
  

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 
 
Årsmötet hölls den 27 februari 2017 i Dalvikskyrkan. 
Sammansättningen för styrelsen har under året varit: 
 
Ordinarie ledamöter 
 
Tomas Luthman, ordförande 
Lars Eriksson, vice ordförande  
Sofia Wånge, sekreterare 
Göran Ljungberg 
Kristina Wennerfors 
Elisabeth Falkfors TS 
Clara Nyberg US 
 
Suppleanter 
 
Alice Moon 
Veronica Nore TS 
Elsa Stefansson US 
 
Adjungerad 
 
Patrik Luth Kassör 
 
Revisorer 
 
Ordinarie 
Christel Sandberg 
Elin Angefelt 
 
Revisor suppleant 
 
Stina Holm 
 
Extern auktoriserad revisor 
Thomas Lindberg 
 
Valberedning 
 
Susann Holm 
Elisabeth Wånge TS 
Ebba Lind US 
 
Anställda 
 
Veronica Klasson: ridlärare 100% t.o.m april 
Anna Thor: ridlärare 100%  
Anna Lidar Eliasson; ridlärare 75% t.o.m augusti 
Carin Danielsson: ridlärare 100% fr.o.m. augusti 



  

Nickilee Ångman: ridlärare på timme 
Anette Nordström: ridlärare på timme 
 
 
Elisabeth Palmersson; verksamhetschef 100% t.o.m oktober 
Ann Blom; administratör 50% 
 
Matilda Pettersson Wämdö; anläggningsansvarig 80% 
Anders Lindor; Stallskötare 100% 
Klas Sandström; stallskötare 75% 
Sofia Ekelind; stallskötare 70% fr.o.m december 
 
Styrelsen 
 
Styrelsen har haft 36 ordinarie styrelsemöten under året samt det ordinarie höstmötet.  
Dessutom har ett extra medlemsmöte hållits. Samt 2 st ”Stötta JFK” möten. 
 
Medlemmar 
 
Klubben hade vid utgången av år 2017 818 medlemmar varav 393 under 18 år. Av 
medlemmarna har 88 ständigt medlemskap. 
 
Clinic 
 
Under året har vi haft 1 st clinic med Sylve Söderstrand och Lisen Bratt. Den var 
mycket välbesökt och uppskattad. 
 
 
Cafeterian 
 
Cafeterian är en mycket god inkomstkälla för klubben och betyder mycket på 
vardagar främst för de barn och ungdomar som vistas på anläggningen varje dag, så 
att de kan köpa något att äta och dricka eller sitta bekvämt och varmt. 
Vardagar och tävlingshelger är det ridskoleelever/-föräldrar som bemannar cafeterian.  
 
Inköp och andra praktiska saker handhas av cafeteria gruppen. 
 
Ester Kök & Bar har levererat lunch vid tävlingar och andra aktiviteter som t.ex. 
tränarutbildning arrangerad av Ridsportsförbundet. 
 
Sponsorgruppen 
  
Under parollen ”Stötta JFK” drog vi igång en kampanj för att på olika sätt få in 
pengar för att rädda oss ur den ekonomiska kris vi hamnat i p.g.a kvarkan. Ett flertal 
olika projekt sattes igång så som sälja armband, massera hästar, fota hästar, 
försäljning av rengöringsmedel och schampo. En sponsorsgrupp startades som har 
arbetat med att sälja in skyltar samt reklam på boxdörrar. De har även arbetat med 
olika projekt som ordna med parkeringsvakter på Elmia och delta i olika arrangemang 
som Iron Man, Jönköpings Maraton m.m 
 



  

Det drogs även igång en Facebook insamling, här fick vi in nästan 
100,000:-. Här var det framförallt människor med anknytning till 
klubben som bidrog men även andra ridklubbar och människor som 
läst om vår situation bidrog. 
 
