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Allmänt 
Ytterligare ett år har passerat som kantats av de restriktioner till detta har vi 
dessutom en gång under våren och en gång under hösten behövt stänga 
anläggningen pga smitta.  
 
Vi kan inte annat än tacka alla som supportat oss under detta år och ser nu fram mot 
ett nytt år där vi hoppas kunna gå tillbaka till vanliga rutiner och att vi klarar oss utan 
några smittor. 
 
Verksamheten: 
Ridlektionerna har varit 22- 25 st uppdelade på 6 dagar i veckan:  
3 nybörjarlektioner  
6-7 grupper med i huvudsak vuxna ryttare och ungdomar varav 2 
förmiddagslektioner, 1 nybörjargrupp och 2 med hoppinriktning.  
Även om situationen varit svår i övriga samhället har vi kunnat starta flera 
nybörjargrupper för barn vilket är glädjande. 
 

Vårt samarbete med Uddevalla gymnasieskola/GLU och har fortsatt med 2 elever 
hos oss 2-3 dagar i veckan. 
 

I år kunde vi på nytt genomföra våra läger igen och det var en god uppslutning både i 
början och slutet av sommaren.  
 

Personal 
Lektionerna har bedrivits med hjälp av våra lektionshästar, som i år har varierat i 
antal mellan 19-21 st varav 9-10 även är ägda av FRK, och våra instruktörer 
Marianne och Catta. Övriga medarbetare under 2021 har varit Carina, Zaid och Liv. 
Under året har vi också haft god hjälp av Hanna, och Sara i det dagliga arbetet.  
 
Under 2021 har vi fortsatt vårt med de etablerade tränarna Emelie Cajsdotter, Ida 
Hansson (löshoppning), Traudi Björling (dressyr), Eva Ljungmark (dressyr) och 
Mathilda Persson (hoppning).  
 
Hästarna:  

FRK hästar 2021 var: Sir Canny, Agent Russin, Bambi, Snowman, Eddie, Elsa, 
Oboy, Angel, Lollo och Musse (Muskron). Tyvärr fick Agent Russin gallopera vidare 
på de gröna ängarna under året.  
 

Inlånade under 2021 var: Prinz, Mirja, Prince Harry, Bella, Tequila, BamBam, Molly, 
Elektra, Snövit och Pluto. BamBam arbetade till semestern och fick sedan gå i en 
välförtjänt pension. Några inlånade hästar har under året lämnat oss medan andra 
har tillkommit. Vi tackar ägarna för att vi får låna dessa fina hästar och ponnyer!   
 
Café 
Cafeet kunde öppna på nytt under året och har varit öppet med hjälp av idiellt arbete 
vissa dagar i veckan. 
 

Medlemsstallet 



Medlemstallet har under året fyllts med både nya och gamla hästar. Mycket roligt att 
vi fortsatt har flera ponnyer installade, fler än på många år. De uppstallade har 
bidragit med bla “stalltjänst” tillsammans med våra elever. 
 
Fastigheten 
De två bostadshusen som tillhör fastigheten har varit uthyrda under året. Vi har fått 
se över värmesystemet i det gula huset.  

Våra hagar har även i år kompletterats med grus vid ingångarna.  

Aktiviteter 
I januari var vår paddock full med is så några av våra ungdomar tog med sig 
skridskorna vilken tur vi kunde supporta när det inte fanns någon is vid skolan.  
 
Under våren och sommaren anordnade vi både öppen bana och flertalet pay & jump 
med många fina ekipage.  
 
I maj hyrde Shettland Väst vår anläggning, ett mysigt arrangemang med 
caprillitävling. 
 
Tillsammans med Alex Djurbutik tog vi under våren fram en kollektion av klubbkläder 
som fanns att testa under vår sommardressyr och det var väldigt uppskattat av våra 
medlemmar. Lite senare under året tog vi tillsammans även fram klubbschabrak att 
beställa. Tack Alex Djurbutik för ett fint samarbete. 
 
