
 
 

Verksamhetsberättelse 2013 
 

Årsmötet hölls den 27 februari 2013 i kafeterian på Klämmestorp. 

Sammansättningen för styrelsen har under året varit: 

 

Ordinarie ledamöter 
Hans Danielsson, ordförande t.o.m. januari 2014 

Tomas Luthman, vice ordförande t.o.m. januari 2014 därefter ordförande 

Vivianne Lärkefjord, kassör 

Katarina Fingal, sekreterare 

Elisabeth Wånge 

Jonny Lindqvist 

Therese Norby 

Elisabeth Falkfors TS 

Linda Winberg US 

 

Suppleanter 
Lars Eriksson 

Alice Moon TS 

Frida Sandberg US 

 

Revisorer 

Ordinarie 
Runa Fingal 

Magnus Isgren 

 

Suppleanter 
Henrik Zäter 

 

Extern auktoriserad revisor 
Thomas Lindberg 

 

Valberedning 
Susann Holm 

Inger Hjort 

Cecilia Isgren TS 

Ebba Nilsson US 

 

Anställda 
Veronica Klasson: ridlärare 50% t.o.m. juni sedan 100% 

Linda Svensson: ridlärare 75% t.o.m. mars 

Anna Lidar Eliasson; ridlärare 75% fr.o.m. mars 

Mia Alm: ridlärare 90% 

Mikaela Alderin-Danielsson: ridlärare 

Jenny Kristoffersson; ridlärare fr.o.m. augusti 

Angelica Flyckt; ridlärare tjänstledig för studier 



Annica Lennartsson: ridlärare t.o.m. juni 

Erica Lantz; ridlärare t.o.m. juni 

 

Gunilla Larsson; verksamhetschef 100% 1 februari-30 november 

Ann Blom; administratör 50% 

 

Joakim Antonsson; anläggningsansvarig 80% 

Anders Lindor; Stallskötare 100% 

Klas Sandström; stallskötare 100% 

Andreas Karlsson; stallskötare augusti 2013. 

 

Styrelsen 
Styrelsen har haft 11 ordinarie styrelsemöten under året samt det ordinarie höstmötet.  

Dessutom har ett extra medlemsmöte hållits. Under året infördes nyhetsbrev istället för protokoll på 

hemsidan. Samtliga möten har där publicerats. 

 

Medlemmar 
Klubben hade vid utgången av år 2013 800 medlemmar varav 355 under 17 år. Av medlemmarna har 95 

ständigt medlemskap.  

 

 

Nya visioner 
Visionen är att bli en ”arena för högkvalitativa tävlingar och att erbjuda marknadens bästa ridskola”. Det är 

efter denna vision och uppsatta mål styrelsen arbetar och styrelsen är övertygad om att den potentialen finns 

på JFK. 

 

För att leda detta arbete anställdes Gunilla Larsson som verksamhetschef. Dock avslutades anställningen den 

sista november. Därefter beslutade vi att prova en ny lösning där personalen fr.o.m. december 2013 har mera 

specifika ansvarsområden. 

 

Realgymnasiet 
Realgymnasiet som under ett antal år hyrt in sig på anläggningen lade under 2013 ner sin verksamhet i 

Jönköping. Man avslutade därigenom också sitt engagemang på klubben. 

 

Cafeterian 
Cafeterian är en mycket god inkomstkälla för klubben och betyder mycket främst för de barn och ungdomar 

som vistas på anläggningen varje dag, då de kan köpa något att äta och dricka eller sitta bekvämt och varmt. 

 

Vardagar och tävlingshelger är det ridskoleelever/-föräldrar som bemannar cafeterian. Övriga uppgifter 

hanteras av en ideell cafeteriakommitté (föräldrar/ridskoleelever) som har utökats från 2-3 pers. till 8-9 pers. 

under 2013! 

 

För cafeteriakommittén ingår diverse återkommande arbetsuppgifter. 

Varje vecka: inventering inför beställning. 

Måndagar: mottagning o uppackning av varor. 

Torsdagar: påfyllning i drickakyl, förklädes- och handdukstvätt, planering mat och ansvar tävlingsdagar och 

städning av kökets toalett.  

