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Föreningen   

Lillhagens Ridklubb är en ideell förening som bildades 1973 och bedriver verksamhet med 

bas i Höllviken, Vellinge kommun.   

Verksamheten bedrivs i huvudsak genom ideella insatser med undantag av en anställd som 

svarar för det löpande dagliga arbetet på anläggningen bestående av enklare vaktmästar-

uppgifter, renhållning inne och ute, tömning av skottkärror i ridhus/paddock m.m.   

Utöver beskrivna arbetsuppgifter utförs servicetjänster mot betalning för de som har 

stallplatser för privat uppstallning på anläggningen i form av in- och uttag av hästar samt 

utfordring.   

Ridskoleverksamheten sker i föreningens regi genom ett uppdragsavtal med Jonas Holmberg, 

Vellinge Ridcenter. Verksamheten drivs av Jonas och Charlotte Andersson.   

Utbildningsverksamheten samt kvaliteten på hästarna är mycket uppskattade av 

medlemmarna vilket visat sig i en levande ridskola och många medlemmar/elever. Ridskolan 

som är navet i föreningen bedriver olika typer av ridskoleverksamhet för barn och 

ungdomar. Ridskolan kan i sin verksamhet nyttja anläggningen beträffande bland annat 

ridhus, paddock, gräsbana och gemensamma lokaler för föreningen.   

För verksamheten disponerar föreningen två ridhus och en paddock samt ett gräsområde i 

anslutning till anläggningen.   

Anläggningen, fastigheten Lilla Hammar 17:63 i Vellinge kommun, hyr föreningen i sin helhet 

av Vellinge kommun i enlighet med särskilt hyresavtal. Avtalstiden är reglerad fram till och 

med 2023-02-28, och därefter kommer ett justerat avtal att ta vid med en avtalstid på minst 

10 år. Det kommer vara klart innan nuvarande avtal löper ut. I detta avtal regleras även 

ansvarsområden gällande driftskostnader och underhållsansvar. Under året har arbetet 

ytterligare intensifierats för att förbättra rutiner och att vidareutveckla samarbetet.   
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Organisation   

Lillhagens Ridklubb har under 2022 varit 366 medlemmar.  

Lillhagens Ridklubb är medlem i Svenska Ridsportförbundet och ansluten till Skånes 

Ridsportförbund. Styrelsen som har det strategiska ansvaret för klubbens verksamhet har en 

utmaning i att aktivera medlemmar och delegera samt fördela det operativa ansvaret. Detta 

operativa arbete sker till stor del genom de sektioner som beskrivs närmare nedan.   

Under verksamhetsåret 2022 efter årsmötet den 28 februari, har styrelsen bestått av:   

Ulrika Lindqvist, Ordförande   

Annika Malmquist, Vice ordförande 

Evalotta Samuelsson, ledamot och Ordförande Anläggningssektionen   

Petra Hultemark, ledamot och kassör  

Linda Rasmusson, ledamot och Ordförande Tävlingssektionen 

Magnus Lundström, ledamot 

Maria Linden, ledamot 

Lotta Nilsson, ledamot 

Jessica Stenefeldt, ledamot 

Leif Nilsson, suppleant 

Jonas Holmberg, adjungerad ledamot   

 

Styrelsens arbete under 2022  

Styrelsen har haft 11 protokollförda möten under verksamhetsåret. Deltagande och 

engagemang har varit mycket bra och föranlett till många kloka och bra beslut. Stor fokus 

har lagts på gräsområdet, hindermaterial, säkerhet på anläggningen samt avtal med 

kommunen på gräsområdet samt anläggningen. 
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Aktiviteter och händelser 2022 

Styrelsens ambition och vilja har varit att förända och förbättra de strategiska områden som 

gemensamt valts ut.  

Under 2022, som har varit ett utmanande år på många sätt, har vi genom samarbete och 

gemensamma mål genomfört en rad aktiviteter: 

✓ Över 6100 uppsittningar på ridskolan! 

✓ 15 dagars ridläger! 

✓ 17 dagars tävlingar i både hoppning och dressyr med totalt över 2100st starter! 