Under hösten kunde vi äntligen genomföra vår spökstig igen vilket var väldigt 
uppskattat. Tyvärr gjorde restriktionerna att vi beslutade oss för att ställa in 
Luciafirandet men hoppas verkligen kunna genomföra det under 2022. 
 
Vi har under året kunnat ha en digital grönt kort kurs så vi har kunnat få fler av våra 
elever ut på tävlingsarenorna. 
 
Även i år har vi haft olika försäljningskampanjer för att ”dra in” pengar till 
verksamheten, newbody, ullmax, spicy dream (kryddor), bambusa (sockar), 
bingolotter, kakor, plastpåsar samt insalmling av metallskrot. Vi vill i denna berättelse 
passa på att tacka er alla som varit med och bidragit i dessa kampanjer som gett oss 
146 332 kr i ökade intäkter. Under hösten öppnade vi även upp vårt konferensrum 
med en loppis som varit väldigt uppskattad. Vi tackar alla er som hjälpt till att sälja 
och ni som handlat! Då flera av våra trotjänare lämnat oss för andra ängar eller blivit 
pensionärer samlar vi ju till ny ponny. Tyvärr har vi inte under året hittat en lämplig 
arbetskamrat så vi kommer att fortsätta leta under 2022. 
 
Under jullovet kunde vi avsluta året med clinic och träning med westerninriktining. 
 

Tävlingar 

Påskhoppet fick vi tyvärr ställa in då hästarna insjuknade i Equint Corona under feb 
och kunde inte öppna anläggningen förrän efter påsk.  
 
Då vi inte kunde genomföra vårhoppet anordande vi istället några pay and jump 
under våren och sommaren med många fina startande ekipage. 
 



Däremot lagom till vår fantastiska sommardressyr öppnade Sverige upp igen för 
tävlingar om än med restriktioner men vi kunde nu hålla tävling på nytt dock blev inte 
lika välbesökt som vanligt.  
 
 

I september höll vi våra hopptävlingar för ponny och häst. Ponnyhoppningen var en 
av deltävlingarna i Gota Cup. Lagom till dessa tävlingar så hade också vår 
pysselgrupp sett över samtliga hinder så de klarar alla de nya reglerna enl nya TR. 
Gruppen skapade även några nya fina hinder och uppgraderade några gamla vilket 
resulterade i att vi fick många fina lovord av domare, banbyggare och ryttare. Tack 
för ert arbete.  
 

Trots att vi på nytt fick en smitta under hösten (zoepidemicus bakterien) kunde vi 
genomföra Halloweenhoppet, dock endast för ridskolekipage då anläggningen var 
stängd men vi kunde hindra smittspridningen så våra arbetskamrater kunde arbeta.  
 
För er som missade alla våra tävlingar och arrangemang så har ni också missat alla 
våra nya fina rosetter. Så sågs vi inte under 2021 så hoppas vi att vi ses under 2022.  
 

FRKs deltagande i tävlingar 
Även i år hade vi ett lag som startade Gota Cup för ponny. Som vanligt blev de väl 
omhändertagna av våra lagledare Ellinor Edell och Linda Hansson tack för allt ni gjort 
för våra fantastiska tävlingsekipage. Vårt fantastiska ponnylag slutade till slut trea i 
cupen.  
 
Flertalet av våra medlemmar löser licens för klubben och har fått fina resultat under 
året. Vi försöker att fånga alla resultat löpande och lägger upp på vår facebook-sida. 
Grattis till er alla för fina prestationer under året. 
 
Sist men inte minst ett stort tack till alla frivilliga vid stalltjänst mm och naturligtvis alla 
funktionärer vid tävlingar med mera, ingen nämnd och ingen glömd! 
 

 

 

 



 
 
 

Stort TACK till ALLA er som ställt upp som funktionärer och deltagit i alla dessa 
arrangemang och naturligtvis ALLA SPONSORER, det är NI som gjort det möjligt! 

 
   
 
 


