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ÅRET SOM GÅTT 
          

Hej,  

Vilket konstigt år vi alla har upplevt. Det var inte så jag tänkte att året 2020 skulle bli för JFK 

när jag skrev årsberättelsen för 2019. Men jag tycker att vi har klarat av det bra och efter bästa 

förmåga. Många tävlingar och aktiviteter har vi fått ställa in men har ändå lyckats hålla igång 

träningar och ridlektioner. In i det längsta vill vi att våra barn och ungdomar ska få röra på sig 

och umgås med våra fantastiska hästar.  

 

I en så pass stor förening som vi har så är det ett antal delar som ständigt kräver operativt 

arbete men också ständig förbättring. Utöver arbetet med att skapa en sammansvetsad 

personalgrupp som har en god arbetsmiljö så är det arbetet med våra lektionshästar, få ännu 

bättre ordning på ekonomin och arbeta med vår anläggning, som har tagit mycket tid under det 

gångna året. Vad det gäller anläggningsarbetet så har vi kommit långt, även om vi fortfarande 

har en stor underhållsskuld.  Vi har en god dialog med kommunen och hoppas att vi kan lägga 

över mer ansvar på dem vad det gäller de större delarna av anläggningsunderhållet. Jag sätter 

också nu stort hopp till att vi under 2021 ser att projektet ”nytt mellanridhus” realiseras och jag 

känner att detta är något kommunen också jobbar för.  

 

Jag är så glad och tacksam för alla som lägger ner sin tid i klubben. Ett stort tack till er! Jag vill 

också återigen säga att jag är extra glad för att vi har en styrelse som alla vill jobba åt samma 

håll och vill göra det tillsammans. Jag tycker vi har högt till tak och en förmåga att visa hänsyn 

till varandra. Vi har en förståelse för att vi inte bara kan gräva ner oss i enskilda frågor utan 

måste jobba framåt. Nu ser vi som förening fram emot 2021 med förhoppning om att vi kan öka 

antalet aktiviteter och på så sätt få mer liv och rörelse på klubben igen. Vi hoppas att alla ni är 

med på att fylla JFK med positiv energi! Jag kan inte poängtera för många gånger, vikten av att 

vi är starka tillsammans och att vi behöver alla sträva åt samma håll. Vi behöver öka förståelsen 

för varandras olikheter och stärkas av mångfalden. 

 

Hälsningar 

Lina Bjerke 

Ordförande, Jönköpings fältrittklubb 
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VERKSAMHETSÖVERSIKT 
 

Styrelsen  
Lina Bjerke 
Ordförande 
 
Alice Moon, Ledamot 
Vice ordförande 
 
Anders Hammarstedt, Ledamot 
Kassör 
 
Saffran Möller, Ledamot 
 
Emma Andersson, Ledamot (avhopp sommaren 2020) 
 
Martina Andersson, Ledamot (avhopp sommaren 2020) 
 
Veronica Nore, Ledamot 
Tävlingssektion 
 
Johan Isidorsson, Ledamot 
 
Anna-Karin Moodysson, Suppleant 
 
Karin Richter, Suppleant 
Tävlingssektionen 
 
Joel Sjöberg, Suppleant 
 
Annica Svensson, Adjungerad ledamot sedan 
februari 2021 
 
Malene Friberg, Adjungerad ledamot sedan februari 2021 
 
Vakant 
US  
 
Vakant 
US  
 

Styrelsen haft 12 styrelsemöten under 2020.   

 

 

 

 

Revisorer 
Maria Rydholm 

Elin Angefelt 

 
Valberedningen 
Susann Holm 

Sanna Persson 

Peter Scott 
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Personal 

 
Louise Enlund, 100 % (från 7/1 2020) 
Verksamhetssamordnare/Verksamhetsansvarig 
 
Jennie Westberg, 100 %  
Ridlärare 
 
Synne Wöien, 100 % (föräldraledig) 
Ridlärare 
  
Matilda Fagerlind, 100 % (från 1 juni 2020) 
 
Sofia Eklind, 100 % 
Stallskötare 
 
Anders Lindor, 100 % 
Stallskötare 
 
Timanställda ridlärare 

Veronica Claesson 

Adrien Salemkour 

Ylva Höög 

 
 
 
 
Antal medlemmar under 2020 uppgick till 587 stycken fördelat enligt nedan. Dessutom har 

klubben 88 stycken ständiga medlemmar. 

