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Att komma in som ordförande i en klubb som man varken sut-
tit med i någon styrelse eller arbetat på, har både sina fördelar 

och nackdelar. Fördelen är att det ibland är lättare att se vad som 
krävs med ett utifrån perspektiv. Nackdelen är att det tar lite längre 
tid att sätta sig in i verksamheten. Min strategi har därför varit att 
skynda långsamt.  

Styrelsens fokusområde för 2014 har bl.a. legat på ridskolan och 
arbetet med att kunna få in mer yngre hästar och en gemensam 
samsyn på häst och ryttarutbildningen. Ridsportförbundet har höjt 
kraven på kvalitetsmärkningen från 2016. Vilket kräver att vi lägger 
en del resurser och pengar framöver för att kunna möta de krav 

som ställs. Kvalitetsmärkningen är till för elever, personal och hästarnas bästa, varför jag ser 
ridskolan som ett självklart fokusområde även för 2015. 

Ett annat fokusområde har varit att få en ekonomi i balans för att kunna driva och utveckla 
verksamheten även i framtiden. Styrelsen har påbörjat arbetet med att bland annat se över 
våra betalningsrutiner, avtal och stallkontrakt samt varit försiktiga med att besluta om större 
investeringar och projekt.  Det känns som att strategin ”att skynda långsamt” har fungerat 
och att klubben nu är på väg åt rätt håll. 

Klubben går plus! Fantastiskt! Men det är inte tack vare klubbens ordförande, utan tack vare 
ett fantastiskt lagarbete, där alla ni medlemmar är delaktiga. Ridsporten anses ofta vara en 
enmanssport och ingen lagsport. Det stämmer kanske till viss del, men har ni tänkt på att 
det finns ingen ryttare som rider på elitnivå som nått dit på egen hand. Att ha ett team bak-
om sig är ett måste för att lyckas. 

Jag vet att det inte är lika självklart för alla att arbeta ideellt och orsakerna till det kan vara 
många. Oavsett vilken, är det viktigt att ta reda på varför vissa vill och andra inte. En fråga 
som styrelsen behöver arbeta mer med i framtiden. Det är både roligt och inspirerande att 
arbeta ideellt och jag vill tro att genom fler ideella insatser, stärker vi gemenskapen och når 
toppen betydligt snabbare. 

Som ordförande för Jönköpings fältrittklubb vill jag slutligen rikta ett stort tack till alla för-
troendevalda, ryttare, frivilliga och ideella, mammor, pappor, personal och sponsorer. Ja alla 
ni som hjälper till att lyfta Jönköpings fältrittklubb till en högre nivå. För klubben är er insats 
betydelsefull och viktig.  

Nu riktar vi krafterna mot 2015 och nya mål. Jag är stolt över att vara en del av Jönköpings 
fältrittklubb, det hoppas jag att också du är.  Och glöm inte bort. Alla kan inte göra allt, men 
alla kan göra något.

Christine Alm
Ordförande JFK

Årets som gått  – tankar från ordförande



Årets som gått  – tankar från ordförande ”Alla kan inte göra allt, 
men alla kan göra något”
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Styrelsen 2014

Anställda

Veronica Klasson  Ridlärare 100% 
Hästansvarig, helgpersonal, handikappridning, bidrag

Anna Lidar Eliasson Ridlärare 75 %  
Cafeteriabemanning

Mia Alm    Ridlärare 92 % 
Ridhusschema, LOKstöd, Horsemanager, Stallvärdinnor

Angelica Flyckt    Tjänstledig för studier

Timanställda ridlärare
Mikaela Alderin – Danielsson
Jenny Kristoffersson   tom augusti
Amanda Johansson  from augusti
Ida Jansson    from augusti
Anna Thor  
Malin Andersson  from september

Kansli och ekonomi

Ann Blom   Administratör 50 %

Stallpersonal

Joakim Antonsson  Anläggningsansvarig 80 %
Anders Lindor  Stallskötare 100 %
Klas Sandström     Stallskötare 100 %
Matilda Petersson  Stallskötare 100 %



Antal medlemmar under 2014 uppgick till 700 st fördelat enligt följande

Antal lösta tävlingslicenser 104 st

Ålder  Kvinnor  Män  
0-20 år      412    11
21 och över     251             26 



Ridskolans verksamhet

En enkät togs fram under juni 2014 där elev-
erna fick svara på frågor om ridskoleverk-
samheten. Uppfattningen var positiv i det 
stora hela, men med önskemål om nya yngre 
hästar. Förnyelse av hästmaterial är påbör-
jat och två lektionshästar och en ponny har 
köpts in. Ridskolan hade vid årsskiftet 16 
ponnyer, varav 1 hyrponny. På hästsidan var 
det 17 hästar, varav 1 ackordshäst. 8 pon-
nyer/hästar har under året försvunnit från 
ridskolan varav fem har fått nya ägare.

