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ÅRET SOM GÅTT 
          

Hej,  

 
Ytterligare ett år som inte har varit riktigt som vanligt. Vid denna tidpunkt förra året trodde jag nog att 
vår verksamhet skulle komma tillbaka med full kraft, utan en prägling av Covid-19. Men så blev det inte 
riktigt. Jag vill dock först och främst lyfta personalen som har jobbat hårt för att klara av dessa 
utmanande omständigheter och har klarat det bra. Högsta prioritet är att våra barn och ungdomar ska 
får vara hos oss, finna rörelseglädje och känna hästvärme.   
 
Vi har under året rivit det gamla mellanridhuset som inte längre var tjänligt för verksamhet för våra 
medlemmar eller som arbetsplats för vår personal. Kommunen leder såklart projektet med 
uppbyggnaden av det nya och vi har en förhoppning om att det drar i gång inom kort. Vi återkommer 
när vi har mer detaljer om startdatum och processen framåt.  
 
Under 2021 har tävlingssektionen som vanligt jobbat flitigt och arrangerat många fantastiska tävlingar 
och samtidigt parerat situationen med Covid-19. Ett stort till alla er som engagerar er i 
tävlingsverksamheten och vi ser fram emot 2022 där vi bland annat planerar för ponny-SM i juni.  
 
Jag vill även detta år skicka ett tack och en stor varm kram till ALLA som engagerar sig i klubben och 
lägger ner mycket av sin tid på att få saker att faktiskt hända. Jag vill också tacka hela styrelsen för ett 
bra och välfungerande arbete under året. Jag tycker det är otroligt viktigt att man har högt till tak med 
god förståelse för olika åsikter. Det är en stor förening med mycket att göra men vi har gjort vårt bästa 
och jag tycker det har fungerat bra och nu tar vi nya tag inför 2022. Dock kommer jag själv inte vara en 
del av styrelsen efter årsmötet. Mina år som ordförande har varit tuffare än jag hade förväntat mig och 
nu behöver jag lägga lite mer tid på min familj. När jag gick in i detta hade jag i stort sett ingen historia 
i föreningen och förväntningar på mig själv var höga. Jag hade nog önskat att jag hade kunnat uträtta 
mer men vi har tagit viktiga steg framåt och jag försöker ödmjukt se på arbetet i backspegeln. Jag är 
särskilt glad att vi har kommit på fötter ekonomiskt och organisatoriskt. Och jag är stolt över att vi nu 
äntligen kommer att få ett mellanridhus utan mögel och att detta har kommit till stånd genom god dialog 
med vår kommun. Med detta sagt vill jag också säga att jag under den här tiden har lärt mig otroligt 
mycket och träffat många nya människor och för det är jag verkligen tacksam!  
 
Hälsningar 

Lina Bjerke 

Ordförande, Jönköpings fältrittklubb 
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VERKSAMHETSÖVERSIKT 
 

 

Styrelsen  

 
Lina Bjerke 
Ordförande 
 
Alice Moon 
Vice ordförande 
 
Emma Möller, adjungerad 
Kassör 
 
Saffran Möller 
 
Veronica Nore, TS 
 
Johan Isidorsson 
 
Anna-Karin Moodysson 
 
Petra Svensson 
 
Annica Svensson 
 
Malene Friberg 
 
Isabelle Edvinsson 
 
 
Karin Richter, TS, suppleant 
 
US 
Embla Nilsson, suppleant 
 
Styrelsen haft 9 styrelsemöten under 2021.   
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Personal 

Louise Enlund, 100 % (föräldraledig) 
Verksamhetssamordnare/Verksamhetsansvarig 
 
Matilda Fagerlind, 100 % 
Vikarierande verksamhetsansvarig 
 
Jennie Westberg, 100 % (föräldraledig) 
Ridlärare 
 
Synne Wöien, 100 % (föräldraledig) 
Ridlärare 
  
Sofia Eklind, 100 % 
Stallskötare 
 
Anders Lindor, 100 % 
Stallskötare 
 
Josephine Tillman Ryberg, 100 %, vikariat 
 
Susanne Andersson, 50 %, vikariat 
 
Timanställda ridlärare 
Veronica Claesson 
Ylva Höög 
Maria Alm 
Jonna Persson 
 
 
Antal medlemmar under 2021 uppgick till 628 stycken fördelat enligt nedan. Vi ser att 7 % är män och 

93 % är kvinnor.  

Ålder  Män Kvinnor Summa 

0-6 1 22 23 

7-12 11 128 139 

13-20  6 191 197 

21-40  6 129 135 

>40 20 114 134 

Summa 44 584 628 
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Ridskolan  

Vid avslutandet av höstterminen hade ridskolan 328 uppsittningar och det har varit svårt att utöka detta 

med anledning av brist på ridlärare. Vi har brottats med att hitta en stabilitet i personalgruppen när vi 

har ett antal föräldraledigheter. Det har såklart medfört en högre personalomsättning med fler byten av 

ridlärare för er elever än vi hade önskat. Vi försöker göra så få byten som möjligt men det är en utmaning 

att hitta ridlärare, särskild i tider av Covid-19. Vi har dock en grupp vikarier som vi har stor tillit till och 

skickar dem ett stort tack för att de är villiga att ställa upp. 