Ålder  Män Kvinnor Summa 

0-6 3 16 19 

7-12 7 128 135 

13-20  4 155 159 

21-40  5 135 140 

>40 12 122 134 

Summa 31 556 587 
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Ridskolans verksamhet 

Ridskolan har med stor ansträngning lyckats hålla ridverksamheten igång trots Covid-19. Tack 

alla föräldrar och elever för ert tålamod, vi är ledsna att ni tex inte kan sitta på läktaren och se 

era barn utvecklas. De är så fantastiskt duktiga!! Idag har vi 335 uppsittningar i veckan, antalet 

har under vår och höstterminen tyvärr begränsats både pga restriktioner och för att vi har för få 

fullt fungerande hästar/ponnyer. Vi hoppas våra konvalescenter såsom Mr M och Midori 

kommer pigga på sig snart och komma tillbaka in i verksamheten samt att vi får möjlighet att 

köpa in ytterligare storhäst under 2021. På ponnysidan har vi arbetat med att pensionera gamla 

hästar, tex har Boy blivit privathäst och Zlatan planeras gå i pension till våren. Vi har under 

2020 köpte in ett antal ersättare, de måste dock få tid på sig att vänja sig vid sitt nya arbete och 

slussas in efter hand. Några nykomlingar är Silver, Ejje, Jocke och Fanny som kommer igång  

i verksamheten under våren.  

Personal och arbetsmiljö 

På JFK har vi just nu en baby-boom, vilket är jätteroligt. Men det medför också en del 

personalomsättningar och byte av ridlärare för er elever. Vi försöker göra så få byten som 

möjligt. Ridlärarna har också under 2020 samarbetat kring lektionsplaneringen för att det inte 

skall skilja för mycket vid byte av ridlärare. Vi har under 2020 rekryterat och fortsätter rekrytera 

vikarier både på ridlärarsidan och på stallsidan, hör gärna av er om ni har något tips på bra 

vikarie! Under året har vi haft bekymmer med utgödsling samt fläktsystem vilket ju medför extra 

arbete för såväl personal som uppstallade. Vi jobbar naturligtvis hårt för att åtgärda och 

underlätta stallarbetet för alla. Tack för att vi kan hjälpas åt!  

Privata uppstallningar 

Klubben är fortfarande efterfrågad som plats för uppstallning och det är i dagsläget kö för att få 

en plats. Vi är också medvetna om att det finns mycket som behöver göras med vår anläggning 

för att förbättra vår produkt och det försöker vi arbeta med. Vi behöver också fortsätta vårt 

arbete med att ekonomiskt kunna särskilja på intäkter och utgifter, vilket också gör att vi kan ha 

mer kontroll på de medel som finns för underhåll av föreningens alla delar.      
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Ungdomssektionen 

Med anledning av Covid-19 så fick vi under hösten ställa in alla aktiviteter som US annars 

brukar anordna.  

Kafeterian 

Med anledning av Covid-19 lyckades vi enbart hålla vår kafeteria öppen under vårterminen. 

När hösten kom och pandemin åter fick fart följde skärpta restriktioner och vi fick tyvärr stänga 

Kafeterian helt. Det är en förlust både ekonomiskt och ”mysfaktor”.   

 

Kafeterian är en viktig del av vår verksamhet, både som samlingspunkt och som källa för extra 

intäkter. Vi får behöver också upprepa förra årets uppmaning, det är fortsatt stort behov av ett 

större ideellt engagemang. Vi har tyvärr tappat några av de eldsjälar som tidigare lagt ner 

mycket tid och energi i kafeterian. Några har tillkommit men det behövs fortfarande 

engagemang från fler medlemmar och jag ber er om ert stöd i detta. Föreningens kafeteria 

behöver i huvudsak drivas av ideella krafter! 

