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Verksamhetsberättelse 2011 
Årsmötet hölls den 23 februari 2011 i kafeterian på Klämmestorp. Följande sammansättning för 
styrelsen under året var: 

Ordinarie ledamöter 
Maarit Hanholmen, ordförande 
Charlotte Tagesson, vice ordförande 
Tomas Luthman, kassör 
Inger Hjort, sekreterare 
Tiina Nilsson   
Christina Lannering 
Ylva Höög 
Ellen Stenberg, TS  
Elvira Lundberg, US 

Suppleanter 
Lena Aphelquist 
Leif Thor 
Lars Eriksson, TS 
Jonna Holm, US 

Adjungerad ledamot 
Veronica Klasson, ridskolechef 
Angelica Flyckt, anläggningschef 

Revisorer 
Gunnar Åsebrant och Ulrika Wretmo.  
Tomas Lindberg, extern auktoriserad revisor 

Valberedning 
Susann Holm 
Katarina Fingal 
Annika Ottosson, TS 
Paulina Hansson, US 

Medlemmar 
Klubben hade vid utgången av år 2010 836 medlemmar varav 378 flickor och 10 pojkar under 17 år. 
Medlemstalet har ökat/sjunkit med 14 medlemmar jämfört med år 2009. Av medlemmarna har 92 st 
ständigt medlemskap.  

Anställda 
Veronica Klasson ridksolechef, personalansvarig, ridlärare, 50 %, tjänstledig 25 % 
Angelica Flyckt anläggningschef, ridlärare, 90 % 
Sandra Frisell till och med 1 oktober, ridinstruktör 90 % 
Linda Svensson till och med 28 februari, 75 %, därefter föräldrarledig 
Mia Alm från och med 1 mars, vikarie för Linda S 
Annica Lennartsson från och med 3 oktober, 30 % 
Ann Blom administratör, 50 % 
Joakim Antonsson stallskötare, 80 % 
Anders Lindor stallskötare, 100 % 
Klas Sandström stallskötare, 100 % 
Nikica Jukic sjukskriven 2011 
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Styrelsen 
Styrelsen har haft 12 protokollförda möten under året och det ordinarie Höstmötet. Samtliga protokoll 
är publicerade på hemsidan. 

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 efter och styrelsen är övertygad om att 
den potentialen finns på JFK. 

För att nå upp till den visionen och de mål som styrelsen tagit fram beslutade den att en 
omorganisation var nödvändig och bildade en grupp på fyra personer som hade till uppgift att 
utreda och utarbeta förslag på hur man skulle kunna uppnå detta. Gruppens bestod av ordförande, 
kassör, Leif och Tiina. På hösten klubbades förslaget att tillsätta en verksamhetschef som har till 
uppgift att ha överblick och ansvar för hela verksamheten. Att leda JFK:s verksamhet i alla delar, att 
ha de kontakter med omvärlden som är så nödvändiga och blicka framåt och ta vara på den höga 
kompetensen som finns på JFK. Ambition var att, genom fokus på kompetens, kunskap och 
samverkan, utveckla Jönköpings Fältrittklubb till en viktig aktör i regionen och till en av Sveriges 
ledande ridklubbar.  

Sedvanliga fackliga förhandlingar genomgicks under hösten, med vissa förseningar, men till  
1 december var det klart och omorganisationen var faktum då också ett informationsmöte för 
personalen hölls. Chefstjänsterna fick sägas upp från och med 1 december och med den 
uppsägningstid som Angelica och Veronica hade. Angelica och Veronica fick samtidigt erbjudandet 
om nya tjänster som ridinstruktörer. Mycket viktigt i sammanhanget var att omorganisationen inte 
skulle innebära några personalminskningar 2012.  Den nya verksamhetschefen tillträder under första 
tertialen av 2012. 

Realgymnasiet 
Till höstterminen 2010 startade Realgymnasiet utbildning på JFK och tanken var att det skulle utöka 
med en årskull till hösten 2011. Men med för få intresserade blev det inte av. Veronica är fortsatt 
lärare på deltid till detta, varför hon har tjänstledigt från JFK 25 %.  

Cafeterian 
Cafeterian är en god inkomstkälla för klubben. Vardagar och tävlingshelger är det medlemmarna 
som driver cafeterian. Christina Lannering har varit ansvarig för verksamheten under året.  

