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Styrelsen tackar alla för ett fantastiskt 2021!

Vi gick in i året med att vara utsedda 
till Sveriges bästa Ridskola 2020 – 
vilken start på året! Under året fick vi 
motta vårt pris på Stora Ryttargalan i 
Stockholm och vi firade även hemma 
på stallbacken. 

hästarna, Malmö stad m.fl – som gör 
det möjligt att vara DEN ridskola som 
vi vill!

2021 har präglats av att hålla ut och 
hålla i med anpassning till Covid-lä-
get omkring oss. Verksamheten har 
lyckosamt navigerat i detta och alla 
aktiva med föräldrar och besökare har 
hjälpsamt tagit ansvar och respekterat 
framtagna instruktioner!

En av årets höjdpunkt var firande av 
KRF:s 40-års jubileum med mycket 
dans och glädje. Samtidigt invigde vi 
vår nya utebana Birgittabanan genom 
att Birgitta Magnusson, som en gång 
1981 lade grunden till vår ridskola, 
klippte bandet.

Summerar vi året som gått så är vi 
fortsatt en kvalitetsmärkt ridskola, en 
verksamhet full med aktiviteter, kreati-
va och ständigt utvecklande, har stabil 
ekonomi, goda relationer med Malmö 
stad och andra aktörer, vi har fantastisk 
personal, medlemmar, ideella, ung-
domssektion och hästar OCH ledord 
som vi lever Kamratskap – Respekt 
– Glädje!

Tack till er alla som gör det möjligt och 
vi ser med glädje fram emot ett ännu 
bättre 2022!

Många hälsningar från Styrelsen genom 
Helén Larsson Riis  
Ordförande Klagshamns Ryttarförening

Styrelsen 2021: Helén Larsson Riis (ordförande), Andreas Borglund, Ann-Louise 
Grahed, Caroline Jönsson, Hanna Elfvin, Henric Lindén, Jessica Kvarnhammar, Jo-
hanna Berggren, Johnny Nilsson, Malin Olander. KRUS representanter: Filip Persson, 
Vilma Hilding.

Utmärkelsen är viktig för vår ridskola 
på så sätt att det är ett kvitto på att vi 
bedriver en ridskola som lever upp till 
de värderingar och krav på verksam-
heten som ställs för en ridskola. 

Styrelsen vill rikta ett stort tack till 
alla – personal, funktionärer, aktiva, 



KRF’s verksamhetsidé

KRF är en ideell förening som vänder sig till människor i alla åldrar, oavsett bak-
grund. 

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.

KRF’s kärnvärden

• Kamratskap
• Respekt
• Glädje

KRF’s vision 

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 för-
eningsarbete vara en förebild och 
inspirationskälla för andra ridklub-
bar i Sverige.

2. KRF vill ständigt utveckla verk-
samheten, med bibehållen eller 
förbättrad kvalitet.

3. KRF vill förmedla kunskap samt 
öka intresset och förståelsen för 
ridsporten.

4. KRF vill skapa bästa möjliga kvali-
tet på hästhållningen.

5. KRF vill skapa ett brett utbud av 
ridhästar, från unghästar till läro-
mästare.

6. KRF vill skapa bästa möjliga kvali-
tet på ridutbildningen med ridlära-
re som har nivå 3-kompetens samt 
B-tränare i hoppning och dressyr.

7. KRF vill erbjuda tävlingsverksam-
het för eleverna, från träningstäv-
ling 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 ridanlägg-
ningar.

10. KRF vill bidra till förbättrad jäm-
likhet inom ridsporten.

Kamratskap - Respekt - Glädje



Är DU intresserad av att engagera dig i 
KRFs arbetsgrupper? 

Välkommen att höra av dig till någon 
av representanterna!