Anläggning 

 

Vi har fortfarande en stor underhållsskuld att hantera på anläggningen. En av de mer positiva 

delarna under 2020 är att vi får idag mer hjälp av kommunen med de byggnader som är 

kommunens. Nedan följer ett par exempel på vad som har hänt:  

 

• Kommunen har målat tornet och bytt ventilation i ridskolans storhäststall. 

• Vi har genomfört renovering av personalutrymmen under kafeterian. Det är en 

renovering som har varit planerad sedan länge (innan den nuvarande styrelsen), men 

som av olika anledningar inte har färdigställts. Renoveringen har finansierats bland 

annat med kommunala bidrag.  

• Ur brandskyddssynpunkt (utrymning) så har vi satt in ett fönster i teorisalen. Detta har 

tagits upp under de senaste brandskyddsinspektionerna och vi ansåg detta vara mycket 

angeläget.  

• Dessvärre har vi nu i februari även fått en vattenläcka i ett av andels stallen som också 

påverkar de nyss renoverade personalutrymmena. Detta är ett pågående ärende men 

detta kommer tyvärr belasta budget under 2021.  
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Mellanridhuset 

Projektet kring mellanridhuset fick ju pausas under våren 2020 från kommunens sida, med 

anledning av Covid-19. Nu är det dock igång igen och vi har en mycket god dialog och 

veckovisa möten med projektledning och tekniska kontoret. Beskedet nu är att rivning sker 

under försommaren 2021. Ett första steg är att montera ner och flytta brandlarm vilket är 

anledning till att vi inte kan använda mellanridhuset från och med 1/4 2021. Byggstart är ännu 

inte fastställt men en optimistisk plan är start under hösten 2021. Detta kommer såklart påverka 

möjligheten att rida inomhus under en period men vi ber om er förståelse för detta och hoppas 

ni kan se det som en möjlighet att rida mera utomhus under en tid. Vi ska göra vårt bästa för 

att optimera förutsättningarna för detta. Vi hoppas också att vi tillsammans kan glädjas åt att 

föreningen äntligen kan se fram mot en tid då vi inte har ett mögelangripet ridhus. Detta kommer 

kanske främst bli en förbättring för våra ponnyelever men det är även en stor förbättring ur ett 

arbetsmiljöperspektiv.  

 

Med anledning av detta behöver vi ökat engagemang från föreningens medlemmar. Vi behöver 

en projektgrupp som tillsammans med styrelsen och personal kan arbeta med projektet. Detta 

för att vi ska kunna förankra den initiala fasen av planering men även för att tillslut kunna 

färdigställa den delen som vi nu kallar för ”klubbis” som finansieras med de pengar vi 2019 

erhöll från Norheds stiftelse.  Vi återkommer med ytterligare uppdateringar så fort det finns 

något att kommunicera. Pengarna från Norheds stiftelse är sparade för att invänta 

byggnationen av ridhuset.  

 

Det sker även en fortsatt dialog kring vårt arrendeavtal med kommunen. Det är dock långa 

processer inom kommunen där frågan behöver bearbetas i flera instanser. Men jag vill återigen 

poängtera att dialogen är mycket god och den finns en stor förståelse för att vi tycker att 

anläggningen kring ridskolan är något övermäktig för de ideella krafterna att hantera.  
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Tävlingssektionen 
 

Det har varit ett konstigt år för oss i TS. Under våren lyckades vi genomföra 2 dressyrtävlingar 

och två hopptävlingar. En tredje hopptävling var planerad i april men fick tyvärr ställas in. Under 

sommaren och fram till oktober genomförde vi Jönköpings Summer Dressage och tre 

hopptävlingar. Ytterligare tre tävlingar var planerade, med anledning av Covid-19, varit tvungen 

att ställas in.  