Några andra uppgifter är t ex beställa hämtning av pant, avfrostning av frysar, rengöring av kylar, städning 

av skåp samt svara på medlemmars frågor och påminna inför bemanning. 

 

Bemanning vid tävlingsdagar är fortsatt hög tack vare påminnelser. Förälder till ungdom under 18 år deltar 

tillsammans med sitt barn. Under 2013 var det 29 tävlingar varav 1 hundtävling samt några clinics. 

Från hösten 2013 har kontantkort med SMS-pott införskaffats och numera påminns även ponnyelevers 

föräldrar via SMS och närvaron/öppethållandet har ökat. 



 

Men, vid terminsstart varje år haltar bemanningen under vardagkvällar /lördagar då ponnyföräldrar ska 

bemanna. Detta beror på att listor skicka ut sent eller at passen inte uppmärksammas förrän första 

ridfakturan betalas. Förslag är att listorna skickas ut tidigare och att i alla fall första månaden är klar och 

utskickad innan föregående termins slut. Därefter skickas kompletterande listor med fakturautskick vid 

terminens start, som tidigare. Utskick via mejl är också förslag. 

Under året har en leverantör: Mårdskog & Lindqvist levererat alla varor, inkl. kyl/frysvaror till klubben, 

istället för att som tidigare behöva använda privat bil och mycket tid till att göra flera vändor till Willys inför 

tävlingar. Brödsorter har utprovats och funkar bra nu. 

 

Catering av ”dagens lunch” från Ester Kök & Bar har varit fortsatt uppskattat. Ester Kök & Bar har även 

kunnat leverera dagsfärska wienerbröd samtidigt med maten. Lönsamheten är dock tveksam i o m att det är 

svårt att bedöma hur mycket som ska beställas och vad som kommer att sälja. 

Kommittén jobbar nu med att tillmötesgå önskemål om godissortimentet. Kassaapparat är införskaffad för 

att få tillgång till statistik och säkra hanteringen av pengar. 

 

Sponsorgruppen 
Vi har fått in 59.000 kr på skylthyror. Det är en stor ökning från föregående år (32.000 kr). 

Övriga sponsorbidrag uppgick till dryga 7.000 kr, bl.a. lottförsäljning. 

Rotary International har sponsrat ridskolan med en ridskoleponny som heter Rotary. En framåt och 

talangfull ponny. 

Vida Stallströ sponsrade med spån till tävlingsboxarna på Höökscupen. 

Svenska Kyrkan sponsrade med pengar till Höökscupen. 

Nya skyltar i ridhuset är Specsavers och Expåra. 

JFK har ett samarbete med rekryteringsföretaget Framtiden som går ut på att medlemmar tipsar om företag 

som kan tänkas anställa en person i minst en månad. Om företaget gör det, då får vår klubb 10 000 kr från 

Framtiden. Förra året tipsades det om ca 15 företag, vi hoppas på att dessa leder till jobb i år. Fortsätt att 

tipsa! 

Vi har ett nytt samarbete med Svenska Foder/Hippo. Ridskolehästarna får detta foder numera. Hippo 

sponsrade med en clinic för Pether Markne och Per Sandgaard. Det kom drygt 200 åskådare! 

Visma har sponsrat kansliet med två bokföringssystem. Visma Förening och Visma Lön. I gengäld fick de 

komma och rida två ridskolehästar. Det var mycket uppskattat. 

Cramo sponsrade med lyftkran när vi behövde installera internetfiber till nya ridhuset. 

Ballast/NCC Roads sponsrade med stenmjöl till nya underlaget. 

John Bauer Hotel har bland annat sponsrat med konferenslokaler. 

I somras arrangerades återigen Höökscupen som var väldigt populärt. Hööks Hästsport är huvudsponsor.  

Hööks har också sponsrat med nya ridskolehjälmar och ryktpåsar, där privatpersoner också kunde bidra med 

en slant. 

Sponsorkommittéen har under året insamlat alla gällande avtal och upprättat nya dokument angående 

sponsorpaket och sponsoravtal. Allt finns samlat i sponsorpärmen.  
 

Ridskolans verksamhet 
Under 2013 hade ridskolan 19 ponnyer och 19 hästar plus en häst från ackordshäststiftelsen. Under året var 

23 storhästgrupper och 31 ponnygrupper igång med totalt 454 elever. 