Vår verksamhet

Året startade med strikta corona-
restriktioner där vi fick stänga stallet 
för alla förutom för dem som skulle 
rida t o m för föräldrarna. Detta i sig 
gjorde att barnen fick lära sig att klara 
sig själva :) 

Kalendern fortsatte att vara tom och vi 
började oroa oss för om det här skulle 
bli den nya vardagen. Som tur var hade 
vi vårt 40 årsjubileum och invigning 
av nya ridbanan, Birgittabanan, att se 
fram emot och utmärkelsen ÅRETS 
RIDSKOLA 2020. Detta var en fantas-
tisk dag, strålande väder, vindstilla, 
massor med medlemmar som har pas-
serat revy under årens lopp men som 
alltid kommer tillbaks. 

Vi tyckte det var extra roligt att fören-
ingens första ordförande Gunnel Tripp 
kom och delade denna dag med oss! 

Vi har även fått njuta av vår utmärkelse 

Årets Ridskola 2020 genom diverse 
reportage och en fantastisk film om att 
rida ut. 

Organisation

På kansliet har Maria Gudmundsson 
arbetat 100% som verksamhetschef 
med arbetsuppgifter som ekonomi, 
personalansvar, organisation, tävling, 
planering, externa kontakter och rid-
lärare. 

Anna Salomonsson har arbetat 75% 
som kanslist med administrativt arbete 
och står för största delen av all kom-
munikation till våra medlemmar. 

Våra ridlärare är Mia Dahlgren, Denisé 
Dako, Fanny Fager , Ebba Salomonsson 
(till aug-21) och Lovisa Swärd(ht 21). 

I stallet arbetar Jeanette Burgermeis-
ter-Sinn, Martina Ekbladh, Malin 
Fernlid 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. Vi har en genuin perso-
nalstyrka som har utvecklat ett mycket 
bra samarbete. 

På helgerna har vi även hjälp av våra 
stallvärdinnor som ser till att elever är 
på plats till sina lektioner samt att det 
hålls ordning i stallet. Dessa rekryteras 
från våra egna ungdomar. Vi tycker det 
är viktigt att de får växa som ledare 
både genom diverse ledaruppdrag i 
föreningen och att vi skickar dem på 
ledarutbildningar genom Skånes Rid-
sportförbund. Det syns på många sätt 
i vår ungdomsstyrelse och deras olika 
aktiviteter.  

Verksamhetschef Maria Gudmundsson berättar om året som gått.



Nu när vi har nått upp till våra mål lite 
tidigare än vad vi hade tänkt oss, är ar-
betet påbörjat mot nya vilket har visat 
sig inte vara helt lätt. 

Hästar

Under året har vi välkomnat en stor 
häst (Roffe) och tre ponnyer (Fluxan, 
Ceann och Lady Sue). Föreningens 
ägarandel är 84%. Under året har 
vi även sagt farväl till några av våra 
hästar: Agge som nu är privathäst hos 
en av våra medlemmar, Queen ska nu 
bli avelssto hos en av sina förra ägare. 

Vi fortsätter med utbildningsplaner för 
våra hästar samt tittar över och byter 
sadlarna.  

Elever/ridskoleverksamhet 

Vi har påbörjat ett samarbete med 
Malmö Universitet för att stärka de 
pedagogiska färdigheterna hos våra 
ridlärare. Även detta blev drabbat av 
coronarestriktionerna vilket gjorde att 
det kom i gång sent på året och kom-
mer att avslutas under 2022. 

Vi kan även stoltsera med att alla 
våra tillsvidareanställda ridlärare är 
utbildade på Strömsholm till Svenska 
Ridlärare från I-III. 

Vi är stolta över hur våra medlemmar 
engagerar sig i vår verksamhet och gör 
den hela tiden bättre och för den spe-
ciella atmosfär det bär med sig, hos oss 
kallad ”Klagshamnsandan”. Det är det 
som hela vår värdegrund står på: Kam-
ratskap, Respekt och Glädje. Detta är 
jag lite extra stolt över för det indikerar 
att våra medlemmar trivs.  

