KLAGSHAMNS RYTTARFÖRENING
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019

KAMRATSKAP RESPEKT GLÄDJE

Tankar från styrelsen

Ordförande Helen Larsson Riis, Malin Olander Roese, Suzanne Engelbert. Caroline
Jönsson. Maria Jeppson Turvin, Anders Schening, Åsa Hoff, Johnny Nilsson, Henric
Lindén, Annika Lundgren, KRUS representant Vibeke Fridman.

Vi kan blicka tillbaka på 2019 med glädje och stolthet
Attraktiv och aktiv förening

Vår verksamhet går för fullt. Medlemsantalet fylls på och våra ridlektioner har
nästintill full beläggning. Vi har många som vill börja rida och det är med glädje vi
lyckats finna utrymme för ytterligare några nya grupper.
Året har varit fyllt med spännande aktiviteter, tävlingar och events som möjliggjorts tack vare ett stort ideellt engagemang i styrelsen, i arbetsgrupper, genom
medlemmar, genom våra makalösa ungdomssektion KRUS och fantastisk personal.
Aktiviteterna är otroligt värdefulla och bidrar stort till Kamratskap, Respekt och
Glädje - våra viktiga ledord i allt vi gör.
Det är en lättnad att de påtryckningar vi utfört för ruinens iordningsställande gett
resultat och att vi med det kan fortsätta stoltsera med att vara en kvalitetsmärkt
ridskola. Vi fortsätter arbetet med att säkerställa att vi upprätthåller och utvecklar
alla de kriterier som vi som förening behöver uppfylla mot Svenska Ridsportförbundet.

Stabilitet och trygghet

Ännu ett år har vi fokuserat på att bli en förening med trygg ekonomi. Vi har initierat och delvis implementrat en digitalisering som underlättar administrationen
och som kommer ge oss bättre verktyg framöver. Vi har även detta år fokuserat
på att utöka den egna ägarandelen av hästar och det har nog inte missats att vi
fått en del nya kompisar i stallet, men även fått ta farväl av en del trotjänare. Inte
minst har vår bästa nybörjarponny Valdemar blivit pensionerad och lämnar ett
stort tomrum.

Tack

Till alla er som engagerar er ideellt i verksamheten, till vår professionella personal
som säkerställer hästarnas välbefinnande och våra elevers utveckling såväl på
hästryggen som på stallbacken vill vi rikta ett stort tack. Tack också till alla våra
medlemmar och aktiva som gör det möjligt att lyckas. Och sist, men inte minst,
riktar vi ett stort TACK till alla våra fina hästar som varje dag gör sitt bästa för att
vi ska få en härlig stund i stallet. Vi tillsammans gör Klagshamns Ryttarförening
till den bästa ridskolan!
Nu blickar vi framåt och ser fram emot 2020!
Styrelsen genom Suzanne Engelbert, Sekreterare KRF

#KAMRATSKAP
#RESPEKT #GLÄDJE

Verksamhetsidé
KRF är en ideell förening som vänder sig till människor i alla åldrar, oavsett bakgrund. Vi erbjuder en mötesplats i unik miljö och vårt mål är att
skapa ett livslångt intresse för hästar och ridning. Genom utbildning och
gemenskap utvecklar vi samspelet mellan människor, djur och natur.
Kärnvärde
· Kamratskap
· Respekt
· Glädje

Vision & Långsiktiga Mål
KRF vill vara en förebild inom ridsporten för så många som möjligt så
länge som möjligt.
KRF’s långsiktiga mål

1. KRF vill med ett långsiktigt föreningsarbete vara en förebild och inspirationskälla för andra ridklubbar i Sverige.

2. KRF vill ständigt utveckla verksamheten, med bibehållen eller förbättrad kvalitet.
3. KRF vill förmedla kunskap samt öka intresset och förståelsen för ridsporten.
4. KRF vill skapa bästa möjliga kvalitet på hästhållningen.

5. KRF vill skapa ett brett utbud av ridhästar, från unghästar till läromästare.

6. KRF vill skapa bästa möjliga kvalitet på ridutbildningen med ridlärare som har
nivå 3-kompetens samt B-tränare i hoppning och dressyr.
7. KRF vill erbjuda tävlingsverksamhet för eleverna, från träningstävling till hög nivå.
8. KRF vill sprida sin värdegrund i samhället och vara en förebild för barn och
ungdomar.
9. KRF vill erbjuda Sveriges bästa arbetsmiljö avseende ridanläggningar.
10. KRF vill bidra till förbättrad jämlikhet inom ridsporten.