✓ Över 3000st funktionärstimmar på våra 17 tävlingsdagar! Det inkluderar inte alla timmar som 

lagts ner innan och efter tävlingarna. 

✓ Över 800 starter på olika tävlingsplatser där våra medlemmar har representerat föreningen i 

både hoppning och dressyr! 

✓ Över 150 gruppträningar i hoppning och dressyr på vår anläggning! 

✓ Staketträning i dressyr samt flera öppna banor i hoppning för medlemmarna!  

✓ Vi har fortsatt vår medlemssatsning med föreläsningen av Maria Gretzer. 

✓ Vi har gjort en HLR utbildning för anställd samt övriga intresserade. 

✓ Vår miljögrupp har kartlagt förbättringar på anläggningen som kan genomföras för besparing 

av el, dricksvatten samt förbättra gödselhanteringen. 

✓ Städning och underhållning av anläggningen på gemensam städdag. 

✓ Ungdomssektionen har framgångsrikt arrangerat pizzakvällar, banbyggning samt 

halloweenfest. 

✓ Mer är 700 timmar banskötsel på alla våra ridbanor! 

✓ Vi har fått ett efterlängtat kontrakt på gräsbanan. 

 

Samarbetet med Vellinge Kommun har intensifierats och en rad förbättringar har 

genomförts, genom föreningens egen kassa eller gemensamt med Vellinge kommun.  

Vi har: 

o Nya träningsbommar i både gamla och nya ridhuset 

o Speglarna i nya ridhuset blir flyttade 

o Staket runt hela gräsområdet. 

o Avspärrningar till gräsområdet för att undvika att bilar kan köra in. 

o Nytt staket runt vår gräshoppbana 

o Anläggning av galoppslinga runt gräsområdet 

o Renoverad och fixad hinderförvaring vid gräsbanan. 

o Taket på gamla ridhuset har lagats tillfälligt i väntan på den större renoveringen. 

o Ridskolans stall har äntligen fått en egen spolsplita. 

o Kontor och lagerrum i ridskolans stall har fått en renovering efter vattenskadan.  
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Ekonomi   

En väl fungerande ekonomi är en förutsättning för att kunna driva, planera och investera i 

vår verksamhet.  

Föreningen har haft täta uppföljningar mot den budget som sattes för 2022, Föreningen har 

säkerställt en fortsatt bra ekonomi trots tunga investeringar, genom en stor hjälp från 

generösa sponsorer och en stor kostnadsmedvetenhet.  

 

Lillhagens Ridskola   

Ridskolan har under året bedrivit undervisning i dressyr och hoppning. Halvfodersystemet är 

fortsatt populärt och några ryttare har genom detta fått möjlighet att tävla i såväl dressyr 

som hoppning. Ridskolan har haft cirka 150 uppsittningar per vecka och alla lektionsgrupper 

har varit fullbokade. Vi har även genomfört ridläger under 3 veckor i juni, där samtliga varit 

fullbokade.  

  

 

Tävling 

Under verksamhetsåret 2022 har tävlingssektionen hoppning bestått av: Linda Rasmusson, 
ordförande, Karin Wikström, Cornelia Lusth, Camilla Helander, Monica Lusth, Marie Lagerdal 
Bauer, Lovis Hultemark, Jessica Stenefeldt, Maria Toft, Ida Liliedahl och Tove Fritiofsson. 
Tävlingssektionen hoppning har haft 4 protokollförda möte under året. 
Tävlingssektionens uppdrag är att planera, arrangera och genomföra tävlingar.  
Våra tävlingar under 2022 har genomförts har likt tidigare år och haft många startande, fått 
fina omdömen från deltagare, erbjuda fina vinster genom sponsorer samt toppbetyg från 
domare på vårt genomförande. 
 

Anläggningen   

Vi har under året fortsatt vår satsning på att förbättra vår anläggning. En satsning som har 

möjliggjorts tack vare eldsjälar, enormt många ideella timmar, och samarbete med Vellinge 

Kommun och sponsorer (se ovan lista).  

Information   

Klubbens information sker huvudsakligen via hemsidan och på vår Facebook/Instagram. 

Informationsflödet har varit större och synkat på alla våra kanaler, vilket har varit mycket 

uppskattat.  

  

  