Sponsorgruppen 
Sponsor-/PRgruppen bildades om under året då Leif Thor och Charlotte Tagesson tog över. Flera nya 
sponsorer har knutits till klubben trots att det under hösten fick ligga lite lågt då andra uppgifter 
prioriterades.  

Ridskolans verksamhet 
Ridskolan hade 22 ponnyer och 22 hästar och en häst från ackordshäststiftelsen. Under året var 23 
storhästgrupper och 30 ponnygrupper igång med totalt 460 elever .  
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Sommarens ridläger genomfördes med 66 ponnyelever och 36 storhästelever. På jullovskursen var det 
22 ponnyelever och 13 storhästelever. Under året har vi haft fem ridkalas. Ridskolan har genomfört sex 
klubbhoppningar och tre klubbdressyrer under året. 

I Ridskolecupen  slutade  JFK på  en hedrande 2:a plats i distriktsfinalen.  Även 2012 är vi med i 
ridskolecupen tillsammans med Ölmstad Rid- o Körsällskap och Vissmålens Ridklubb. 

Utbildning  
Alice Olin och Linn Bergman  har  varit på ungdomsledarkurs. Angelica Flyckt, Sandra Frisell och 
Veronica Klasson var på fortbildningskurs på Flyinge. Mia Alm och Sandra Frisell var på clinic för 
Adelinde Cornelisen.  

Mia, Linda, Veronica  och Angelica var på årliga resan till Globen i november på ridinstruktörernas 
dag och clinic med Kyra Kyrklund.  

Anläggningen 
En gång i veckan har stora ridhuset nyttjats för hoppträning och nya ridhuset för dressyrträning för 
någon av klubbens tränare. Landslagsryttaren Svante Johansson har haft hoppträningar både under 
vår- och höstterminen. Hundtävlingen hölls helt enligt traditionerna tredje fredagen i januari.  

Dressyrlandslagen ponny, juniorer och ungdomar hade programridning under två dagar i februari 
och de var mycket nöjda med underlag, uppstallning samt maten som de avnjöt i cafeterian.  
I september hade vi nordiska eliten i reining på besök. Nordic Futurity Derby hölls över tre dagar och 
det var full fart från tidig morgon till sen kväll.  

Brandförsvaret har haft utbildning för sina brandmän på JFK under hösten då de bland annat fick 
lära sig leda hästar.  

2011 har varit ett händelserikt år då mycket arbete har lagts ned på anläggningen av vår egen 
personal. Även Transport och Trafiktekniskt Centrum (TTC) har på ett enastående sätt varit oss 
behjälpliga. Här följer en lista på de investeringar/förbättringar som genomförts. 

1. Ridbanor - Uteridbanans ytskikt av oridbar sand har bytts ut mot ett 5 cm lager av 0-8 stenmjöl. 
Detta gjorde banan ridbar men i slutet av säsongen rätt hård, varför vi våren 2012 kommer att 
lägga ytterligare ett 6 cm lager av 0-8 naturgrus. TTC gjorde ett fantastiskt arbete med banan.  

2. Omgivning - TTC fortsatte sedan med att göra i ordning transportparkeringen vid 
medlemsstallarnas hagar. Här lades 25 cm 0-32 bergkross ovanpå en fiberduk. Massorna som 
blev över vid utgrävningen användes för att vidga den stora planen mellan nya ridhuset och 
sommarstallet. Samtidigt rensades slänterna och dränerades. Slänten mot Åbergs stall har 
rensats, röjts och planats ut. Nya staket har satts upp och gamla uttjänta har slängts. Den 
gamla vackra allén in mot anläggningen har röjts upp, många träd fällts och där kommer en 
skylt ”ANDERS ALLÈ” att sättas upp. Röjning och utplaning samt utfyllnad med asfaltkross har 
genomförts vid den nya ensilageplatsen. Norr om stora ridhuset har vi skrapat och rensat 
kanter samt utvidgat planen en del. Nytt grus (asfaltskross) har lagts på vissa delar av planen 
och på vägen vid medlemsstallarna.  

3. Byggnader - Ny barack köptes in för att användas av Mini US, eftersom deras utrymme blev 
avstängd på grund av mögelangrepp. Denna barack som är inredd med bord och stolar 
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samt en bäddsoffa från Ikea (Anna Blom har ordnat 4 soffor som sponsring) kan även 
användas av de nattvakter som måste finnas vid de större tävlingarna. Skanska Maskin sålde 
baracken till oss för en mycket låg kostnad. Fastigheten som inrymmer de båda lektionsstallen 
samt mellanridhuset fick en behövlig ommålning under sommarmånaderna som kommunen 
bekostade. 

