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Arjeplogs Ridklubb 
Verksamhetsåret 2021 

 
Vision: Klubben där alla kan umgås, lära och växa tillsammans genom ett gemensamt 

hästintresse. 
 

Slogan: Den lilla klubben med den stora gemenskapen 
 

 

Styrelsen för Arjeplogs Ridklubb, ARK, framlägger härmed sin 
verksamhetsberättelse för år 2022. 

 

Styrelse 

2022 års årsmöte hölls den 28 mars på Lugnetvägen 3. 
 
Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 
Ordförande: Sten-Åke Nilsson 
Vice Ordförande: Sophie Olsson 
Sekreterare: Therese Stenvall 
 
Övriga ledamöter    Suppleanter 
Åsa Larsson    Evelina Fjellman 
Magdalena Rosie    Marie Boström 
Ellinor Bissmark 
Carina Juuso     
Jenny Greus     
Andreé Bergman    
Anna Håbet 
 
 
Revisorer    Valberedning 
Cecilia Been    Anna-Lena Nilsson 
Sara Dahlberg    Jessica Vesterberg 
Åsa Alnqvist, ersättare 
 
Styrelsen har under året haft 10 protokollförda möten. Protokoll finns vanligtvis publicerade på klubbens hemsida, 
samt i pärmen ”Styrelseprotokoll” i klubbrummet. 
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Föreningen 

Arjeplogs Ridklubb är en ideell förening som är ansluten till Svenska Ridsportförbundet 
(SvRF), och därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).  
 

Medlemmar 
Vid utgången av 2022 var medlemsantalet 105 medlemmar. Medlemsavgiften för 2021 har varit 250 kronor för 
enskild medlem och för familjemedlemskap har man betalat 300 kronor i grundavgift samt 100 kronor / 
familjemedlem. 
 

 0-6 år 7-12 år 13-20 år 21-40 år 41+ år Summa 
Kvinna 5 24 34 10 21 94 

Man 1 1 1 1 7 11 
 

Personal 
Tim-Johan Fjellman är fortfarande anställd som stallskötare. Han har även haft viss hjälp av en praktikant från 
Hornavanskolan.  
 

Tilldelade ansvarsområden inom föreningen 
 

Anläggningsansvarig Sten-Åke Nilsson 

Beställning, Hö Andrée Bergman 

Beställning, Spån, foder Sten-Åke Nilsson 

Fordonsansvarig Sten-Åke Nilsson 

Traktorer, fyrhjuling, hästtransport m.m  

Hemsidan, sociala medier Liv Juuso hemsidan (Sophie Olsson handleder) Carina Juuso, Ulrika 
Karlberg FB  

Hästansvarig Carina Juuso, Anna-Lena Nilsson 

Lokstöd Magdalena Rosie 

Privathästansvarig Interimlösning, Ulrika Karlberg, Sophie Olsson 

Personalansvarig Sten-Åke Nilsson 

Ridskoleansvarig Ulrika Karlberg 

Sponsoransvarig Ellinor Bissmark, Jenny Greus 

Säkerhetsansvarig Sten Åke Nilsson, Magdalena Rosie 

Ekonomiansvarig Laila L Sundström 
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Projektet Multiarena för Pälsdjur 

I slutet av april 2022 fick vi vårt starttillstånd för bygget. Vid påsk påbörjades äntligen arbetet med bygget av 
lokalerna. 25:e april började stommarna vara på plats och det första platsbesökta mötet genomfördes. 
Byggnationerna har gått bra! Vår snickare och projektledare Leif Norén har lyckats att få de olika 
hantverkargruppernas arbeten att flyta nästintill problemfritt. Projektledaren har varit otroligt betydelsefull för 
projektet, då denna beställt varor, begärt in offerter och haft tät kontakt med projektgruppens ordförande och 
byggnadskontrollant. Laila och Leif har haft ett tätt samarbete, som gjort att processen hela tiden framskridit bra.  

Vi fick förskott från Jordbruksverket, vilket var bra då räkningarna nu började ramla in. Varje gång vi betalade 
fakturor gjorde vi en rekvirering, detta i syfte att Jordbruksverket skulle kunna betala ut pengar, som vi hade stort 
behov av. Men det drog ut på tiden!  