Under hösten har en insamling till en ny lektionshäst dragits igång med både bidrag 
och försäljning av bl. a New Body produkter. 
 
Årets unga ledande kvinna 
 
Utmärkelsen instiftades av Jönköpings Fältrittklubb med visionen om ett jämställt 
Jönköpings län. Att instifta ett pris på det här sättet är ett helt nytt sätt att 
uppmärksamma ridsporten. Under 2017 har en Ridsportsallians skapats och priset har 
flyttats över till denna. Detta för att ridsporten i stort i länet ska uppmärksammas. 
 
Ridskolans verksamhet 
 
Ridskolans verksamhet har under året drabbats hårt av kvarkan. I och med att 
lektionerna var inställda i början av året försköts vårterminen så att den höll på hela 
juni. Detta gjorde att vi inte hade några ridläger före semestern.  
Den förnyelse av hästmaterialet som inletts tidigare har p.g.a den ansträngda 
ekonomin fick delvis fått pausas, dock har 1 häst köpts in. 
Ridskolan hade 19 ponnyer och 19 hästar plus en häst samt 3 ponny inhyrda.  
Under året var 27 storhästgrupper och 32 ponnygrupper igång med god beläggning. 
 
Sommarens ridläger genomfördes enbart i augusti. Dessa hade god beläggning och 
var mycket uppskattade. Jullovskurserna var även de uppskattade, de var 2 dagars 
läger. 
 
Ridskolan har genomfört 6 klubbhoppningar och 3 klubbdressyrer under året. 
 
Det har även dragits igång 2 grupper för privatryttare med egen häst, 1 för ponny och 
1 för stor häst. 
 
Ekonomi 
 
2016 var ett katastrof år rent ekonomiskt p.g.a kvarkan och slog föreningens redan 
ansträngda ekonomi i spillror. Under året har ett stort arbete lagts vid att försöka 
komma till rätta med ekonomin. Vi har varit tvungna att rätta vår ”kostym” efter det 
rådande läget. Detta gjorde t.ex. att vår verksamhetschef valde att sluta istället för att 
få delvis ändrade arbetsuppgifter. 
Årets resultat är även det ett minus, totalt gör vi ett minus på 134 355:-. 
Av detta är 95 291:- avskrivningar av gamla fakturor som felaktigt legat kvar som 
fodringar samt justering av balansposter som skulle gjorts tidigare år. Årets riktiga 
resultat är dock fortfarande ett minus men ”bara” på 39,064:- 
 
Föreningens olika verksamheter har burit sig enligt följande. 
Ridskolan 
Intäkter 4 687 024:- 
Utgifter 4 841 723:- 



  

Resultat   -154 699:- 
Anläggningen 
Intäkter 1 519 921:- 
Utgifter 2 206 941:- 
Resultat   -687 020:- 
 
Tävlingssektionen 
Intäkter 1 057 516:- 
Utgifter    692 564:- 
Resultat    363 152:- 
 
Café 
Intäkter    267 710:- 
Utgifter    191 353:- 
Resultat      76 357:- 
 
Ungdomssektionen 
Intäkter       24 740:- 
Utgifter         4 950:- 
Resultat        19 790:- 
 
Övriga intäkter och utgifter berör den gemensamma verksamheten.  
 
 
Fritidsledare 
 
Under året har träffpunkten på JFK i Junedals fritidsområde fortsatt. De flesta 
aktiviteterna har ägt rum i JFK:s cafeteria. Under hösten har de tidigare fritidsledarna 
slutat. Detta har fått till följd att verksamheten tillfälligt är lagd på is till vidare. 
 