Vårt mål är att vi ska kunna delta i de 
olika serierna som Skånes Ridsportför-
bund har att erbjuda. Under 2021 var 



Ungdomssektionen KRUS

vi med i Ridskolecupen, Allsvenskan 
Ponny div 2, Allsvenskan Häst Div 2 
samt Torstensons Seniorcup hoppning. 
I år blev vi 3:a i samtliga serier.  

Vi fortsätter vårt arbete med våra egna 
lokala tävlingar för ponny. I år likt förra 
året kunde vi endast genomföra en pga 
Corona. Denna tävling blev helt under-
bar ute på vår nya bana med extra allt 
för att fira vårt 40 årsjubileum samt 
Årets Ridskola. Som vanligt var det fina 
priser skänkta av våra sponsorer! Även 
tävlingarna på Ribersborg blev drabba-
de av Coronarestriktionerna. Normalt 

brukar vi ha två tävlingar men i år blev 
det endast en.  

Vi har en hel rad med projekt som vi 
har påbörjat under 2021 som kommer 
att verkställas under 2022 så vi har 
mycket skoj att se fram emot! Vi skru-
var och vänder så att ni, våra medlem-
mar ska få en så kvalitativ stund som 
möjligt hos oss både vad gäller utbild-
ning och socialt umgänge.

KAMRATSKAP-RESPEKT-GLÄDJE 

Med hästiga hälsningar  
Maria Gudmundsson , Verksamhetschef 

Filip Persson (ordförande), Alva Lissdaniels, Axel Cappelin Ullenby, Emma Schening 
Maya Roese, Michell Ahlblom, Molly Nilsson, Sara Modéer, Vilma Hildingh.
Valberedning: Ebba Lindén, Vibeke Fridman.
Aktivitetsgruppen: Erika Malm , Julia Hoff, Lill Gudmundsson, Matilda Malm, Susan-
na Dahlberg Roos.

Vi inledde året på bästa vis, genom 
att ta emot det finaste priset av alla, 
årets ridskola. Vi är väldigt stolta och 
glada över denna utmärkelse. Detta har 
firats under årets gång och kommer att 
fortsätta firas.

Trots en fortsatt pandemi har KRUS 
kunnat anordna ett par corona-säkra 
aktiviteter med stort engagemang! Vi 
har även kunnat anordna våra populä-
ra kalas igen vilket vi är väldigt tack-
samma över.

Första aktiviteten 2021 var våran 
äggjakt! I början av april så anordna-
de KRUS en äggjakt där vi delade upp 
deltagarna i grupper om 8. Påskharen 

hade kommit på besök och alla fick leta 
efter varsitt påskägg!

Under vårterminen presenterades även 
KRUS styrelse på sociala medier.



Efter ett långt sommarlov anordna-
des den årliga Halloween Kvällen á la 
KRUS! Vi lekte lekar i ridhuset, åt pizza, 
kollade halloween-filmer och avslutade 
kvällen med en spökrunda.

Under oktober månad anordnades 
också en skötardag med teambuil-
ding-övningar och fika. Här var KRFs 
kärnvärden i centrum: KAMRATSKAP, 
RESPEKT OCH GLÄDJE.

I november samarbetade KRUS med 
OBOS under hashtaggen #städaför-
framtiden, där engagerade medlemmar 
hjälpte oss att städa vår fina udde!

Vi avslutade året genom våran Julshow, 
som dessutom var på plats! Med temat 
“olika-årtal” tog KRUS med publiken på 
en resa genom tiderna. Detta innebar 
stopp i bland annat antika grekland där 
vi fick se en kadrilj och 80-talet, där 
våra ridlärare genomförde ett tränings-
pass.

Showen avslutades med det klassiska 
luciatåget där fin sång och stämning 
bjöds på. Luciatåget gick även en runda 
i byn den 13/12, vilket var väldigt 
uppskattat.

Under året har styrelsen deltagit i vissa 
utbildningar, de flesta tyvärr inställda 

pga Covid-19 men i höstas så var två 
ungdomsledare färdigutbildade!