VÅR VERKSAMHET

2019 har varit ett intensivt år med många roliga aktiviteter, tävlingar, interna
utvecklingar och modernisering av våra digitala verktyg. Vi har en fortsatt bra
bas för vår verksamhet: våra engagerade medlemmar och elever, vår anläggning, vår kompetenta personal och våra fantastiska hästar.
Organisation
På kansliet har Maria Gudmundsson arbetat 100% som verksamhetschef med
arbetsuppgifter som ekonomi, personalansvar, organisation, tävling, planering,
externa kontakter och ridlärare. Anna Salomonsson har arbetat 75% som kanslist
med administrativt arbete, kommunikation och även en del stallarbete.

Vi arbetar ständigt för att engagera föräldrar och anhöriga vilket vi lyckas väldigt
bra med. Det ideella engagemanget är oerhört viktigt för vår förening och för den
speciella atmosfär som det bär med sig. Hos oss kallad ”Klagshamnsandan”.
Det är det som hela vår värdegrund står på: Kamratskap, Respekt och Glädje.
Hästar
Under året har vi utökat antalet storhästar med 2st. och ponny med 6st. Föreningens ägarandel har ökat till 84% med målet 100% till 2023. Vår bästa nybörjarponny Valdemar har blivit pensionerad och lämnar ett stort tomrum.

Våra ridlärare är Mia Dahlgren, Denisé Dako, Linn Andersson och Fanny Fager.
I stallet arbetar Jeanette Burgermeister-Sinn, Martina Ekbladh, Gabriella Granqvist (slutade sept 19), Malin Fernlid (började sept 19) och Anders Hansen. De
har hand om våra 4-benta kollegor och ser till så att de har det precis så bra som
de förtjänar. Även ridlärarna arbetar i varierande grad i stallet.
Vår personalstyrka är genuin och vi strävar hela tiden mot att utbilda dem inom
sina respektive områden.

Vi har även numera ett stort antal ungdomar som har gått ledarutbildningar både
genom Skånes Ridsportförbund och SISU/RF. Det syns på många sätt både i vår
ungdomsstyrelse och i dess olika aktiviteter.

Elever/ridskoleverksamhet
Vårt arbete med graderingen av våra lektioner kunskapsmässigt har ytterligare
förfinats. Vi har även haft gemensamma teoriämne som är aktuella ur ett centralt
perspektiv och som har anpassats till de olika gruppernas kunskapsnivå.
Vi fortsätter vårt arbete med våra egna lokala tävlingar för ponny som har blivit
uppskattade av ryttarna och våra sponsorer som skänker generösa priser. Även
våra tävlingar på Ribersborg som vi gör tillsammans med några av de andra Malmöklubbarna är väldigt uppskattade.
Även i år har vi deltagit i många av de olika serier som Skånes Ridsportförbund
har att erbjuda. Nytt för i år var Allsvenskan Hoppning Div 3.

Ridsport 2025

Svenska Ridsportförbundets strategi Ridsport 2025 anger riktningen och
målet för förbundets verksamhet 2025. Skånes Ridsportförbund bjöd in till
träff med fokus hur vi i föreningarna kan använda Ridsport 2025 för att utveckla föreningens verksamhet. Att vi redan nu arbetar med många av dessa
fokusområden medför en stolthet och en riktigt bra känsla. Vi är absolut på
rätt väg och fortsätter vårt arbete med att bli en riktigt bra ridskola!

Nu tar vi nya tag inför 2020 och med Ridsport 2025 som grund arbetar vi vidare
med vårt arbete för att bli ännu bättre!
Maria Gudmundsson - Verksamhetschef

Påsken följde med den årliga övernattningen i stallet. Övernattningen arrangeras med tävlingar, (utan häst!), mysiga filmer, roliga lekar och besök av
Påskharen som delade ut godis!
I maj hjälpte KRUS till vid Malmö Stads invigning av Lilla Kalkbrottsparken
i Klagshamn, där vi hade ponnyledning för alla barn som ville prova på att
rida. Vårterminen avslutades med att KRUS organiserade en käpphästtävling, med fina priser från våra hjälpsamma sponsorer!

Efter det långa sommarlovet var det dags för Fångarna i Stallet i september
med spännande lagtävlingar, och i oktober arrangerades Halloween-övernattningen med spökrunda, filmer och mys tillsammans.

