Besök hos Eriksmåla Ridklubb den 11 april 2018
Närvarande från föreningen: Ordförande Dorthea Vojnic, Vice ordförande Håkan Elvung,
verksamhetschef Jeanette Kindeland och US-ordförande Veronika Jansson.
Närvarande från distriktet: Anna Zetterlund och Birger Ramnebrink.
Besöket var ett ordinarie besök, klubben bedriver ridskole- och tävlingsverksamhet
Föreningen
Besöket skedde på klubbens anläggning i Lidahult, Broakulla. Kommunen äger anläggningen som
klubben arrenderar. Klubben ett mycket gott samarbete med Emmaboda kommun och tycker att
man får mycket hjälp och gehör kring behov och frågeställningar. Kommunen tar ansvar för det yttre
underhållet av byggnaderna på anläggningen. Klubben får driftsbidrag från kommunen.
Klubben har gott samarbete med SISU bland annat genom utbildningar, föreläsningar och material.
Man har mycket kontakt med sin SISU-konsulent och upplever att man får väldigt bra hjälp.
Klubben har genomfört flera Idrottslyftsprojekt de senaste åren bland annat öppet stall och ett
projekt kring tävling. Klubben har jobbat med integration bland annat genom sommarkollo.
Verksamheten är främst avsuttet häst och stallpyssel. Man har också många nyanlända elever i de
ordinarie ridgrupperna.
Klubben söker LOK-stöd. Klubbens ekonomi är god, man har nått plusresultat de senaste åren trots
att man gjort investeringar till exempel på anläggningen. Man menar att man har en bra kassör som
har koll på läget och gör ett noggrant arbete med klubbens ekonomi.
Klubben har en pärm med samlade policydokument bland annat för systematiskt arbetsmiljöarbete
som man kontinuerligt uppdaterar. Anna tipsade om SmRF´s policy för kriskommunikation.
I dagsläget har klubben 230 medlemmar.
Anläggning
På anläggningen finns ett ridhus. 60x22 (byggdes 2002) med sand/träflisunderlag. Underlaget fylldes
på under 2017 och man brukar fylla på det nästan varje år. Man har nyligen satt upp bevattning i
taket i ridhuset som man tycker fungerar mycket bra. Ridhuset har nödbelysning. I ridhusbyggnaden
finns en kafeteria med utsikt över ridhuset. Man har också reception som används som sekretariat,
teori/mötesrum, domarbås och domartorn.
På anläggningen finns en ridbana 65x35 med grusunderlag och trästaket. Ridbanan har belysning och
bevattningssystem.
På anläggningen finns ett stall (byggår 2002) med 20 spiltor och 10 boxar. I stallet finns en skena i
taket där gödselkärra och foder dras, ett mycket smidigt system som underlättar arbetsmiljön. Man
har en sadelkammare, ett tvättrum och ett torkrum samt en avdelning för foder och spån. I
stallgången har man lagt spån för att få det halkfritt. Men man upplever att det fungerar sådär bra då
spånet rör sig väldigt mycket och ”far runt” i hela stallet vilket gör att man måste sopa väldigt
mycket. Klubben har fört diskussioner kring att ha någon annan lösning för halkfritt material i
stallgången.
I stallbyggnaden finns också personalutrymmen med kontor, matplats, toalett dusch och
omklädningsrum.