4. Belysning - Belysningen på utebanan startades upp och samtidigt sattes belysning ner mot 
Hallbyleden upp. Nya reläer uppsatta och lampor bytta på ridvägen bakom Åbergs stall. Ny 
fungerande belysning på utsidan av sydvästra delen av stora ridhuset. Nya elkablar lagda 
mellan nya ridhuset och sommarstallet. Gamla kabeln kan användas för ljudanläggning i nya 
ridhuset.  
 
Och äntligen ny belysning i stora ridhuset! Fantastiskt bra enligt bland annat gästande 
tävlingsryttare. 

5. Maskiner och verktyg - Ny traktor är inköpt. Mycket välkommet ur alla synpunkter. Ny röjsåg, 
motorsåg, dammsugare, skruvidragare och hyllsnyckelsats har skaffats genom sponsring. Kring 
traktorgaraget har vi rensat bort massor av skräp och gammalt virke med mera, för att 
förbereda utbyggnad av skyddad uppställningsplats för stora redskap och verktyg. 

6. Hagar - Medlemshagarna söder om tävlingsstallet har snyggats till genom upprätning av 
stolpar och översyn av elstängsel. Nya sjukhagar har iordningsställts.  

Dessutom en massa små vardagsförbättringar som pågår hela tiden. 

Hemsidan 
Då Mia Albinsson slutade som webbansvarig har hemsidan tillfälligt uppdaterats av Tiina Nilsson. 
Under tiden sökte vi en ny person som var villig att ta över ansvaret och på hösten blev vi kontaktade 
av Therese Norby som visade sig vara en alldeles förträfflig webbadministratör med yrket i bagaget 
och dessutom rider i ridksolan. 

Hemsidan är vår främsta kanal att nå ut till alla medlemmar men också ett ypperligt fönster att visa 
upp oss i och därför är det ytterst viktigt att den lever dagligen och att vi har en administratör som 
kan lägga ner den tid som behövs. 

Ungdomssektionen (US)  
Under året har US haft aktiviteter på loven, utbyteshoppning, blåbärshoppning, sommaravslutning, 
spökrunda, Boda Borg, luciashow och grötfrukost. De har även hjälpt ridskolan med aktiviteter på 
teoriveckan och varje lördag när det inte är tävling har de ordnat barnridning på klubben. US har 
även åkt iväg och haft barnridning vid några tillfällen. När det varit större tävlingar har US fungerat 
som nattvakter.  

Tävlingssektionen (TS) 
Tävlingssektionen har i år anordnat 21 tävlingar, fördelat på hoppning 13 gånger med 2 989 starter 
och dressyr åtta gånger med 670 starter, toltalt 3 679 starter. Statusen har varit från Lokal till Nationell 
nivå både för dressyr och hoppning. 

2011 hade Hööks Summer Dressage Cup premiär. Den kommer att återkomma även under 2012. 
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 I år har dessutom ekipage från JFK lyckats extra bra runt om i landet. Anna Malin Lydén och Spirit III 
tog Brons i Dressyr SM för B-ponny och Mirella Thelander kom på en 6:e placering med sin C-ponny 
Snow Flake. JFK har även varit bra representerade gällande lag under 2011 då de deltog i följande 
serier: Elit, div 1 och div 2 Hoppning både ponny och stor häst, Elit, div 1 och div 2 Dressyr ponny och 
Lag SM Dressyr stor häst. 

Av de individuella starterna lyckades Fredrik Höglund och Victoria Nyemad (seniorer, hopp) Katja 
Falk (YR, junior) och Thea Månsson (ponny) bäst. Inom dressyren var det Mikaela Alderin Danielsson 
(senior), Maria Holmquist (YR, junior) samt Anna Malin Lydén (ponny) som tog flest poäng. 

Aktivitetsgruppen och föräldrargruppen 
Grupperna har legat vilande även i år. 

Slutord 
Vi i styrelsen riktar ett stort tack till alla ideella krafter som medverkat på olika sätt till att skapa en aktiv 
och meningsfull fritid för alla häst- och ridintresserade medlemmar.  

Ett särskilt tack riktar vi till Smålands Idrottsförbund och SISU, föreningens sponsorer samt Jönköpings 
kommun och dess fritidsnämnd, för de bidrag som tilldelats JFK under året. 

 

Maarit Hanholmen 
Ordförande Jönköpings Fältrittklubb 
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