Under året har det varierat i antalet lek-
tionsgrupper. Glädjande kunde ridskolan 
starta två nya vuxengrupper på lördagarna i 
september.  

I snitt har man haft ca 26 storhästgrupper 
och 30 ponnygrupper igång, vilket är en ök-
ning med tre grupper från i fjol. Beläggning-
en på lektionerna har varit ca 92 % .

Årets ridläger har varit mycket uppskattade 
och i stort sett fulltecknade, likaså jullov-
skurserna där man i år även fick möjlighet 
att hyra häst några dagar och rida fritt.

Ridskolan har genomfört 7 klubbhoppningar 
och 4 klubbdressyrer under året och intres-
set för klubbtävlingarna ökar.
Under året har även kurser i hoppning hållits 
där både ridskoleryttare och privata ryttare 
har deltagit tillsammans. Ridskolan har även 
erbjudit möjligheten till privatlektioner, vilket 
varit mycket uppskattat. 



Anläggningen

Efter flera år av stora investeringar i be-
lysning och underlag var 2014 ett litet 
mellanår där inga större projekt genom-
fördes. Anläggningen behöver utveck-
las varför en underhållsplan i grova drag 
tagits fram och ett visst arbete har på-
börjats. 
Stora ridhuset har fått påfyllt med fiber-
sand och mellanridhuset spånflis.

Bland annat har andelsstallägarna må-
lat delar av stora ridhuset och stuprö-
ren på stora ridhuset har rensats. Vi har 
haft städdag för att slänga skräp och 
grovtvätta bl.a. fönster och toaletter med 
frivilliga insatser.  
Stort tack till alla frivilliga som hjälpt till 
med målning och tvätt! 

Förberedelse för nya parkeringsmöjlighe-
ter vid uteridbanan är också gjort. Ett ar-
bete vi hoppas kunna slutföra under 2015.

Takbytet på mellanridhuset har inte helt 
legat på is. Beviljade medel från kommu-
nen på ett nytt tak finns. Tvisten ligger 
dock i vem som ska stå för kostnaden 
samt att det inte ger oss några ung-
domslokaler utan de förblir stängda. 
Med anledning av detta hoppas vi kunna 
bilda en ridhusgrupp under 2015, som kan 
se om det finns möjligheter att bygga ett 
större ridhus på samma ställe, men med 
fräscha lokaler samt tillgänglighetsanpas-
sat istället. 

Ridskolekommitté

Ridskolekommitteen som startade 2013 
har legat lite på is, men fått nya medlem-
mar under senare delen av 2014. Det finns 
fortfarande en del att jobba på för att hit-
ta formerna för gruppen men att ha en 
ridskolekommittee ses som något positivt. 
Syftet med gruppen är att t.ex. vara en re-
surs vid klubbtävlingar, utbildning i säkerhet 
och familjedagar för att nämna några exem-
pel. 

Ridskolekommitteen arrangerade ridskolans 
dag under våren, vilket drog en hel del besö-
kare. Det bjöds på uppträdande, 
prova-på-ridning och hamburgare grillades. 

Nya foton och info om ridskolehästarna 
har publicerats på hemsidan samt ett eget 
instagramkonto finns för aktiviteter. En hel-
dagsclinic om hästens språk och psykologi 
med publik från hela länet har arrangerats 
och syntes i media i samband med detta. 
Ny och begagnad utrustning till ridskolehäs-
tarna, har samlats in och hållit i uteritter på 
lördagarna. Ridskolekommitténs stod även 
för julpyntningen i ridskolestallen inför jul.

Alla intäkter som kommit in på aktiviteter 
och evenemang  har gått till ridskolan. 

Sponsring

Stort tack till alla fantastiska sponsorer och samarbetspartners som har stöttat Jönköpings
fältrittklubb under det gångna året. JFK har en hög ambitionsnivå vad gäller aktiviteter, tävlingar och 
evenemang. Genom ett stort engagemang inom klubben och med bra stöd från våra samarbetspartners 
har vi skapat positiva upplevelser för såväl ridskoleryttare, tävlande, besökare, funktionärer och övriga 
intressenter.
Klubben fick in totalt 56 300, vilket är något mindre än i fjol. Rutiner och framtagning av nya sponsorpaket 
för 2015 är påbörjat. Detta för att fler företag och enskilda personer ska kunna sponsra klubben.