 

Årets ridläger har varit mycket uppskattade och i stort sett fulltecknade. Vårt nya fälttävlansläger blev en 

succe´. 

Ridskolan har genomfört 7 klubbhoppningar och 2 klubbdressyrer under året. 

 

Under året har även kurser i hoppning hållits där både ridskoleryttare och privata ryttare har deltagit 

tillsammans. 

 

Även detta år deltog klubben i ridskolecuppen 

 



Under året startade styrelsen en ridskolekommitté för bättre kommunikation och för att fånga upp idéer från 

ridskolan. Kommittén har sakta växt under året och bestod under slutet av 2013 av 9 personer. Kommittén 

har under året fixat ryktpåsar till ridskolehästarna från Hööks . Dessa finansierades genom insamling samt 

donerade pengar. Skåp är uppsatta för uthyrning efter önskemål från ridskoleeleverna. Insamling av 

utrusning till ridskolehästarna är startad. 

Clinic i Natural Horsemanship och laghoppningstävling är planerade senare i vår. 

 

 

Utbildning 
Våra ridinstruktörer rider kontinuerligt lektion på våra ridskole hästar för Karina Möller.  

Ridlärarna valde i år att inte åka på ridinstruktörernas dag då seminarieprogrammet inte ansågs tillräckligt 

intressant. 

Veronica har under året gått uppdateringskurs som Grönt kort instruktör.  

 

Fritidsledare 

Träffpunkt JFK 

 
Vi är 2 fritidsassistenter anställda av Fritid Jönköping som jobbar med träffpunkten på JFK i Junedals 

fritidsområde. Vårt prioriterade område är barn och ungdomar 10-19 år, men vänder oss även upp till 25 år. 

Så vi marknadsför detta på mellanstadieskolorna och högstadiet inom Junedals fritidsområde. 

 

Vi har träffpunkten öppen tisdag 14-17, onsdag 14-21 och torsdagar 14-17.  

Vår huvuddag för aktiviter är onsdagar då vi gör en större aktivitet som vi även affischerar om. Vi gör 

aktiviteter i JFK:s cafeteria men även saker då vi lämnar stallet. Exempel på aktiviteter vi gjort och ska göra 

är: Julpyssel, våffelkväll, spelkväll, cafékväll, bowling, skaparkväll, övernattning, filmkväll mm.mm. Under 

våren då det blir ljusare och varmare kommer vi även att använda naturen kring JFK för våra aktiviteter. 

 

Antalet besökare till vår verksamhet ligger på onsdagar mellan 30-60 st barn och ungdomar. På tisdagar och 

torsdagar ligger antalet på mellan 25-30 st barn och ungdomar. 

 

Anläggningen 
Klubben fortsätter att satsa på att utveckla anläggningen i den takt det är möjligt. 

 

Under 2013 har det stora projektet varit att byta underlag i stora ridhuset. Vi har där lagt in ett modernt 

fiberunderlag som vi anpassat för att klara både stora tävlingar samt daglig ridning.  

En bevattningsanläggning har även installerats i stora ridhuset. 

Arbetet har fortgått med att få till ett takbyte på mellanridhuset. Förhoppningen är att detta kommer att ske 

under 2014. 

Utökning har skett av parkeringsytan på norra sidan av stora ridhuset, samt underhåll av befintlig yta. 

 

Även en anläggnings kommitté har skapats under året. 

 

IT 
Vår hemsida har utvecklats och är idag en viktig kanal ut till våra medlemmar. Den uppdateras flera gånger i 

veckan och ibland även dagligen.  

 

Under året har ett flertal förbättringar gjorts bl. a: 

 

Detta har gjorts under året: 

* Nät dragits till US och en switch har satts upp där. 

* Nät har dragits till utbildningssalen och en switch har satts upp där. 