 

Covid-19 har ju även över lag detta år påverkat vår verksamhet men inte riktigt på samma sätt som 

förra året. Vi kunde välkomna tillbaka åskådare på läktarna och öppna kafeterian en liten period igen. 

Vi fick ju återigen stänga den nu under senare delen hösten men hoppas såklart att den snart kan återfå 

de vanliga rutinerna. Detta är viktigt både ur ett socialt och ekonomiskt perspektiv. Vi får dock inte riktigt 

ordning på fördelningen av kafeteriatider och vårt nuvarande system verkar inte fungera. Vi planerar se 

över det igen och försöker hitta ett system som är mer lättarbetat och som gör att vi har en bemannad 

kafeteria alla kvällar då vi har verksamhet.  

 

Vad det gäller våra hästar så gick vi ju och blev med fölunge under 2021. Flingan fick sitt föl som nu 

heter Snowflake Surprise (Frisse) och de mår bra båda två. Vi har under året hyrt fyra hästar, främst 

med anledning av att det är svårt att hitta bra hästmaterial som vi vill köpa. Vi har sålt Jocke och Zlatan 

och köpt Armani. Sharky blev under året tyvärr halt och vi vet inte riktigt när han kan komma tillbaka till 

lektioner igen. Generellt har vi några av de äldre hästarna som dragits med lite skadeproblematik som 

vi naturligtvis försöker att hitta lösning på.  

 

Innan jul sålde vi återigen Bingolotter och vi skickar ett stort tack till alla som var med och bidrag. Vi 

lyckades dra in 40 000 till klubben vilket innebär att vi nu har grundplåten för en ny häst. Tack!  

 

Vi genomförde under året, enligt vår verksamhetsplanering, en klubbdressyr och två klubbhoppningar.  

Privata uppstallningar 

Under året har stall Åberg blivit tomt och styrelsen och verksamhetschef försöker hitta en hållbar lösning 

för att återinföra aktiviteter i de byggnaderna.  

Ungdomssektionen 

Ungdomssektionen jobbar hårt med sin återuppbyggnad och har med gemensamma krafter kämpat 

under året. Covid-19 har satt käppar i hjulen för dem också men de har ändå lyckats genomföra en del 
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aktiviteter, anpassade efter situationen så som exempelvis Spökjakten under Halloween. 

Ponnyridningen har också glädjande nog dragits i gång igen under hösten och nu satsar de på fler som 

kan vara med och bidra till den aktiviteten under 2022.   

Anläggning 

Styrelsen har under 2021 haft en god dialog med kommunen kring ett större formellt kommunalt 

underhållsansvar. Det är en dialog som förs med anledning av den process som vi går igenom med 

byggandet av det nya mellanridhuset. Det kommer troligtvis bli ett föreningen skriver på ett hyresavtal 

där kommunen har underhållsansvar för de fasta byggnaderna. Det kommer även bli ett uppdaterat 

arrendeavtal. Dessa dialoger är ännu inte slutförda men vi hoppas komma till avslut första kvartalet 

2022. 

 

Vi har upplevt ett större engagemang från tekniska nämnden som resulterat i att en stor del av 

ytterbelysning på ovansidan av stallet nu är bytt samt mycket av belysningen i nya. Man har även 

restaurerat bron mot utebanan. 

 

Under året har ett stort jobb lagts ner på Hagar, vi har dels fortsatt med planen att stegvis plöja en 

gräshage i taget för att så i nytt. Under hösten plöjdes hagarna till vänster om allen på vägen in till 

anläggningen upp. 

 

Under 2021 genomfördes ett projekt med syfte att minska kväveutsläppen i Dunkehallaån, här har vi 

hårdgjort Kilenhagarna och satt upp nya stolpar och tråd. Dessa hagar var ofta leriga och svår-mockade 

tidigare,nu är dessa mer lättarbetade och förhoppningsvis säkrare. 

 

Vi har även rustat upp delar av ridvägarna runt dammen. Extra roligt är detta nu när Kommunen under 

februari kommer att byta staketet längs med Hallbyleden. 

 

Vi har investerat i en ny fyrhjuling samt flyttat den röda barraken till utebanan för att lättare kunna 

anordna café vid tävlingar och på sikt kunna utveckla området runt utebanan.  

 

Dessutom har personalens omklädningsrum och kök renoverats en extra gång efter en vattenläcka i 

början av året.  

 

Fixardagarna under våren användes bland annat till att byta ett antal lampor i ridhuset, städa, putsa 

fönster och måla Staket. Foderkammaren fick nya hyllor, färg och upprustning.  
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Tävlingssektionen 
 
Ännu ett konstigt tävlingsår i pandemins spår. Vi i TS har försökt att göra det bästa vi har 
kunnat. 
 
