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FORFS VISION  
Hästen och människan i en hållbar framtid. 
 

 FORFS VÄRDEGRUND  
• Lika värde Vi respekterar allas rätt att vara den de är. Vi arbetar för en jämlik förening där vi ser en styrka i 
varandras olikheter. Vi visar varandra respekt och hänsyn.  
 
• Utbildar Vi utbildar hästar och ryttare i en säker och trygg miljö.  
 
• Förebild I vår förening är vi alla ett föredöme gällande hur vi hanterar hästarna och varandra. – Vi agerar om 
någon far illa.  
 
• Trygghet Vi är en trygg och säker plats både för människor och hästar och erbjuder en välkomnande miljö. Vi 
har ett högt säkerhetstänk gällande hästarna. Här finns mycket kunskap och det finns alltid någon att fråga. Vi 
bryr oss om varandra.  
 
• Hållbarhet Vi värnar om att utveckla verksamheten utifrån våra förutsättningar och ett hållbart perspektiv.  
 

 
VERKSAMHETEN  
Vi erbjuder kvalitativ utbildning och träning för alla, oavsett ålder, förutsättningar och kunskap. Naturligtvis 
med hästens bästa i centrum. Vi är en ideell förening med anställd kunnig personal och ideella krafter. Vi har en 
anläggning med många möjligheter. Vi erbjuder uppstallning för medlemmar, gäster och tävlande. Vi 
arrangerar tävlingar i hoppning och dressyr.  
Föreningen har haft 247 medlemmar under år 2022. 

STYRELSEN  
Styrelsen har haft 1 konstituerande möte, 12 protokollförda styrelsemöten och 2 AU möte.  
Ur styrelsen har det bildats ett arbetsutskott bestående av Ordförande Anna Herder, Vice ordförande Hans 
Kröpl, Kassör Ida Andersson, Vice kassör Kerstin Berggren och Sekreterare Marie-Louise Nilsson.  
 

Under 2022 har styrelsen bestått av:  
 
Ordförande: Anna Herder  
 
Vice ordförande: Hans Kröpl 
  
Sekreterare: Marie-Louise Nilsson 
 
Kassör: Tommy Landin avgick i augusti-22 och ersattes av Ida Andersson 
 
Vice kassör: Kerstin Berggren  
 
Ledamot: Linda Johansson  
 
Suppleant: Ida Andersson ersatte i aug-22 Tommy Landin vilket protokollförts vid varje styrelsemöte 
 
Suppleant: Gunilla Martinsson  
 
Suppleant: Carina Didriksson  
 
 
 
 
 



RIDSKOLAN  
Verksamhetsberättelse för ridskolan Falkenbergsortens RF 2022 
 
Året började bra och vi alla kände oss laddade för vad 2022 kunde erbjuda oss.  

Under året har ridskolan haft ca 200-240 uppsittningar i veckan. (Beror på hur många som ridit på 
drop-in, husmor och knatte, de ingår inte i de fasta grupperna.) 

Ridskolan har fasta grupper för barn och vuxna från 4 år och uppåt. Ridning för elever med olika 
funktionsnedsättningar, dressyr- och hoppgrupper. 

Utöver ordinarie lektionsverksamhet har vi bedrivit ridläger, kortkurser, privatlektioner, drop-in 
ridning, husmorsridning på fredag förmiddag med fika, uteritter och träningstävlingar. 

Ridskolan samarbetar med REAL skolan i Halmstad. De har haft heldag hos oss på måndagar, 
onsdagar och torsdagar med stalltjänst, teori och ridning. 

Ridskolans personal sköter servicen med fodringar, ut- och insläpp i tre privatstall A och D och E-
stallet. 

Under hösten blev situationen svårare på hästfronten. Detta då vi hade flera skadade hästar samt 
fick ta bort två hästar. Vi fick då ställa in vuxenlektioner under hösten eftersom vi saknade tillräckligt 
med hästar.  

Förändringar har skett bland våra hästar. 

Ridskolan hyr Miilah och Florens av Maria Winberg. Miilah skadade sig dock och opererades i april 
och åkte därefter hem till sin ägare. Vi lånar Duffy och Loretta (Ettan), Cachzmir (Juni) och Balou.  