December var det årets välbesökta julshow med KRUS-galan, uppvisningar
med elever och ridlärare, utdelning av alla fina utmärkelser och det populära luciatåget. Vi hade tur med vädret och kunde rida det traditionella
luciatåget i byn, med mycket publik!!!

Under året har styrelsen deltagit i utbildningar som Ungdomsledarkurs I-III
och US-Träff arrangerad av Skånes ridsportförbunds ungdomssektion (DUS)
och Svenska Ridsportförbundet.

UNGDOMSSEKTIONEN - KRUS

Ordförande Vibeke Fridman, Maya Roese, Susanne Dahlberg-Roos, Emma Schening, Julia Hoff.
Engagerade i KRUS under början av 2019 som under senare delen avgick: Madeleine
Svensson, Felicia Hammarström, Magda Larsson Riis, Sofia Färemo, Alicia Grentzmann
och Ebba Salomonsson.
2019 har varit ett spännande år med mycket aktiviteter och roliga utmaningar.
Skötardagar arrangerades mars och maj månad för alla duktiga skötare! Dessa
välbesökta dagar innehöll information, utbildning, lekar och quiz tillsammans
samt god mat.

Varje söndag kl 12-14 under vår- och hösttermin har det varit ponnyledning
vid stallet där alla ungdomar i KRUS hjälper till som vanligt! Under terminerna har KRUS även arrangerat 15 barnkalas!

KRUS blev 2019 utvalda som föredöme av föreningen Friends (!) i deras
antimobbningsarbete, där deras representant besökte KRF och intervjuade
oss. Detta är vi speciellt stolta över och vill tacka alla KRUS medlemmar som
skapar denna miljö och goda rykte!
Vi ser fram mot en fortsatt utveckling och ett aktivt 2020.

Hälsar KRUS Styrelse genom ordförande Vibeke Fridman

Arbetsgrupper

För att stödja verksamheten finns 6st arbetsgrupper med olika fokusområden som
utgår från verksamhetens behov i enlighet med verksamhetsplanen. Varje grupp
består av en ansvarig från styrelsen, kanslipersonal och även andra personer med
områdeskompetens och engagemang.
Organisationsgruppen
Gruppsammansättning: Caroline Jönsson, Malin Olander Roese och Maria Gudmundsson.
Gruppen har stöttat och utvecklat KRFs ledning och organisation med prioritet
på verksamhetsstyrning och kompetensförsörjning. Utifrån verksamhetsplanen
2019 har vi arbetat med KRFs värderingar utifrån våra kärnvärden kamratskap,
respekt och glädje genom att utveckla arbetsmiljön samt utarbeta effektiva samarbetsformer och rutiner. Prioritet har även varit fortsatt utbildning/fortbildning
i syfte att bl.a. utveckla undervisning och pedagogik samt att rekrytera två nya
medarbetare. Fokus har också legat på att stötta föreningens ungdomar i att växa
i olika roller såsom ledare, instruktörer och andra funktioner. Detta genom interna och externa kurser och aktiviteter.
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Kommunikationsgruppen
Gruppsammansättning: Suzanne Engelbert, Åsa Hoff, Anna Salomonsson och Maria Gudmundsson.
Digitaliseringsarbete har legat i fokus under 2019. Vi har implementerat O365
så dokumenthantering, mailfunktioner och administrationsverktyg (TEAMS)
för vårt kansli och förtroendevalda fungerar mer effektivt. Vi har säkerställt så
att vi hanterar uppgifter enligt GDPR och vi har under året även utvärderat och
beslutat om ett kommande it-stöd för ridskoleadministration. Under början av
2020 kommer vi implementera Hippocrates som nytt system för såväl fakturering
som hantering av medlemsuppgifter och administration kring hästhanteringen.
Arbetet med att ständigt befästa våra värdeord pågår löpande likaså det löpande
engagemanget i våra sociala kanaler och på hemsidan.