Tävlingssektionen

Tävlingssektionen har under 2014 anordnat 
16 stycken egna tävlingshelger i dressyr och 
hopptävlingar. I det ligger 4 stycken Pay and 
Jump. Under året genomfördes 4043 starter. 
Fördelat på 3460 stycken i hoppning och 583 
stycken i dressyr. Detta är en stark ökning 
för hoppningen. Det genomfördes också 4 
mycket populära Pay and Jump med 660 
starter.  

Under året har en del inköp gjorts för att 
hålla den fina hinderparken igång. Det har 
också köpts in material till träning både för 
den privata och ridskolan. Nya nummer till 
hinder är en del i det hela och infångare. I 
somras målades träningsmaterialet om och 
det var mycket uppskattat. Två nya datorer 
har inköpts en till tidtagningen och en till 
sekretariatet.

Hoppning

2014 har varit ett fantastiskt år med flera av 
tävlingarna fullbokade på bara en vecka. 
Det har arrangerats en ponnyhelg med lo-
kal-regional tävling, en endagars nationell, 
Agria Pony Trophy samt div 1 zon norra och 
Elit omg 1 zon öst. 

Storhästar har haft en helg på våren med 
en lokal – regional tävling. Det hölls ock-
så en extra tävling, en tvådagars nationell 
som kompensation till den som försvann på 
hösten 2013. Under hösten arrangerades se-
mifinalen i 4-årschampionatet för storhäst, 
samt en tredagars regional nationell tävling. 
Efter den nationella fick klubben fantastisk 
respons från ryttare och besökare. Ett nytt 
koncept prövades med en storskärm inne i 
ridhuset vilket var mycket uppskattat. 

Ponnyryttarna fick två tävlingsdagar under 
hösten. Fördelningen på antal tävlingsdagar 

har varit lite ojämn mellan ponny och häs 
Något som TS kommer att titta på så fördel-
ningen blir bättre för 2015. 

Det har även arrangerats klubbmästerskap. 
I år var det Fanny Fransson som lyckades bli 
klubbmästare på ponny och Fia Sterner på 
häst. 

Dressyr

Inom dressyren har vi haft totalt fyra täv-
lingar under året. En av dessa var en deltäv-
ling i Agrias Pony Trophy som var mycket 
uppskattad. Den största var dock Hööks 
Summer Dressage Cup, som vi körde för 
tredje året i rad. Också den mycket uppskat-
tad med ca 380 stater under tre dagar med 
tre dressyrbanor. Detta var färre antal star-
ter än 2013. Vi hoppas dock på fler starter 
2015 då vi kommer ha fler klasser för stor-
häst. 

Vi hade under året både ett div 1 lag och ett 
lag i div 2 för häst. Vi räknar med att antalet 
dressyrtävlingar kommer att ligga på samma 
nivå framöver eller till och med lägre om det 
inte blir fler ryttare/föräldrar som engagerar 
sig i dressyrgruppen. 

Årets ryttare

Ts delar också ut priser i de olika grenarna 
och i år ingår även körning.  Flera ryttare i 
både hopp och dressyr och körning har varit 
på SM och EM med strålande resultat eller 
vad sägs om ett SM guld Junior körning och 
en 6e plats EM för Linnea Kristiansen. Wilma 
Fransson knep en fin 5e placering i A-finalen 
och Ellen Fröderberg kom på 12e plats i in-
omhus SM. Mikaela Alderin Danielsson som 
rider svår dressyr haft flera fina placeringar 
och Anna-Malin Lydén var på 11:e plats i juni-
or SM i dressyr och har även tävlat interna-
tionellt. 



Hoppning

SeniorJens Wickström 
Young Rider Angelica Simic
Junior Amanda Isaksson
Ponny Wilma Fransson

Körning 

Junior Linnea Kristianssen 
Senior Rebecka Kristiansen

Dressyr 

Senior Mikaela A. Danielsson
Junior  Anna-Malin Lydén

  

Årets ryttare 2014



Cafeterian

Cafeterian har även under 2014 varit en 
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 ridskole-
elever/-föräldrar som bemannar cafeterian. 
Övriga uppgifter har hanterats av en ideell 
cafeteriakommitté (föräldrar/ridskoleele-
ver). 

I början av året bestod kommitteen av 6 
personer, tyvärr har flera i gruppen hoppat 
av under året varför det under 2015 måste 
tas fram nya rutiner för att kunna fortsätta 
hålla cafeterian öppen. 

Trycket på cafeterian ökar med antalet 
starter och det har dessvärre inte alltid 
varit tillfredställande bemanning i cafeterian 
under tävlingshelger, trots påminnelser via 
SMS utskick. 