Under halva höstterminen arrangera-
des även ponnyledning på söndagar 
mellan 12-14.

Vi vill tacka alla KRUS-medlemmar för 
det gångna året och vi ser hur enga-
gerade ni är i inte bara sköta hästarna 
utan våra aktiviteter också! Vi blickar 
framåt på ett spännande 2022 där vi 
hoppas kunna anordna fler aktiviteter 
och ha kul tillsammans!

Hälsningar KRUS styrelse  
genom ledamot Maya Roese



Arbetsgrupper

Aktivitetsgruppen

Gruppsammansättning: Annika Lund-
gren, Henric Lindén, Jeanette Nilsson, 
Kajsa Fridman, Nina Hammarström, 
Pernilla Johansson, Vibeke Fridman, 
Anna Salomonsson och Maria Gud-
mundsson.

Ännu ett annorlunda år har avslutats 
och precis som förra året har pandemin 
satt sina spår i aktiviteterna på KRF. 

Trots restriktioner genomfördes det 
många aktiviteter för medlemmarna. 
Aktiviteter som alla bidrar till förening-
ens ledord Kamratskap, Respekt och 
Glädje. 

Aktivitetsgruppen verkar som ett stöd 
till verksamheten vars syfte är att främ-
ja, utveckla, planera och hjälpa med 
genomförandet av aktiviteter för alla 
medlemmar. 

Vi har fortsatt med de uppskattade 
frukostridningarna, en aktivitet där 
ridning och frukost kombineras på 
fredagsmorgonen. 

Under lov och ledigheter har olika 
typer av ridläger arrangerats och 
sommarridlägren är alltid populära, för 
både stora som små. Att rida ut i havet 
med sin häst på sommaren är extra 
härligt!

Under året har också banhoppsträning-
ar för både ponny och häst, klubbtäv-
ling och en lokal tävling i hoppning ge-
nomförts. I år nåddes fina framgångar i 
både seniorkuppen och allsvenskan. 

Vi är glada och tacksamma för all hjälp 
när vi arrangerat städ- och fixarda-
gar.  Vid dessa tillfällen har vi städat 
anläggningen, röjt skräp, renoverat 
hinder och mycket mera. Det är viktigt 
att hålla anläggningen fin och trivsam 
samt att verka för att udden behåller 
sin unika miljö.

Aktivitetsgruppen arbetar ständigt 
med att förbättra vårt uppskattade café 
Våfflan. I slutet av året kunde Våfflan 
även flytta tillbaka inomhus. Nya teman 
med god mat presenterades under hös-
ten och vi ser fram emot fler temadagar 
nästa år.

Och i år firade vi KRF’s 40-års jubileum 
med en stor fest och vi kunde genomfö-
ra både lucia och julshow!

För att stödja verksamheten finns 8 st 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.  



Anläggningsgruppen 

Gruppsammansättning: Andreas Borg-
lund, Helén Larsson Riis, Maria Gud-
mundsson.

Anläggningsgruppen ansvarar för re-
lationen med Malmö stad och tillsam-
mans har vi haft två anläggningsråd 
under året där vi följer upp aktuella 
frågor kring verksamheten och anlägg-
ningen.

Arbetet med västra ridbanan startades 
upp i början av året och färdigställdes 
senare på våren. Namntävling utlystes 
och valet blev ”Birgittabanan”. Med 
stor pompa och ståt invigdes vår nya 
ute ridbana av just Birgitta Magnusson 
isamband med vårt 40-års jubileum 
som förening.

Under året har även underlaget på ute-
banan i anslutning till ridhuset bearbe-
tats för att bli ännu bättre.

Ekonomigruppen

Gruppsammansättning: Ann-Louise 
Grahed, Kristina Andersson och Maria 
Gudmundsson. 

Med fortsatt målsättning om stabilitet i 
föreningens ekonomi och våra ambitio-
ner om att använda våra resurser där 
de gör mest nytta, har vi i ekonomig-
ruppen haft månadsvisa möten med 
genomgång av kostnader och intäkter 
samt genomlysning av de utmaningar 
som funnits i stunden. 

