av tävlingar. Tyvärr fick 
ponnyhoppningen ställas in pga sjukdom på stallet. Vi hoppas kunna anordna fler tävlingar under 
2022 och fortsätta vårt fungerade samarbete med TK. Under sommaren anordnade vi flertalet p&js 
som blev mycket uppskattade och populära.  

Utbildning och SISU 

Vi har fortsatt med att rapportera SISU till Idrottonline och de har fortsatt att stötta oss under årets 
gång. Vi fick möjlighet att föreläsa på ett event som SISU anordnade den 23/10 på Scandic i 
Göteborg. Ett jätteintressant och lärorikt tillfälle och vi fick mycket positiv respons av vår föreläsning. 
USS och BUS har även deltagit på digitala föreläsningar som DUS anordnat.  

 

 