Under året har en leverantör: Mårdskog & 
Lindqvist fortsatt att levererat alla varor, 
inkl. kyl/frysvaror till klubben. Ester Kök & 
Bar har levererat lunch vid tävlingar och 
andra aktiviteter som t.ex. tränarutbildning 
arrangerad av ridsportförbundet. Priset är 
kraftigt subventionerat men för att få ännu 
mer lönsamhet bör kommunikationen in-
för tävlingar att bli bättre så att det varken 
beställs för lite eller för mycket.

PR/Kommunikation

Målet under 2014 har varit att arbeta för 
att göra klubben mer synlig, tydligare och 
intressant. Detta har gjorts genom att 
bl.a. uppdatera och utveckla hemsidan 
och skapat en blogg.
Skapat en egen sida på Facebook och 
uppdaterat den kontinuerligt.
Tagit fram profilkläder för enhetlighet och 
tydlighet. 



Fritidsledare

Två fritidsassistenter anställda av Fritid Jönköping jobbar med träffpunkten på JFK i June-
dals fritidsområde.  Prioriterat område är barn och ungdomar 10-19 år, men även öppet för 
de upp till 25 år.

Verksamheten marknadsförs på mellanstadieskolorna och högstadiet inom Junedals fritids-
område. Träffpunkten är öppen onsdagar 14-21, mellan 30-60 besöker regelbundet verk-
samheten.
Huvuddag för aktiviter är onsdagar då en större aktivitet genomförs efter marknadsföring. 
De flesta aktiviteterna sker i JFK:s cafeteria men även aktiviteter utanför stallet sker. 
Exempel på aktiviteter är: Julpyssel, våffelkväll, spelkväll, cafékväll, bowling, skaparkväll, 
övernattning, filmkväll mm.mm. 

IT
Allt fast nätverk i kansliet och TS är omdraget i kabelkanaler och nätverksuttag är uppsat-
ta i alla rum. Det finns idag fast nät i utbildningssalen, verksamhetschefsrummet, US samt 
receptionen.
Ett trådlöst nätverk på utebanan och i Nya Ridhuset är uppkopplat.
Med hjälp av kommunbidrag har klubben kunnt investerat i och satt upp nätverksskåp i 
kansliet, TS och receptionen. En donerad brandvägg är installerad.
Fiber genom Wetternet är indraget i Stora Ridhuset med internet 10/10 samt telefoni har 
avtalats att levereras från Junet via sponsoravtal, där inkoppling ske i februari 2015.
HorseManager är installerat och har påbörjats att användas. US har fått en dator uppsatt i 
US-rummet.



Under året som varit har Us haft olika pro-
jekt och aktiviteter. Flera i samarbete med 
fritidsledarna Anna och Anders. Vi tillsam-
mans haft hand om vår årliga påskäggsjakt 
och spökrunda. Aktiviteterna blev väldigt 
lyckade och det deltog många barn och 
ungdomar. 

US har även haft hand om mindre projekt 
så som:
Aktiviteter på ridskolans teorivecka till-
sammans med ridlärarna, föräldrakurser, 
filmkvällar och nattvakt under vissa täv-
lingshelger.Projekten har varit lyckade och 
roliga attgöra. 

De årliga blåbärshoppningarna har gått 
av stapeln en gång under både vår- och 
hösttermin. De har fått varsitt nytt namn 
och varit väldigt populära bland de yngre 
och mindre vana ryttare på klubben.

I december månad hade US den årliga 
luciashowen blev väldigt lyckad. Showen 
planerades i minsta detalj ända sen början 
av höstterminen och fram till showdagen 
där US ägnade flera timmar i stallet med 
både grötfrukost för styrelsen och förbe-
redelser inför själva showen senare under 
dagen.

I samband med luciashowen blev US dess-
utom tillfrågade om att lussa under två 
kvällar på John Bauer hotell. Självklart 
ställde US upp med lucia och tärnor. 

US har arrangerat barnridning under täv-
lingsfria lördagar. Ansvaret för barnrid-
ningen har fördelats mellan flera i US.  I 
samband med terminsstart har en barn-
ridningsledarkurs hållits, där både nya 
och gamla banridningsledare gått för att 
kunna hjälpa till med barnridningen. Utan 
hjälp från barn och ungdomarna hade inte 
barnridningen varit möjlig att genomföra. 

Stort tack till er som hjälper US att kunna 
fortsätta att arrangera de populära barn-
ridningarna.   

Årets ungdomssektion 
i Småland 2014
US Jönköpingsfältrittklubb blev årets 
Ungdomssektion i Småland för 2014. 
Stort grattis till utmärkelse!!