Med ett bibehållet stort engagemang 
från anställda och medlemmar har 
verksamheten kunnat bedrivas på ett 
tryggt sätt under hela verksamhetsåret, 
trotts fortsatt pandemi. Ekonomin har 
utvecklats stabilt under året utan stora 
överraskningar eller utmaningar. 

Under 2021 slutfördes byggandet av 
västra ridbanan och den döptes om 
till Birgittabanan under invigningen. 
Ridbanan ingår nu i verksamheten, ett 
stort tillskott för föreningen. Under 
2021 har vi även fortsatt med uppgra-
dering av sadelmaterial, investerat i in-
köp av ljudanläggning och påbörjat en 
fortbildning för våra ridlärare tillsam-
mans med Malmö Högskola. Förening-
en har köpt in ponnys och storhäst, så 



vi fortsätter arbeta mot målet om fler 
KRF-ägda hästar.  

Ekonomigruppen fortsätter sitt arbete 
för långsiktig stabilitet i föreningens 
ekonomi. 

Kommunikation & IT-gruppen

Gruppsammansättning: Hanna Elfvin, 
Suzanne Engelbert, Åsa Hoff, Anna Salo-
monsson och Maria Gudmundsson.

I och med vårt arbete med att intro-
ducera Office365 och Teams under 
2019/20 har vårt arbete och våra mö-
ten i arbetsgrupper och styrelse flutit 
på bra, även om vi förstås var tack-
samma för att åter kunna börja hålla 
fysiska möten under hösten. 

Under året har vi fortsatt arbetet med 
introduktionen av Hippocrates som 
verktyg för administration kommuni-
kation, och inom kort kommer även 
Fortnox implementeras för bokföring 
och fakturering.

Vårt arbete med enkäter har fortsatt, 
då vi ser att det är ett bra verktyg att 

få in idéer och tankar från er som är i 
verksamheten, bland annat med den 
enkät om teoriämnen som gick ut i 
slutet av året. Den stora enkät som 
genomfördes 2020 gav oss många 
idéer som vi jobbat vidare med. Bland 
annat har vi förändrat processen kring 
anmälan till sommarridlägren, för att 
göra dessa populära veckor tillgängliga 
för så många medlemmar som möjligt, 
så rättvist som möjligt.

Under året har vi tittat på olika lös-
ningar för högtalarsystem för ridhuset, 
för att förbättra ljudet för såväl elever 
som lärare under lektionerna, och gläd-
jande nog kan vi se fram emot detta 
under 2022! 

För att förbättra för besökare har vi 
även börjat skissa på nya skyltar för 
anläggningen, något som vi hoppas 
kunna få på plats under kommande år.

Arbetet med att ständigt befästa våra 
värdeord pågår löpande likaså det 
löpande engagemanget i våra sociala 
kanaler och på hemsidan. 

Ledstjärnorna

Gruppsammansättning: Maria Gud-
mundsson.

Under året har vi fortsatt arbeta med 
att integrera våra värdeord i alla 
arbetsgruppers arbete, samt i rid-
verksamheten och i alla våra övriga 
aktiviteter. Vi har även fortsatt stötta 
vår Ungdomssektion och arbetat med 
att skapa ett bra mentorsystem mellan 
ungdomarna och verksamheten.

Organisationsgruppen 

Gruppsammansättning: Caroline Jöns-
son, Helen Larsson Riis, Malin Olander 
och Maria Gudmundsson.



Gruppen har stöttat KRFs ledning och 
organisation med prioritet på verksam-
hetsstyrning och hantering av pande-
miläget. Digitala möten har genomförts 
regelbundet med fokus på omfallspla-
nering utifrån rådande läge och pande-
mins påverkan på verksamheten. 