 

Tävlingssektionens styrelse har bestått av:  

 

Ordförande 

Veronica Nore 

 

Vice ordförande 

Helena Eriksson 

 

Ekonomi 

Lotta Gustavsson 

 

Ledamöter 

Elisabeth Wånge 

Alice Blom 

Suppleanter 

Karin Richter Suppleant i styrelsen 

Emel Kazem Ahvazi 

 

Aktiviteter: 

 

• Dressyr: totalt 578 starter 

o 2/2 51 starter 

o 23/2 52 starter 

o 31/7 475 starter  

 

• Hoppning: totalt 2036 starter 

o 2/8 492 starter 

o 7/3 533 starter 

o 12/9 266 starter 

o 4/10 82 starter plus 8 lag 32 starter 

o 16/10 631 starter 

 

• Vi har haft en pay and jump som Karin Richter drev. Mycket uppskattat då ca 30 ryttare 

tog möjligheten att träna. Vi har många nya ryttare som vill hoppa lite enkelt.  
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• Vi har erbjudit våra ryttare dressyr och hoppträningar under året. I hoppning har Jens 

Wickström och Annelie Wetterström haft träningar varannan vecka med olika grupper 

och nivåer. Susanne Gielen har varit här och tränat dressyr. 

• Med 4 inställda tävlingar klarar vi inte vår budget i år. 

• Vi har många duktiga tävlingsryttare i klubben och bäst har det gått för Jens Wickström 

och Mikaela Alderin som är ute och gör fin reklam för JFK. 

 

 

Pristagare: 

 

Hoppning 

Senior Jens Wickström Enzo 

Junior Linus Isaksson La Cruzer 

Ponny Emilia Johansson  Munsboro Chief 

 

Dressyr 

Senior Mikaela Alderin Danielsson Belle 

Ponny Lova Davidsson Major 
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Sponsring, bidrag och övriga intäkter 

 

Under 2020 har vi haft för avsikt att hitta en aktiv grupp som arbetar med sponsring löpande 

för hela föreningen. Gruppen har nu börjat formera sig och har initierat ett antal nya avtal med 

företag. Vi söker ytterligare medlemmar som kan tänka sig att engagera sig i detta och ber er 

då höra av sig till styrelsen om ni önskar delta i detta arbete.  
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EKONOMISK SAMMANFATTNING 
 

År 2020 har varit påfrestande för föreningen i och med de förändringar som har behövts göras 

med anledning av Covid-19. Vi har behövt ställa in aktiviteter och tävlingar vilket har påverkat 

oss både genom minskade bidrag, minskade intäkter från anmälningar och minskade intäkter 

från kafeterian. Vi är tacksamma för de bidrag vi erhöll för de inkomstbortfall vi stod inför under 

första halvåret. Allt detta har också gjort att delar av arbetet med struktur i ekonomin har fått 

sättas på paus, men med förhoppning om att vi snart kan återuppta det med full kraft igen. Det 

är en stor förening vilket innebär mycket arbete och det läggs stora ideella krafter på detta.  Vi 

strävar fortfarande efter att föreningens ekonomi ska vara förhållandevis enkel så att det är 

hållbart på lång sikt även om styrelsemedlemmarna avlöser varandra.  

 

I och med det inkomstbortfall vi har sett så är det extra viktigt att vi är försiktiga med användning 

av föreningens intäkter och noggrant prioriterar vad vi lägger pengarna på. Det sätter kanske 

extra stor press på våra ideella krafter och vi hoppas att ni alla kan ”hugga in” om vi ber om det. 

Om vi ändå ser till den ekonomiska redovisningen så klarar vi oss relativt bra nu trots pandemin 

och vi arbetar kanske främst nu för att nå ett bättre framtida budgetarbete. Med detta sagt, så 

finns det ändå mycket kvar att göra inför 2021. 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 stor tillgång och utan dessa vore det svårt 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. 
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Styrelsens underskrift 

 

Datum: 2021-02-25 

 

 

 

 

 

 

 