 
Anläggningen 
 
2017 har av naturliga skäl tyvärr blivit ett mellanår p.g.a det ekonomiska läget. Inga 
större investeringar har gjort i anläggningen. Gällande underhållet av anläggningen 
för styrelsen en kontinuerlig dialog med kommunen där vi påpekar att ridklubbar 
kräver stora anläggningar och därför inte klarar deras hårda regler om underhåll. 
Vidare har stort fokus lagts på att föröka få mellan ridhuset iordninggjort så vi kan 
flytta tillbaka ponnylektionerna dit, vilket är viktig både i en säkerhets och arbetsmiljö 
aspekt. 
 
Under året har föreningen även tagit över driften av det som kallas stall Åberg. 
 
Ungdomssektionen 
 
Under året som varit har vi i US haft olika projekt och aktiviteter, både stora som 
små. Några av dessa har lockat mer och vissa mindre, men det har alltid dykt upp ett 
gäng glada barn. Vi har bland annat arrangerat: 
 

• Aktiviteter på ridskolans teorivecka tillsammans med ridlärarna 



  

• Påskäggsjakt och Spökjakt 
• Nattvakter under vissa tävlingshelger 

 
Den 21 februari hade US sitt årsmöte, och många nya medlemmar gick med i 
styrelsen. Det har inte varit så många i US styrelse på länge, och det har funkat 
jättebra.  

 
Under årets första månader var ridskolan fortfarande stängd på grund utav kvarka, 
vilket gjorde att en del av US aktiviteter blev begränsade. Det blev ibland 
missförstånd med till exempel barnridningar, men det fixade sig oftast på något sätt. 
Det har alltid varit både lyckat och roligt att genomföra allt det som US fick chansen 
att göra.  
 
US årliga blåbärshoppningar har även gått av stapeln, en gång under vår- och 
hösttermin. De har fått varsitt nytt namn och har varit väldigt populära bland våra 
yngre och mindre vana ryttare på klubben.  
 
US har även under vårterminens gång åkt till Boda Borg som blivit en utav våra årliga 
resor. Boda Borg har alltid varit en populär aktivitet bland barnen.  
 
I december månad hade US sin årliga luciashow som i år blev väldigt lyckad. US 
planerade showen in i minsta detalj, ända sen början av höstterminen fram till 
showdagen, där de ägnade flera timmar i stallet för att förbereda inför showen som 
ägde rum senare samma dag. 
 
Under året har US i även haft barnridningar under tävlingsfria lördagar. Där har US 
tillsammans fördelat barnridningarna emellan sig. I början av varje termin har US haft 
en banridningsledarkurs, som både nya och gamla banridningsledare varit tvungna att 
gå på. Barnen och ungdomar har sedan fått skriva upp sig för att leda på de 
barnridningar som varit under terminens gång. Utan dem hade US inte klarat av 
barnridningar då våra barnridningar har blivit väldigt populära under de senaste 
terminerna. 
 
Tävlingssektionen 
 
 
Tävlingssektionen har under 2017 anordnat 8 stycken tävlingar i dressyr och 
hoppning. Även detta år blev inte blivit vad vi har tänkt oss. Vi kom igång i somras 
med fick ett litet bakslag efter Summer Dressage då vi fick feber på en häst innan en 
Pay and Jump som vi  fick ställa in. Sedan september har det rullat på. Vi har haft 
totalt 2300 starter fördelat på 1390 starter i hoppning och 910 i dressyr.  TS har levt 
mellan hopp och förtvivlan om vi ska kunna genomföra planerade tävlingar.  
 
På våren blev ju alla våra tävlingar inställda. Hoppningen hade 3 tvådagars tävlingar 
och 1 endagarstävling. Dressyren hade en  3 dagarstävling sin Jönköping Summer 
Dressage och 1 endagars tävling . Vi hann också med två Pay and Jump.  
 
Antalet startande i hoppningen minskade lite och det kopplar vi ihop med att ryttarna 
var lite rädda i början att komma på grund av att vi haft kvarka. På senhösten kom vi 
igen.  