I slutet av sommaren började vi att spackla och slipa, men den höga luftfuktigheten gjorde att spacklet torkade 
sakta och remsorna med spackel släppte. Vi var tvungna att spackla om på flera ställen innan vi blev nöjda. Våra 
ungdomar tyckte att det var ett roligt jobb och vissa blev riktigt duktiga på att spackla.  

I augusti bestämde vi oss dock för att ta hjälp av en målare då taken skulle spacklas, vilket var tur, för denne gjorde 
ett mycket bättre jobb än det vi hade kunnat göra. Dessutom fick vi låna utrustning för att sprutmåla taken av 
honom. Under flera veckor vigdes tisdagar, onsdagar och torsdagar till att måla väggarna. Både unga och vuxna 
medlemmar i föreningarna målade och trots att golvet inte skulle målas, så hade vi fläckvis ett vitmålat golv.  Att 
sprutmåla taket visade sig vara svårare än vi trodde, men en av papporna var en hejare på det och resultatet blev 
förvånansvärt bra.  

2022-08-22 ansökte vi om prioriterad utbetalning av rekvirering av pengar från Jordbruksverket.  

I mitten av september kom mattläggarna. Då de var på plats upptäcktes det att det gamla golvet som golvet skulle 
läggar på inte var färdigt skruvat och att det fanns breda sprickor. Så, men kort varsel ryckte 
projektledaren/snickaren Leif in och fixade detta så att mattorna kunde komma på plats. Vi upptäckte även att 
företaget offererat en för liten ytan att lägga matta på. De hade missuppfattat ritningen och vi insåg då att 
kostnaden nog skulle öka med 20% på det offererade priset. Detta kändes inte bra, då vår budget redan var nog 
så snäv. Men NOAK var väldigt justa med oss och stod för sitt misstag.  

Under tiden de skulle lägga matta så var vi tvungna att värma upp lokalerna. Då elektrikerna inte kunde montera 
in element innan mattorna lades så insåg vi att vi behövde hyra värmefläktar. Vi är tacksamma för att A-trä hade 
tre att låna ut (väldigt förmånligt) till oss.  

I oktober och november monterades dörrar, lister sattes upp, köket monterades och de sista snickeriarbetena 
gjordes. Elektrikerna monterade element, lampor, kontakter mm. Rörmokaren installerade toalett, dusch, handfat 
och vatten detaljerna i köket.  

Slutligen har vi tapetserat och målat detaljer som ej hunnit göras klart innan de övriga hantverkarna skulle göra 
sina jobb. Vi har några små detaljer kvar, men i det stora hela är vi färdiga med multiarenan. 

9/12 hade vi slutbesiktning på bygget och i början på 2023 fick vi beslut om interimistiskt slutbesked. Det 
interimistiska slutbeskedet är tillfälligt och att det är viktigt att ett permanent slutbesked ges. För ett permanent 
slutbesked ska en energideklaration lämnas in till nämnden (senast 2026-03-04). 
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Ridskolan 

Under både vår- och höstterminen har vi bedrivit ridskoleverksamhet. Lektionerna leds som tidigare år av 
instruktörer som ställer upp på ideell basis.  
  
Arjeplogs Ridklubb har tre olika ridgrupper: Hästlekis, övergångsgrupp och ridlektioner, på dessa har det varit ca 
40 ridelever varje vecka. Det tillkommer även privatryttare som rider både enstaka lektioner och abonnemang på 
sina egna hästar. På lektionerna drillas eleverna i dressyr och hoppning, men de lär sig även voltige, longering och 
Working Equitation.  
 
Vi har även erbjudit uteritter och tillfällen att hyra häst för enskild träning.  
 

Vårterminen 2022 
 
Verksamheten 
I januari 2022 startade vårterminen med 12 ridgrupper i olika åldrar och kunskapsnivåer. Ridgrupperna leddes av 
12 instruktörer och 2 hjälpinstruktörer. 
 
Hästarna 
Maggie såldes till Skellefteå ridklubb i mars. I början på juni så fick Sabrina en sparkskada som krävde penicillinkur  
och efter ha fått penicillin i några dagar så fick hon en kraftig reaktion och dog inom några minuter. De andra 
hästarna var på världens bästa sommarbete i Skäret, Luleå. 
 
Aktiviteter 
Under vt 22 hade vi ingen extern instruktör/tränare som kom till oss. Vi har haft några träningar i egen regi. 
 