* Nätet ut till utebanan har byggts om till att bli permanent 

* Permanent nät har dragits till receptionen och en dator har satts upp där 

tillsammans med en låsbox för att förhindra stöld 



* Permanent nät har dragits ut till Nya Ridhuset 

* Bytt ut alla tre datorer i kansliet. Ann fick den snabbaste datorn av de 

som byttes 

* Ann har fått dubbla skärmar samt högtalare till sin dator 

* Ann har fått moderna lön- och bokförningsprogram, SPCS 

* Backup på Anns viktiga data har satts upp genom onlinebackup, "Backblaze" 

* Ann har efter begäran fått en egen liten skrivare uppsatt på sitt bord 

* Hemsidan har kontinuerligt uppdaterats och backats upp under året. En 

återläsning har behövts göras, men inga längre nertider har upplevts på 

webben. 

* Internet på klubben har förbättrats från 0.5 Mbit till 5 Mbit genom 

borttag av en trasig telefondelare som var inkopplad. 

 

Internet fungerade bra under Hööks det här året. 

Ett avbrott kom då det regnade, vatten rann in i en sladdvinda som ställts 

utanför en transport och strömmen slogs ut på hela utebanan (och därmed 

också internet) 

 

Ungdomssektionen 
Vi började året med en nytt Us och vi var endast 2 st. medlemmar kvar från tidigare år, det tog vi som en 

chans att få Us starkare och försöka bli ett glatt Us med stor arbetsvillighet, som vi själva tycker att vi har 

lyckats med. 

På vårterminen hade vi blåbärshoppning och påskäggsjakt som våra stora aktiviteter. 

 

Vi bestämde att ha olika namn på blåbärshoppningen som tidigare alltid hetat blåbärshoppning, detta gjorde 

vi för att få mer intresse för hoppningen och namnet i våras blev smultronshoppning.  

Vårterminens smultronshoppning var väldigt lyckad och det var många som var med. Detta var den nya Us 

första större aktivitet och det fungerade väldigt bra och det nya Us fick mer vana och självförtroende.  

Påskäggsjakten detta år var lite mindre populärt än tidigare, vi har ingen aning om varför det kan vara så. 

Men för de barn och ungdomar som var med och gick jakten var det väldigt populärt och barnen var nöjda, 

men nästa år hoppas vi på att det blir lika populärt som det brukar vara. 

På terminens teorivecka hade vi även ponnyaktiviteter, t.ex. rykttävling, voltige och en dag i stallet, även 

detta gick jätte bra och många barn var med! 

Vi åkte även till Boda Borg och det var lika populärt som förra året och vi hade en otroligt bra dag med 

mycket lek och skratt! 

 

Efter ett långt sommarlov kom vi tillbaka med nya tag, terminen som väntade var lite jobbigare men otroligt 

roligt. På höstterminen har vi en blåbärshoppning, spökrunda och vår årliga luciashow! 

Terminens blåbärshoppning fick heta Citronhoppet och var lika populär som vårterminens 

smultronshoppning, denna gång gick det mycket fortare i och med att den nya us visste hur det skulle gå till. 

På höstlovet hade vi vår läskiga spökrunda som i år blev väldigt lyckad, detta var många som var med och 

barnen var mycket rädda som är spökrundans syfte!  

Sist på året har vi vår största aktivitet, luciashowen! 

Denna aktivitet planeras hela terminen och kräver mycket planering, handling och folk till hjälp. På 

morgonen på luciashowsdagen hade vi i Us grötfrukost med personalen på Jfk. Där vi i Us lussar för 

styrelsen på morgonen, därefter är den så kallade grötfrukosten. När detta var slut gick dagen åt att fixa klart 

allt det sista till showen. Även om ljudet och ljuset krånglade lite i sista stund så fixade vi det till en väl 

godkänd luciashow från vår sida! Vi har även fått mycket bra respons på luciashowen och dess innehåll.  

 

Varje lördag på året har vi även haft barnridningar för dem som vill testa på hur det känns att rida. I år har 

barnridningen varit otroligt populär och det har kommit ända upp till 55 barn på en lördag. Och tack till alla 

våra underbara barnridningsledare som har gått många varv i ridhuset!  

Detta är vad vi har gjort det året och vi hoppas att kommande år blir minst lika bra! 

 

Tävlingssektionen 



Tävlingssektionen har under 2013 anordnat 14 stycken egna tävlingshelger i dressyr och hopptävlingar.  