  

 
Det var många som under hösten engagerade sig  på Elmia. En clinic 
genomfördes under hösten som Lisen Bratt och Sylve Söderstrand 
stod för, där våra meriterade ryttare Jens Wickström Annelie 
Wetterström och Ellen Brunes som ställde upp och visade prov på hur man löser olika 
svårigheter som uppstår. 
 
Hinderparken har fått en uppfräschning och några nya hinder har köpts in. Vi är nu 
inte beroende av att låna in hinder längre. Tack familjen Höglund för ert fina hinder. 
Vi vill också passa på att tacka John Bauer hotell det fina hindret. Dessutom levererar 
John Bauer den goda maten till våra tävlingar.   
 
Under året har vi haft hoppträningar för Jens Wickström och Annelie Wetterström i 
TS regi. Det är kul att vi har så duktiga tränare som rider för vår klubb. 
 
Dressyren har under hösten haft Susanne Gielen som tränare. Andra tränare har också 
varit aktiva som Martika Martinsson och Kicki Alm. 
 
Hur har det gått för våra ryttare? 
 
 
Hoppning 
Fantastiska resultat har trillat in under året. 

Jens Wickström årets senior 
 
 
 
 
Stort grattis till Jens och Enzo som hoppade hem SM-
silvret i Sundbyholm. Framgångarna har 
fortsatt Sir Liberty kom 2a i Scandinavium. En fin 
3e placering i 150 på Flyinge på Enzo.Glimras fina 
2a placering i 145 på Elmia. Priset till JFKs bästa senior går till Jens Wickström stort 
grattis och lycka till 2018.  
Jens satsar på att tävla internationellt och kommer att åka till Italien under våren. 
 
 
 
Lovisa Holm Årets Junior 

 



  

Har på sin häst Diablo många fina resultat och placeringar upp till 
135cm.Hennes andra häst Santorini har också en fin säsong bakom 
sig. 
 

Ellinor Eckert Årets ponnyekipage  
 
 
 
 
 
Härlig säsong med vinster och många placeringar 
upp till LA. Tog hem totalsegern i Läckö Ccup. 
 

 
Dressyr 
 

Stephanie Wretmo Årets senior dressyr 
 
 
 
 
Stephanie var väldigt glad över hur hon och 
Princen klarade arenorna och 
tävlingssituationen så bra i Falsterbo 
och Elmia. Hennes mål 2018 är att hon satsar 
på de unga hästarna hon har i stallet och kommer 
att visas upp i unghästklasserna. 
 
 

Tilda Gustafsson Årets Junior 
 
 
 
Den 19 november tävlade Tilda på JFK och fick 
72% i MsvC och 70% i MsvB. Tilda blev även 
klubbmästare. Den 25 november var Tilda även i 
Grevagården och red FEI lagt.program Msv B och fick 

första kvalet till SM och till Msv 
A 
 

Hanna Eriksson Årets ponnyekipage 
 
 
 
 
 
 
Hanna lyckades så bra på Jönköpings Summer 

Dressage tävlingen på Corinne att hon knep titeln. Övrigt ser vi Hanna tävla stor häst 
både i hoppning och dressyr.  



  

 
 
 
 
 
 
Körning 
 
Linnea Kristiansen 

 
 
 
 
En fantastisk säsong  2017 6e plats i VM för 
seniorer men även SM guld i seniorklassen. 
NMguld för Juniorer. En fin 2a plats på en 
seniortävling i Dillenburg, Tyskland. Målen 2018 

är att ta medalj på Ungdoms EM i Ungern. Hon satsar även på sin unghäst och hoppas 
kunna ta sig till Unghäst-VM. 
 
 
 
 
 
Klubbmästare 
Hoppning Ponny Felicia Kågefors 

 
 
 
Hoppning Häst Nickelie Ångman 

 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
Dressyr Ponny Emma Schönberg 

 
 
 
 
 
 
Dressyr Häst Tilda Gustavsson 

 
 
 
 
 
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 ridintresserade 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. 
 