Höstterminen 2022 
 
Verksamheten 
I augusti 2022 startade höstterminen med 13 ridgrupper i olika åldrar och kunskapsnivåer. De leddes av 8 
instruktörer och 3 hjälpinstruktörer.  
 
Hästarna 
I slutet av juli köptes hästarna Tequila och Nektar in till ridskolan, Tequila kunde vi köpa tack vare fonden för 
Arjeplogs ungdom. Nektar visade sig vara en busponny som inte ville ha ryttare på ryggen så han blev utbytt mot 
ponnyn Ragge som inte ville vara ridskoleponny så han blev utbytt mot Ossy som vi nu i början av 2023 har skickat 
tillbaka till försäljaren. 
 
Aktiviteter 
Under hösten blommade US upp och började sakta men säkert att anordna lite små aktiviteter, med bland annat 
barnridning och övernattning. 
Inte heller under vt 22 hade vi någon extern tränare/instruktör som kom till oss.  
Vi har även haft flera uteritter samt hopp- och dressyrträningar under helger och lov. 
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Uppstallade privathästar 

Under året 2022 minskade antalet privathästar på ridklubben, vilket gör att det blir mycket mer jobb för de som 
är kvar. Vi har under året haft ett snitt på 5 privatuppstallade hästar/ponnyer. Under året har vi haft 3 
protokollförda privathästägarmöten.   
 
Privathästägarna är viktiga för ridklubbens dagliga verksamhet, ridskola och tävlingsverksamhet. De har 
stalljourer under helger och röda dagar enligt fastlagt schema. ARK har flera engagerade privathästägare som 
arbetar inom styrelsen samt ansvarar för olika områden som ges i uppdrag av styrelsen. De allra flesta 
privathästägare är även instruktörer på ideells basis och de är viktiga i flera av ARKs verksamhetsområden.  

Årets Stallkompis 

Hösten 2019 fattade styrelsen beslut om att införa ”Årets Stallkompis”. Genom detta ville vi 
rikta strålkastarljuset mot alla dessa ideella klippor och klubbkompisar som genom osjälviska 
handlingar, med ett brinnande engagemang och med djupa rötter i det ideella föreningslivet, 
gör vår ridklubb rikare för andra. 
 
Kategorierna som finns i Årets Stallkompis är: 
● Årets Ridskolehäst 
● Årets Stallkompis 
● Årets Ideella eldsjäl 
 
Under årsmötet den 28.e mars utsågs Arjeplog Ridklubbs stallkompis, för tredje året. 
 

Årets ridskolehäst 2021 blev Indy. 
 
Årets Stallkompis 2021 blev Matilda Wallström med följande 
motivering:  
”Matilda finns alltid där och stöttar och hjälper en när man behöver 
det! Hon städar efter sig i stallet och håller god ordning. Matilda ger 
en positiv stämning och är alltid där för en oavsett hur hon själv 
mår.” 
 
Årets Ideella Eldsjäl 2021 blev Anna-Lena Nilsson med följande 
motivering: 
” Det är få, om ens någon som under hela sitt vuxna liv varit så 
engagerad i ARK. Anna-Lena håller ridlektioner, är hästansvarig, håller 
i uteritter och träningar. Hon försöker engagera fler ungdomar att 
delta i helgaktiviteterna och peppar barn och ungdomar att utveckla 
US. Anna-Lena tar stort ansvar för att städning och underhåll sker. 
Hon brinner för hoppverksamheten och är den som oftast målar och 
underhåller hinderparken” 
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Kurser/träningar 

Under 2022 har vi inte haft någon extern tränare/instruktör hos oss. Men vi har haft träningar i egen regi. 

I maj hade vi en Grönt Kort kurs. Grönt kort är ett bevis på att du har den breda grundkunskap som behövs inför 
en tävlingsstart. Kursen ledde till fem godkända kort.   

Tävling 

Under 2022 har det varit sparsamt med tävlingar. Men i mars hade vi en liten maskeradhoppning med ca 15 
anmälningar. Vi hade även en dressyrtävling inplanerad som tyvärr blev inställd på grund av sjukdom. Däremot 
har vi haft flera ryttare som har varit ute i Norr- och Västerbotten och tävlat för ridklubben med fina resultat. 