Ekonomigruppen
Gruppsammansättning: Maria Turvin, Maria Gudmundsson, Krisitna Andersson
Med målsättningen att hålla en stabilitet i föreningens ekonomi och lägga våra
resurser där de gör mest nytta, har vi i ekonomigruppen haft kvartalsvisa möten
med genomgång av kostnader och intäkter och genomlysning av vilka utmaningar
som funnits i stunden. Efter förra årets enorma kostnadsökning för hö, så har vi i
år kunnat andas ut en aning och sett att i stort sett allt har gått enligt plan vilket
innebär att andelen hästar som ägs av KRF har ökat och motsvarande del inhyrda
har minskat. Detta får den ekonomiska effekten att vi får högre avskrivning men
lägre kostnader för hästhyror. Vi har utvärderat de ekonomiska förutsättningarna att förbättra sandbanan och att investera i en del teknisk utrustning. Dessa
frågor kommer att följa med in i 2020. Liksom den fortsatta utvecklingen mot fler
KRF-ägda hästar.

Anläggningsgruppen
Gruppsammansättning: Helen Larsson-Riis, Patrik Ellström och Maria Gudmundsson.
Under året har iordningställandet av ruinen ägt rum och vi kan nu pusta ut för
att det blev av och att vi genom det har säkerställt att vi bibehåller vår kvalitetsmärkning som ridskola. Vi har även påbörjat planeringen för att göra om den övre
ridbanan av kommunen kallad Västra Ridbanan.

Partners/intressenter
Gruppsammansättning: Lars Nilsson, Anders Schening Denisé Dako och Maria
Gudmundsson.
Vi fortsätter vårt arbete med att knyta fler sponsorer till oss och har under året
haft ökat fokus från arbetsgruppen att knyta sponsorerna närmar oss genom att
t ex i samband med våra event bjuda in dem att medverka aktivt. Vi har förlängt
de flesta sponsorerna i avtal under hösten, och några nya har tillkommit. Under
våren kommer skyltarna vid ridbanorna bytas ut för att fortsatt se fräscha och
aktuella ut.

KRF s lokala tävling i höst var väldigt lyckad med flera sponsorer på plats som tillsammans med övriga KRF-engagerade bidrog till ett riktigt proffsigt evenemang.
Vi hade fått väldigt fina priser och buketter som vi kunde dela ut till ryttarna.

Ledstjärnorna
Gruppsammansättning: Pernilla Burakovsky och Maria Gudmundsson.
Det huvudsakliga arbetet under året har varit att fokusera på vår Ungdomssektion och att ge dem de rätta verktygen för att få förståelse för hur en styrelse är
uppbyggd samt stöttning i det vardagliga arbetet.
Aktivitetsgruppen
Gruppsammansättning: Henric Lindén, Kajsa Fridman, Jeanette Nilsson, Pernilla
Johansson, Vibeke Fridman, Tina Jonsson, Annika Lundgren, Nina Hammarström,
Anna Salomonsson och Maria Gudmundsson.

Det har varit ett roligt och aktivt år, med massor av aktiviteter för alla våra medlemmar, stora som små. Förutom vår ridskoleverksamhet har vi arrangerat många
uppskattade aktiviteter under året som bidrar till Kamratskap, Respekt och Glädje
- våra viktiga ledord i allt vi gör.

Vi har till exempel fortsatt med våra uppskattade frukostridningar, en aktivitet
där ridning och frukost kombineras på fredagsmorgonen, vi fick ta del av en lärorik och viktig clinic som handlade om “hållbar häst”, vi underlättade för våra ryttare att konsumera smart och miljövänligt genom att arrangera en loppis, vi har
genomfört vår traditionsenliga familjedag och vi hade i år rekordmånga startande
i HundJoggen, en löptävling öppen för alla med eller utan hund.
Inför julshowen var det som vanligt febril aktivitet med träning inför olika nummer och luciatåg. Julshowen var som alltid uppskattad med många besökare i
form av medlemmar, släkt och vänner.
Vi har under året också genomfört ett flertal banhoppsträningar, klubbtävlingar
och lokala tävlingar.

Under lov och ledigheter har olika typer av ridläger arrangerats och sommarridlägren är alltid populära, speciellt att rida ut i havet med sin häst.

Vi är också mycket glada och tacksamma för all hjälp vi fått när vi arrangerade
städ- och fixardagar, då vi gör allt från att röja skräp, städa anläggningen, renovera
hinder och mycket mera.

Under året har vi förändrat och förbättrat vårt ordinarie utbud i Våfflan samt infört
temadagar med extra smaskigt utbud, som tex pannkaksbuffé, våffelbuffé, grillning
och julbrunch. Och så fick vi, till allas glädje, äntligen vår alldeles egna glassbox.

MOT VERKSAMHETSÅR 2020

Stort tack till våra sponsorer!

Altitude meeting		
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