Elise har varit långtidsskadad, och har varit under igångsättning. Hon började gå lektioner igen i slutet 
på februari, men blev åter halt i september. Vi sålde henne i december som promenad/sällskapshäst.  

Vi köpte in i stor häst, Romulus i slutet på januari. Vi köpte även in två hästar i maj som vi 
importerade från Estland, Bianca och Conrad Charlie Fly High. Tyvärr visade det sig att dessa två inte 
passade i verksamheten så de såldes i oktober. Vi köpte in en D-ponny, Polaris, i augusti som var 
tänkt till våra elever med funktionsvariationer. Här blev vi sponsrade med 50 000 kr från Sisu för 
inköpet av ponnyn. 

Vi hade tyvärr en del skadade och gamla hästar. Vi sålde Sonette som sällskapsponny i mars och 
Sinfonia i augusti. Kadett och Dirigent fick vi tyvärr avliva pga svåra skador.  

Loretta (Ettan) köpte vi loss i slutet av oktober, men dessförinnan har vi lånat henne i 2 år av förra 
ägaren.  

Vi sålde även Kjell och Tango men de bor kvar hos oss och ingår i verksamheten 4-5 dagar/vecka.  

I november fick vi låna två hästar Picoletta (Piccan) och Nora. De kommer vara hos oss till 1 april-23.  

På ridskolan fanns i slutet av vårterminen 22 hästar/ponnys, varav 16 hästar/ponnys gick på lektion, 
övriga var skadade eller nya och inte kommit in i ridskoleverksamheten. I slutet av höstterminen 
fanns det 22 hästar/ponnys, varav 20 st. gick på lektion.  

Hästarna var på sommarbete vecka 26-29. 

 



Föreningens anställda under det gångna året är: 

 

Louise Peterson  Ridskolechef   100% 

Eva Åkerström   Ridlärare   75%  

Jeanette Karlsson  Ridlärare    25% pension i juni 

Matilda Wennersten  Ridlärare    55% slutade 31/8 

Kevin Gibbs Österlund  Ridlärare    55 % start 1 oktober 

Evelina Jönsson  Häst/stallskötare   80% 

Maria Jönsson  Lokalvårdare 

                                Stallvärdinna     25% 

Sverker Magnusson                       Anläggningsskötare   100% 

  

 

Timanställda har varit: 

Alice Winbo   Stall/hästskötare 

Matilda Wennersten  Stall/hästskötare och Ridlärare 

Kerstin Berggren  Ridlärare 

Karolina Svensson  Ridlärare    

 

 

Ridavgifter för 2022 

Hästis   170 kr/lektion 

Junior   220 kr/lektion 

Senior   245 kr/lektion 

Hoppgrupp junior  275 kr/lektion 

Hoppgrupp senior    300 kr/lektion 

Husmor                        300 kr/lektion vid fler än fyra deltagare, inkl fika.                            

Drop-in   275 kr/lektion vid fler än fyra deltagare.  

Knatteridning  70 kr/ggr 

 



Privatlektion   600 kr/person/lektion vid en deltagare 

   400 kr/person/lektion vid två deltagare 

   350 kr/person/lektion vid tre deltagare 

325 kr/person/lektion vid fyra deltagare 

 

Funktionsnedsatta,   

 Junior   240 kr/lektion 

 Senior   283 kr/lektion  

 En person 30 min                          400 kr/lektion 

 

Avgifterna höjdes med 10 kr/lektion 17 oktober 

 

 

 

Medlemsavgiften 2022 

Junior  350 kr 

Senior  450 kr 

 

I medlemsavgiften ingår en försäkring från Svenska Ridsportförbundet. 

 

 

Lektionsmästerskap i hoppning: 

Häst: 1.  Elli Bergelin   Tore 

          2. Edith Lagercrantz  Florens 

          3. Julia Strandberg  Newton 

Ponny: 1. Stina Sonestam  Silver 

            2. Astrid Hall   Merlin 

            3. Majken Arvidsson  Balou 

            3. Matilda Sundin  Nalle 

            4. Wilda Karlsson  Chester  



Lektionsmästerskap i dressyr:  

Häst: 1. Gunilla Djupfeldt Martinsson Logan  

          2. Sofia Hugosson  Tore 

          3. Ann-Therese Persson Logan 

 

Ponny: 1. Stina Sonestam  Newton 

            2. Julia Strandberg  Newton 

            3. Matilda Sundin  Elise 

            4. Wilda Karlsson  Paddan 

             

 

Aktiviteter 2022 

Vi har haft Lingondressyr, Blåbärshoppning, Ananashoppning, strandritter, uteritter, käpphästtävling, 
prova-på ridning med Särskolan, FUB och Real skolan.  

