
 

 

Verksamhetsberättelse 2022 – Arvika Ridklubb 

Styrelsen 2022 

Ordförande:                              Johanna Nilsson 

Vice ordf:                                   Anna Flank 

Sekreterare:                              Malin Linell 

Ledamöter:                               Malin Wikström 

                                                    Marie Adolfsson 

                                                    Anders Dedorsson Ylén 

                                                    Lars Alexandersson 

US-ledamot:                              Idun Mellbin 

Suppleanter:                             Therese Larsson 

                                                    Ellis Room 

                                                    Emma Magnusson 

US-suppleant:                           Selma Hebeisen 

 

Arvika Ridklubb kan lägga bakom sig ännu ett år kantat av framgångar och utmärkelser. Det 

började i mars då Värmlands Ridsportförbund utsåg Arvika Ridklubb till Årets Ridskola i 

Värmland, Christina Sandström fick ta emot pris för Bästa Ridlärare, Malin Wikström pris för 

Årets ideella tävlingsfunktionär och Thomas Bäckström fick stipendium för sina insatser i 

föreningen. Mot slutet av årets stod det klart att Arvika Ridklubb kammade hem titeln Årets 

Ridskola i hela Sverige vilket uppmärksammades på Ryttargalan på Grand Hotell i Stockholm 

dit Kicki Ljosdal, Christina Sandström, Therese Hellström och Johanna Nilsson åkte för att ta 

emot priset.  

Däremellan har verksamheten rullat på med allehanda aktiviteter. Ridskolan har fått flera 

nya hästar; Kendal, Carisma, Hibiskus, Gucci (privatägd) – och några har lämnat oss; San Yen 

och Showy. Ridgrupperna har varit välfyllda och sträcker sig från nybörjarnivå till mer 

avancerad nivå. Lektionerna går måndag till lördag och erbjuder barngrupper, 

ungdomsgrupper, vuxengrupper, trimgrupper och träningsgrupper. Under en del av året 

arrangeras Knatteridning på söndagar. I samband med lov och terminsslut har klubben 

arrangerat extra kurser för båda yngre och äldre.  



På tävlingssidan har klubben arrangerat flera egna tävlingar (se separat dokument) med allt 

från Vårhoppet, Hjullastarhoppen, Ride Against Cancer och klubbhoppningar. Ett populärt 

inslag som funnits tidigare gjorde come back, nämligen Antikrundan – en hopptävling för de i 

ålder något mer mogna ryttarna.  

Arvika Ridklubb får återkommande mycket positiv feedback från utifrånkommande ekipage 

på våra tävlingar, både när det gäller tydlighet och organisation men också att man känner 

sig väl bemött och upplever att det är trevliga tillställningar med positiv känsla.  

Klubben har även flera aktiva tävlingsryttare som har tävlat både inom och utanför Värmland 

med fina resultat. 

Under sommaren gick ridskolehästarna på bete i Brunskog i en ny hage dit de kunde ridas. 

Betesperioden innebar att klubbmedlemmarna hjälpte till med daglig tillsyn, skötsel av 

mindre sår och att fylla på vatten. Ett par av hästarna stannade i stan och jobbade varje 

måndag på Sågudden där US ledde ponnyridning i samarbete med Arvika Kommun.  

Inför hösten stod det klart att situationen i övriga samhället skulle innebära att även 

klubbens omkostnader skulle komma att öka rejält i fråga om el, foder, transporter mm och 

man fattade då beslut att höja ridavgifterna från höstterminens start. Det gjordes även 

andra insatser för att öka inkomsterna. Bland annat har klubben sålt NewBody, planterat 

skog och sålt lotter. 

Under hösten arrangerade Örebro och Värmlands Ridsportförbund en konferens på Loka 

Brunn för ridklubbarna i regionerna. Från Arvika deltog Therese Hellström, Johanna Nilsson 

och Ellis Room. Förutom nätverkande och erfarenhetsutbyte bjöds på föreläsningar och 

workshops.  

I december genomfördes den återkommande och mycket populära Luciashowen. I år med 

Astrid Lindgren-tema och fullsatta läktare.  

Klubben fick också ytterligare belöning för fint arbete i form av ett stipendium från 

Helmiastiftelsen. Pengarna ska bland annat gå till nya hinderbommar då de gamla är mycket 

slitna.   

I slutet på året blev också en ny hemsida klar då den tidigare leverantören idrottonline 

lägger ner sitt värdskap. Den nya hemsidan nås via arvikaridklubb.com 

Klubben har fortsatt gott samarbete med en rad sponsorer vars bidrag är mycket värdefullt! 

Styrelsen har under året har regelbundna möten och har kunnat gå tillbaka till att framförallt 

träffas fysiskt istället för digitalt. 

US har under året varit mycket aktiva vilket redovisas i separat verksamhetsberättelse. 

Arvika Ridklubb är fortsatt en kvalitetsmärkt ridskola som nu även kan se fram emot ett år 

med en rad aktiviteter kopplade till utmärkelsen Årets Ridskola.  

Stort tack till alla engagerade medlemmar, personal, sponsorer, bidragsgivare med flera för 

gott samarbete under året! 

 



 

  