Under våren påverkades tävlingsverksamheten av att vårt underlag inte höll och vi märkte av det på antalet 

starter. Därför är vi i TS väldigt glada åt att vi fått nytt fantastiskt underlag som vi har börjat märka av på 

antalet starter under hösten då många av hopptävlingarna har blivit stängda pga maxantal. 

Under året genomfördes 3357 starter. Fördelat på 2646 stycken i hoppning och 270 stycken i dressyr. 

Tävlingen som hoppningen hade ihop med Norrahammar-Tabergs ridklubb var det 270 stycken som kom till 

start på då vädret inte var med oss. 

Hoppning 

I hoppningen hände mycket. En del bra och en del lite sämre.  Det som var positivt var att vi fick förfrågan 

att ha semifinal i 4-årschampionatet och det genomförde vi. Vi fick njuta av att se fantastiska unghästar som 

blir spännande att få följa på tävlingsbanorna i framtiden.  Vi inledde ett samarbete med Norrahammar-

Tabergs ridklubb och det resulterade i ett mycket bra resultat som vi hoppas ska leda till större tävlingar 

framöver.  Det som var lite tråkigt var att vi inte fick igenom den nationella tävlingen på hösten utan vi fick 

lägga den som en regional.  Då vi har en fantastisk anläggning har vi märkt att våra Pay and Jump har blivit 

väldigt populära och vi genomförde 4 stycken med många starter och det märktes under hösten att ryttarna 

förstått att vi bytt underlag. 

De individuella framgångarna har också kommit. 

Jens Wickström vinner priset som klubbens bästa senior. Totalt har han kommit upp i 585 poäng.  Det har 

varit ett händelserikt år då hans säsong började fantastiskt bra då han på tävlingen i Skurups country club 

placerade sig på 4:e plats i 150 hoppning. Siktet var inställt på tävlingarna i Falsterbo. Tyvärr drabbades 

Jens av en allvarlig bilolycka vilket gjorde att han inte kunde rida på två månader.  Han kom igen under 

hösten och vi var många som följde honom på tv i Volkswagen Cup på Grevagården där han genom en 

fantastisk ritt fick en fin andraplacering. I finalen är vi nog många som kände frustrationen när den felfria 

rundan resulterade i att tiden gick över med 6 hundradelar vilket gjorde att han fick tidsfel.  Vi ser fram emot 

att följa Jens under 2014 då han har mål att rida Gina Tricot och åka till Arezzo i italien.  

Evelina Höglund tar hem priset som årets YR. Hon har visat att hon är väldigt duktig att ta fram unga 

hästar till tävlingshästar som presterar fantastiskt bra. Vi såg henne på unghästchampionatet där hon gick 

vidare till final. Inför i år har Evelina valt att gå tillbaka till Norrahammar-Tabergs ridklubb och vi önskar 

henne lycka till. 

Amanda Isaksson vinner priset som bästa junior. Blir spännande att följa henne i sin karriär. Läser nu 

gymnasiet i Strömsholm och har med sina hästar där. Amandas mål är att kvala in till SM. 

Wilma Fransson får priset som bästa ponnyekipage då hon på sin ponny Sting`s Yaris hon har ridit ihop 

379 poäng och totalt 501. Förra året blev Stings Yaris bästa 6-åriga ponny och i år bästa 7-åriga ponny.  

Framgångarna under året har varit många. På Årsta-Runsten kom ekipaget till A-final där de hamnade precis 

utanför placering. Wilma deltog i SM på Grevagårdens Ryttarförening. Hon kom till b-final där hon kom 

tvåa. 2014 är Wilmas sista år hon får rida b-ponny så vi får följa henne och se hur långt det räcker. I år jag 

tror att siktet är högt inställt. 

 

Vi på JFK är stolta att få öka ut vår prisceremoni då vi numera har ett körekipage i de högsta klasserna. 

Priset går till Rebecka Kristianssen.  

Efter att ha varit medlem i aktiv körklubb i flera år bestämde jag mig att från år 2013 att bli mera "lokal". 

Valet blev ju enkelt, dottern Linnea red för JFK, och det var där jag slet ut mina ridstövlar som liten. 