Utifrån verksamhetsplanen 2021 har 
vi arbetat med KRFs värderingar och 
våra kärnvärden: kamratskap, respekt 
och glädje. Detta har vi gjort genom att 
fortsätta utveckla arbetsmiljön samt 
effektiva arbetsformer och rutiner. 
Kompetensutveckling med utbildning/
fortbildning har fortsatt prioriterats 
i syfte att bl.a. utveckla undervisning 
och pedagogik i samarbete med Malmö 
Universitet. Föreningens ungdomar 
har också uppmuntrats att växa i olika 
roller såsom ledare, instruktörer och 
andra funktioner.

Ett utvecklingsområde har varit KRFs 
strävan att ha verksamhet dagtid 
tillsammans med andra samarbetspart-
ners. Exempel att nämna är fortsätta 
lektioner med funkisgruppen samt nya 
samarbetet med barnhabiliteringen.

Sponsorer, partners & intressenter

Gruppsammansättning: Andreas Borg-
lund, Johnny Nilsson, Denisé Dako och 
Maria Gudmundsson.

Inledningsvis under året märkte vi av 
ett ökat intresse av KRF efter utmär-
kelsen till Årets Ridskola. Vi hade också 
flera dialoger med nya sponsorer och 
detta resulterade till slut i en ny större 
sponsor, samt att vi fördjupade vårt 
samarbete med en befintlig sponsor.  

Vi har också fortsatt vårt arbete med 
att involvera våra sponsorer i de akti-
viteter vi haft för ett ökat samarbete. 
Samarbeten som vi idag värnar om 
och ser en god potential i att utveckla 
också.

Till tävlingar och evenemang har vi 
under året fått väldigt fina priser och 
produkter som vi kunde dela ut till 
ryttarna och engagerade. Detta i sin tur 
ökar värdet och attraktionen av att få 
delta i våra tillställningar här på KRF.



Tävlingsgruppen

Gruppsammansättning: Anders Frid-
man, Caroline Jönsson, Johanna Berg-
gren, Kicki Engzell, Sara Ekeroth, Tilda 
Jönsson, Vibeke Fridman och Maria 
Gudmundsson.

2021 blev ännu ett år påverkat av pan-
demin och de restriktioner som följde, 
för oss innebar detta att vårens plane-
rade ponnytävling tyvärr ställdes in. 

Då restriktionerna lättades under 
hösten genomfördes årets enda tävling 
den 5 september, vi fick då tillfälle att 
inviga en vår nya utomhusbana, Birgit-
ta-banan, en bana med bättre underlag 
än vad vi tidigare kunnat erbjuda de 
tävlingsekipage som besökt KRF. 

Inför tävlingen togs även nya tävlings-
rosetter fram för att uppmärksamma 
KRF’s 40 års jubileum samt utmärkel-
sen ”Årets Ridskola 2020”. Sammanfatt-

ningsvis blev detta en mycket lyckad 
tävling. 

Utöver detta har hindermaterialet setts 
över och kommer att kompletteras 
under 2022. 

Ett nytt tävlingsformat har tagits fram 
för KRF’s medlemmar och kommer lan-
seras under våren 2022 med förhopp-
ning om att skapa större gemenskap 
mellan klubbens medlemmar samtidigt 
som vi får sätta våra kunskaper på 
prov. 

Vi har haft ett fortsatt fint samarbete 
med våra tävlingssponsorer som förser 
oss med priser inför våra lokala täv-
lingar - Ett stort tack till er! 

Slutligen har två representanter från 
Tävlingsgruppen gått utbildningen ”Att 
arrangera tävling” via Skånes ridsport-
förbund i syfte att kunna agera täv-
lingsledare vid framtida tävlingar. 





Stort tack till våra sponsorer!
Altitude Meetings
Dakos Bygg 
Engelbert Group 
Falsterbo Horse Show

Henda Bygg
Hööks
Ica Kvantum Emporia
Kvarnby Hästrehab 

Plantagen
Salto 
Sparbanken Syd 
Sveriges Ridgymnasium