Temaveckan v.12 innehöll pyssel, rykttävling, poängjakt, massage, hoppclinic med Lotte Göransson, 
Dressyrclinic med Johan Svensson där två av hans elever red hästar och visade rörelser från S:t Georg 
till Grand Prix, Dressyrclinic med ridlärarna. Här red vi ridskolans hästar och visade hur vi tänkte kring 
uppvärmning samt olika rörelser, sitsträning.   

Temaveckan v.44 innehöll pyssel, rykttävling, poängjakt, teoretisk märkestagning, massage (blev 
tyvärr inställd pga sjukdom), foderföreläsning (inställt pga för få deltagare), dressyrclinic med Maud 
Delling och sitsträning. I samarbete med SISU. 

Läger för funktionshindrade, junior, senior - dressyr var det vecka: 25, 30, 31, 32. 

Julläger och Nyårsläger var det 27-30/12, 4-5/1. Vi hade även dropin-lektioner med olika teman för 
de vuxna. För juniorerna erbjöd vi hopplektion, markarbetslektion, barbackalektion samt 
inomhusterräng. Vi erbjöd även privatlektioner under jullovet. 

En träff har stallisgänget haft med besök på Prison Island och pizza. 

 

 

Louise Petersson, ridskolechef Forf 

 



UNGDOMSSEKTIONEN  
Verksamhetsberättelse för US 2022  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



REVISORERNAS REDOVISNING  
Se Bilaga  
 
 
 
PRIVATSTALLARNA  
Föreningen har 29 boxplatser uppdelat på 6 stall för privat häst eller ponny varav ett av dessa stallar, 
C-stallet upptas av 6 lektionshästar.  
Tre av stallarna är servicestall, A-stallet, D-stallet och E-stallet. I A-stallet sköts fodring, ut och insläpp 
av ridskolans personal och grovfoder samt spån ingår i hyran.  
I D-stallet och E-stallet sköter ridskolans personal morgonfodring, ut och insläpp samt lunchfodring, 
övrigt sköts av hästägarna, I D-stallets och E-stallets koncept ingår ej foder eller spån.  
Utöver dessa ryttare kommer ca 20 medlemmar utifrån som har sin häst någon annanstans och 
använder anläggningen.  
 
KANSLI  
Britta Åhlund har skött ekonomin/kansli på entreprenad samt ideellt.  
Det löpande arbetet med ekonomin har skett i samarbete med kassör Tommy Landin och därefter 
med Ida Andersson samt ridskolechef Louise Petersson  
Löner har skötts av Renée Isaksson på ideell basis. 
  
EXTERNA INSTRUKTÖRER  
Förutom våra egna instruktörer kommer det externa tränare till anläggningen och håller lektioner 
eller kurser regelbundet.   
 
 
TÄVLINGSDELTAGANDE  
Se bilaga 
 
 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE TÄVLINGSSEKTIONEN 2021  
Vi genomförde 6 tävlingar under 2022, tyvärr fick dressyrtävlingen som var planerad i oktober ställas 
in pga det nya underlaget i ridhuset inte riktigt hade satt sig.  
 
220219 Vinterdressyr häst 2 dagar 
220403 Aprilhoppet ponny 1 dag 
220604 Pingsthoppet ponny 2 dagar 
220611 Junihoppet häst 1 dag 
220630 Sommardressyr häst 3 dagar 
220917 Septemberhoppet ponny och häst 2 dagar 
221021 Oktoberdressyr häst 3 dagar INSTÄLLT 
 
 
 
ÖVRIGT  
Styrelsen tackar alla medlemmar och vår personal för de insatser som gjorts under 2022, stora som 
små.  
Utan våra medlemmar har vi ingen förening och alla insatser är lika värdefulla.  
Stort tack och vi önskar alla ett bra 2023. 



 

 