2013 var ett år med VM sent på året, och så långt ner i Frankrike man kan komma. Och det är klart att även 

om jag efter mina 9 år i landslaget, 4 VM innan i bagaget med flera topp placeringar inte blev nöjd med 

resultatet (nånstans runt 20e placering), så är jag nöjd med prestationen att ta Lucky med på hans andra VM, 

en ponny vi har haft sedan 1,5 års ålder. 

Backar jag sen tillbaka i året så var det skönt att försvara min SM titeln från föregående år. Konkurrensen 

har hårdnat också inom körningen, och tidigare på 2013 hade vi silver på NM i Danmark, samt en tre topp 

tre placeringar internationellt.  

Men redan i höstas bestämde vi oss för att det skulle bli min sista körsäsong med Lucky, han är en fantastisk 

läromästare inom det mesta och skall nu tävlas i körning av Linnea. Hon har tävlat honom flera gånger 

tidigare och målet är ungdoms SM i år. (Är benen för långa på ryttaren så är det bra att man kan sätta hjul 

bakom kusen.) 

  

Vad skall jag hitta på då? - Jo hemma i stallet står en ny blivande stjärna på 170 cm, nyligen inkörd och skall 



ut på tävlingsbanan i år. 

  

Dressyr 

Dressyren har under året haft 5 tävlingar.  Den populära Hööks summer Dressage cup hölls tredje året i rad 

och var Sveriges största dressyrponnytävling 2013.  

JFK har under 2013 haft lag i hoppning men inte i dressyr.     

De individuella prestationerna som vi vill uppmärksamma är att vi har en väldigt duktig dressyrryttare i 

Mikaela Alderin Danielsson.Hon tar hem priset som bästa senior. Hon har med både Emma och Lets Go 

haft många fina placeringar och har under året debuterat i Intermediare 1b (klassen strax under Grand Prix) 

med Lets Go och i Intermediaire 1 med Emma. Mikaela startade även i Falsterbo i Folksam Skandinavien 

för 6 åringar med Callaway. Hennes treåring vann 3-års testet i Jönköping och kvalade till Svenskt avels och 

sportchampionat där hon fick en fin 9:e plats.  

Andrea Blom tog hem priset som Young Rider. Vår YR ryttare även deltagit i Young Riders Acadamy.   

Nike Moon tar hem priset som bästa junior. kvalade till junior SM med sin Swindell. Hon var 1 % från att 

komma med till A-finalen och kom sedan på en fin 4:e plats i Consolation finalen.   

På ponny lyckades Rebecka Isgren bäst med sin Magic Power. Under 2013 gjorde de ett flertal starter på 

nationell nivå. Formtoppen kom till Höökscupen då de placerade sig som fyra i en nationell FEI:klass.  

 

Klubbmästare 

Hoppningen har haft klubbmästerskap och resultatet blev att Wilma Fransson tog det i år igen på ponny och 

Jane Carlsson behöll det på häst ett år till. Tack för fina ritter.  

I dressyr har det inte genomförts något km. 

Under året har vi haft cliniks av olika slag.  Vi har haft kurser på lov och sommar. Hinder har målats mm 

Vi i Ts vill tacka alla som hjälpt oss under året. Alla medlemmar som ställt upp, sponsorer mm. Utan er 

skulle inte vi kunna genomföra våra tävlingar. Vi är en klubb med en fantastisk anläggning och vi är alla 

beroende av varandra. Tillsammans är vi starka. 

 

Aktivitetsgruppen och föräldrargruppen 
 

Grupperna har legat vilande även i år 

 

Slutord 

 

De ideella krafterna som finns på JFK är en enorm tillgång och utan dessa vore det svårt att bedriva den 

omfattande verksamhet som finns idag. Styrelsen riktar ett stort tack till alla Er som med sådan entusiasm 

och energi medverkar på olika sätt till att skapa en aktiv och meningsfull fritid för alla häst- och rid 

intresserade medlemmar. 

 

Ett särskilt tack riktar vi till Jönköpings kommun och dess fritidsnämnd, föreningens sponsorer samt 

Smålands idrottsförbund och SISU för de bidrag som tilldelats JFK under året. 

 

 

 

 

 

Tomas Luthman 

 

Ordförande    Jönköpings Fältrittklubb 