Hoppning  
 
Hela vårens tävlingar fick ställas in då vi kände att vi inte kunde garantera våra funktionärens säkerhet. 

En lokal tävling blev av och den anordnades av Annelie Wetterström en vardag och var öppen för 

yrkesverksamma ryttare. Mycket uppskattat.  Tack Annelie! 

 

Hösten gick bättre och vi kunde genomföra våra 4 tävlingar. Vi i TS hopp valde att inte gå upp så högt 

i klasserna då möjligheterna till framridning förändrades eftersom mellanridhuset revs. Vi kom upp i 1 

249 starter totalt.  

 

Ett ponnylag div 2 var ute och representerade JFK på tävlingsbanorna. I laget red  

Tyra Isidorsson 

Britta Liljegren  

Liv Svedberg 

Hedda brunes 

Mira Ögren Voilik 

Laget kom på en fin 3e plats. Bra kämpat!  

 

Under våren körde vi öppen bana vid två tillfällen. Alla kan boka en halvtimme och få träna på våra fina 

tävlingshinder. Mycket uppskattat.   

 

En fixardag anordnades där vi tvättade och målade våra hinder. Ett 20 tal medlemmar ställde upp.  

 

Under en av höstens tävlingar fick vi stora problem med underlaget i stora ridhuset. Underlaget hade 

flyttat på sig vilket gjorde att det blev alldeles för tunt på norra delen. Vi i TS kände att det måste fixas 

till väldigt snabbt. Ett samarbete inleddes med ägarna i privatstallarna och TS hopp. Resultatet 35000 

samlades in och vi kunde snabbt få underlaget okej igen. Tack alla som hjälpte till och sponsrade. 

 

Klubbmästerskap hann vi med under hösten. I år lyckades Britta Liljegren (ponny) och Hanna Eriksson 

(häst) vinna. Grattis till er. 

 

De tävlingsryttare som lyckades bäst under 2021 i hoppning är: 
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Bästa senior hoppning Jens Wickström och Calsalca 

Bästa Junior hoppning Stina Clarin och Barnaby Singer 

Bästa ponnyekipage Inez Valfridsson Viktor 

 

VI i TS hopp se fram emot 2022 ny belysning i stora och nytt ridhus. Då blir vi giftiga som 

tävlingsarrangörer.  

  

Sportkörning 
Vi är så stolta att ha en svensk mästare i sportkörning som tävlar för oss. Grattis Linnea Kristensen och 

Lady Lexington. Vilken säsong ni haft. Tack för din insats på höstmötet där du delade med dig om 

hållbar hästhållning och svarade på många frågor från medlemmar om vägen till framgång. Vi har 

förstått att det krävs ett starkt team för att lyckas. Vi ser fram emot att följa er 2022 och lycka till i svenska 

landslaget.  

 

Dressyr 
Dressyren hade en bättre start än hoppningen. Dressyren kunde genomföra 480 starter under året. De 

kunde komma igång i januari med sin första tävling. Fyra tävlingar har kunnat genomföras under året. 

Lite lättare att klara säkerheten för funktionärer i dressyr.  Jönköpings Summer Dressage kunde 

genomföras i en liten mindre omfattning. Dressyren laddar inför att 2022 genomföra ponny- SM i 

dressyr.  Ett ridhus mindre påverkar ju alla hur tävlingarna kunde genomföras. Lite av ett mellanår både 

för hoppningen och dressyren. 

 

De tävlingsryttare som lyckades bäst 2021 i dressyren är  

 

Bästa senior Mikaela Alderin Belle 

Bästa ponnyekipage Ebba Salomonsson Savoy 

 

Klubbmästare 

Häst    Ebba Salomonsson Charlies Goodnight 

Ponny Ebba Salomonsson Savoy 

 

Vi i TS ser fram emot ett spännande tävlingsår för våra ryttare och kuskar. Det kommer hända mycket 

spännande 2022. Vi är redo hoppas du hänger på som medlem och hjälper oss göra ett roligt tävlingsår. 

Tillsammans kan vi dra in pengar till vår fina klubb och samtidigt erbjuda fina tävlingar för våra ryttare. 
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Ekonomisk sammanfattning 

År 2021 har varit positivt resultatmässigt vilket främst beror på att föreningen har varit väldigt 

sparsamma med medel. Samtidigt har resultatet påverkats positivt av att detta år tagit upp en del av 

bidraget som förra året placerades som upplupna intäkter på 240 000. 

 

Årsredovisning samt balans- och resultaträkning finns att hämta efter revision innan årsmötet.   

 

Ett stort tack vill styrelsen slutligen skicka till… 

 

…. de ideella krafterna som finns på JFK. De är en stor tillgång och utan dessa vore det omöjligt att 

bedriva vår 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 

hästintresserade medlemmar. 

 

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

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

 

 

 

 

Styrelsens underskrift 

 

Datum: 2022-01-28 

 

 

 

 

 

 

 