 

 

Ungdomssektionen 

Ungdomssektionen har under höstterminen haft regelbundna protokollförda möten. Under året har de haft 
aktiviteter såsom käpphästhopptävling, barnridning, spökkväll och 7-kamp  
 
Med stöd från projektet Ett, Två, Tre – kör! kunde ungdomssektionen köpa in mängder av godis, dricka och chips 
som de sedan bjöd barn- och ungdomar i Arjeplogs kommun på, under sommarlovsdiscot som US arrangerade. 
Ett arrangemang som lockade över 50 deltagare! 
 

Övriga händelser 

Pant 
Arjeplogs Ridklubb fortsätter sitt arbeta med att panta burkar och pet-flaskor. Under 2022 har detta genererat i 
en inkomst på totalt 76 859 kronor. Vi är glada och tacksamma över att så många skänker oss pant.  
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Gräsroten 
Arjeplogs Ridklubb är anslutna till Svenska Spels satsning Gräsroten. Med Gräsroten delar Svenska Spel varje år ut 
miljoner till ungdomsidrotten och föreningslivet i Sverige. Som privatperson väljer man vilken eller vilka föreningar 
man vill stötta. På så vis bidrar man automatiskt varje gång man spelar i butik och online. Varje krona man spelar 
för ger 10 poäng till den valda föreningen. I oktober varje år räknas alla poäng i Gräsroten ihop. Ju fler poäng 
Arjeplogs Ridklubb får desto större andel av miljonerna landar i vår föreningskassa. Under 2022 fick Arjeplogs 
Ridklubb 1323 kronor från Svenska Spel genom gräsroten, vilket är 156 kr mer än föregående år. 

Krajabadet 
Under sommaren 2022 har Arjeplogs Ridklubb åter igen skött om kiosken och delar av skötseln av Krajabadet. 
Laila L Sundström och Liv Juuso har varit ansvariga över verksamheten. Även detta år anställde vi ungdomar från 
Ark för att jobba på badet.  

Detta år öppnade vi badet den 18/6 och planen var att vi skulle ha öppet till 21/8. Men 3/8 fick vi meddelande av 
vaktmästare på Kraja att kloret inte skulle räcka längre än till fredag 5/8. Detta var inte vad vi hade räknat med 
och vi hade en hel del glass och andra varor kvar i vårt lager. Stefano på Kraja såg till att vi fick sälja de flesta 
varor till Kraja, men ett hyfsat stort lager av godis var dock kvar. Detta innebar att vi förlorade två veckors 
försäljning, vilket innebar att våra intäkter blev lägre än vad vi hade kunnat uppnå.  

Vi sålde för 51 383kr (jämfört med 2021 37 662kr) och hade kostnader för 34 954kr (jämfört med 2021 
29 808kr), vilket innebär att vinsten blev 8 517kr högre än 2021, en total vinst på 16 371kr. Slutsatsen som vi kan 
dra av denna sommar är: Det är mycket positivt att Krajabadet är öppet för både boende i Arjeplogs kommun 
och turister. Stallet har fått många positiva kommentarer både via sociala medier och på plats, det är även 
personer som ringt till kommunen och representanter för ARK och uttryckt att de är glada över vårt engagemang 
och att ungdomarna som jobbat på badet varit duktiga och serviceinriktade. Trots detta så ställer vi oss 
tveksamma till att fortsätta med den verksamheten, om vi får det erbjudandet från Arjeplogs kommun och Kraja. 
Det är mycket jobb och ansvar och rätt liten vinst, samt att vi inte kan kontrollera alla delar i verksamheten, 
vilket gör att vi drabbas av otrevliga överraskningar som t.ex att klor inte är beställt i tid.  
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Styrelsens underskrifter 

 
 
 
………………………………………… 

 
 
 
………………………………………… 

Ordförande Vice Ordförande 
Sten-Åke Nilsson Sophie Olsson 

 
 

………………………………………… ………………………………………… 
Sekreterare Ledamot 
Therese Stenvall Andreé Bergman 

 
 

………………………………………… ………………………………………… 
Ledamot Ledamot 
Anna Håbet Carina Juuso 

 
 

………………………………………… ………………………………………… 
Ledamot Ledamot 
Ellinor Bissmark 
 

Jenny Greus 
 
 

………………………………………… ………………………………………… 
Ledamot Ledamot 
Magdalena Rosie 
 
 

Åsa Larsson 

………………………………………… ………………………………………… 
Suppleant Suppleant 
Evelina Fjellman Marie Boström 

 

 

………………………………………… 
Ort & Datum 
 

 