Det råder mycket god ordning i stallet och på övriga anläggningen och man har gjort bra lösningar
både för arbetsmiljö och gällande miljötänk. I foderutrymmet finns källsortering.
Hela anläggningen är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning, i ridhuset har man en hiss
upp till andra våningen. Utanför ridhuset finns en ramp och en lift för uppsittning.
I stallet får man hjälp två dagar i veckan av en grupp personer från ”Grön omsorg” som är en typ av
LSS-verksamhet. De fixar och donar på anläggningen och hjälper till med det de kan. Man ser det som
en mycket bra tillgång och ett bra utbyte för båda parter.
Klubben har många drömmar och visioner för verksamhet och anläggning och har bland annat
önskemål på att bygga karantänboxar i anslutning till ridhuset. I framtiden skulle de också vilja ha
ytterligare ett ridhus, utbyggnad av stallet och solpaneler på taken för att tillgodose
energiförbrukningen på anläggningen. Klubben har en anläggningsgrupp som arbetar specifikt med
dessa frågor.
Hästar
Ridskolan har totalt 18 hästar i verksamheten varav 13 är ponnyer. Alla hästar är i gott skick. Man har
några stabila trotjänare men har också köpt in yngre hästar som utbildas av ridlärarna för att sedan
slussas in i verksamheten. Hästarna går i snitt 1,75-2 lektioner per dag vilket är lite. Man har i
dagsläget lite för många hästar men har planer för att göra sig av med några. Ridlärarna rider och
utbildar ridskolans hästar kontinuerligt. Klubben har drömmar om att i framtiden kunna starta en
avelsverksamhet där man kan föda upp egna ridskolehästar.
Lektionsverksamhet
Ridskolan har 4 anställda, en verksamhetsansvarig med SRL II-utbildning på 100%, en ridlärare på
75%, en ridlärare på 62% som har gått FU1-utbildning samt en stallarbetare på 100%. Det verkar
vara god sammanhållning och bra samarbete mellan personalen. Klubben har under en längre tid
sökt efter ytterligare en ridlärare men har haft få sökande som uppfyllt rätt krav. Man vill ha en SRLutbildad instruktör och har ännu inte haft någon sådan som sökt tjänsten. Man efterlyste hjälp från
distriktet kring detta. Anna tar med sig frågan och tipsar klubben om något dyker upp.
Ridskolan har 29 lektioner i veckan fördelat på 6 dagar med 5-10 elever per grupp. Ridskolan har i
dagsläget 9 elever med funktionsnedsättningar som rider enskilt. Några av eleverna har med sig
assistenter som är med under lektionen. Klubben värnar mycket om denna typ av verksamhet men
går i dagsläget back på verksamheten då man inte kan ha flera elever i samma grupp. Man vill
utveckla verksamheten ytterligare och hoppas kunna hitta former för att få det att även blir
ekonomiskt hållbart i längden.
Man har 195 uppsittningar/vecka i dagsläget. Målet i framtiden är att komma upp i 220
uppsittningar.
Man erbjuder ridläger, kortare kurser och privat träning. Man samarbetar med skolor dels kring
idrottsdagar, fritid och förskolor. Man har också samarbete med ett gymnasie där elever kan ha
specialidrott med ridning.
Tävling
Klubben arrangerar lokala tävlingar i dressyr och hoppning varje år. Klubbens US anordnar också
blåbärshoppningar varje termin. Man har ett gäng licensierade ryttare som tävlar främst i hoppning
och dressyr och har haft lag med i olika serier.

Vid klubbens egna tävlingar har man ett relativt gott ideellt engagemang även om det i viss mån är
centrerat till en mindre grupp människor. I dagsläget har klubben ingen aktiv tävlingssektion och
personalen får ta mycket ansvar kring att samordna tävlingarna. Man hoppas kunna engagera fler
personer i tävlingsarrangemangen.
Övrigt
Ungdomssektionen är mycket aktiva och har en egen US-styrelse där dom är 7 st. Ungdomssektionen
anordnar flertalet aktiviteter varje år bland annat blåbärshoppningar, ponnyridning under olika
evenemang i närområdet, övernattningar för klubbens barn och ungdomar och luciashow.
Styrelse och personal verkar har gott samarbete och en öppen dialog.
Klubben har tagit hjälp av en medlem för att ta fram en kortidsplan och en långtidsplan för utveckling
av verksamheten som används av både de anställda och den ideella organisationen. Detta har bland
annat utmynnat i en anläggningsgrupp och en marknadsföringsgrupp. De anställda arbetar efter en
operativ plan för verksamheten. I hela klubbens finns ett företagstänk kring verksamheten och man
strävar efter utveckling och professionalitet.
Det ideella engagemanget i föreningen är gott även man upplever att det är begränsat till en mindre
stabil grupp som gör det mesta. Styrelse och personal verkar ha ett mycket gott samarbete och man
trycker på vikten av tillit sinsemellan. Vid klubbens årsmöte 2018 valdes inga personer till
valberedningen, detta lyftes under besöket. Styrelsen har koll på läget och ämnar att tillsätta
posterna så snart som möjligt.
En trevlig, positiv och satsande förening med god sammanhållning och stort driv. En mycket välskött
anläggning och ridskoleverksamhet.
Eriksmåla Ridklubb når fortsatt upp till den nya kvalitetsmärkningen.
Positiva områden:
•
•
•
•
•

Aktiv och driven ungdomssektion
Har investerat i anläggningen och kunnat bibehålla god ekonomi
Gott samarbete med SISU och kommunen
Mycket välskött anläggning och verksamhet
Tydliga mål, visioner och handlingsplaner för hela klubbens verksamhet

Utvecklingsområden:
•
•
•
•

Anställa en SRL-utbildad instruktör
Engagera fler ideella, främst gällande tävling
Se över annan lösning för halkfritt material i stallgången
Hitta en långsiktig och hållbar plan för att bibehålla och utveckla FU-verksamheten

Anna Zetterlund

Birger Ramnebrink

