
 

      

      VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022 

       FRILLESÅS RID OCH KÖRKLUBB 

 
 
 
 

Till en början så behöver vi att gå in med en rättelse kring våra verksamhetsberättelser som vi nu upptäckt 
inte stämmer överens med föreningsbildandet. Föreningen bildades år 1974, vilket innebär att år 2022 var 
vårt 48: onde år som förening! Vi har helt enkelt tappat 10 år någon gång under alla år eller så har siffror 
blivit fel av den mänskliga faktorn vi vet helt enkelt inte varför det har blivit så. 
 
Vi genomförde ett årsmöte den 13 februari på Teams. Vald till ordförande för 2022 blev Eva Börjesson. 
 
Under 2022 har vi haft 293 medlemmar, varav 192 ridande elever på ridskola. 
 
Under senare delen av 2022 byggdes det äntligen en ny hemsida då den gamla gick ur tiden från 
IdrottOnline. Efter att ha fått hjälp med grunden av Anna Nord från Mokkidick, stort tack för detta, 
skapades den under många långa timmar av kassören och administratören i klubben, Yvette Larsson, som 
drog en lättnadens suck när den lanserades 29 december – 2 dagar innan den gamla försvann mot sällare 
jaktmarker… ������ Samma webbadress som tidigare, men allt innehåll är nytt: www.frk.name  
 
2022 var även det året som vår nya fina logga såg ljuset för första gången. Den togs fram tillsammans med 
Therese på XLNT Reklam. Stort tack även till Therese! 
 
 
RIDSKOLAN 
 
Ridskolan har fortsatt drivits av Inger Lindberg och Frillesås Ridskola HB under 2022. Föreningen har fortsatt 
under året haft kontinuerliga samverkanssamtal som påbörjades 2021.  
 
Verksamheten har innehållit allt från teorivecka till minhoppningar och dressyrprogramridning, 
terränghoppning inomhus, uteritter, strandrace, läger av olika typer och annat kul. Många av hästarna och 
ponnyerna har under året varit ute och tävlat i både hoppning, dressyr, fälttävlan och voltige med blandade 
fina resultat!  
 
Under hösten var vi även med i tävlingen ”Vi i Stallet” och kom på 1: a och 3: e plats i Halland! Vinsten på 
2 500kr gick till vår ungdomssektion, Cavallo, för att göra något kul med under 2023.  
De tävlande var: 
Alice, Stina, Frida, Daniella, Vera, Charlie, Thelma, Michelle och Avril. Grattis igen, tjejer!  
  

http://www.frk.name/


 
Det har kommit 2 nya hästar till ridskolan, Zeus en stor och snäll valack som även kommer användas i 
voltigen, och Mister Magoo – en ponny som är 5 år och han kommer skolas in försiktigt i ridskolan 
kommande år 
 
Zeus    Mister Magoo 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tyvärr är det ju även så att ibland behöver hästar lämna oss. I år har 2 fantastiska hästar och en gyllene 
ponny galopperat över regnbågsbron, och vi är helt övertygade att de träffat sina vänner som tidigare 
vandrat samma väg där på andra sidan… ���������������������� 

Count on Chiquita, 1995–2022, kallades Gulan. 
Gulan har nog en speciell plats i många ridskolehjärtan, hon var en 
favoritponny helt enkelt. En fantastisk ponny som har varit i 
ridskolan under många år, hon har många fina placeringar på 
tävlingsbanan och lärt många barn att rida, hoppa högt och 
leverera konsten med svåra dressyrprogram, race på 
terrängbanorna, helt enkelt en mångsidig ponny med ett stort 
hjärta av guld. Gulan har flera fina föl som ärvt hennes förmågor 
och kommer göra att hennes minne för alltid kommer finnas kvar.  
 
Tack Gulan för alla fina år!  
 
 

 
Chevré, 2002–2022, e. Briar, kallades Osten.  
En gigant, den snälla stora hästen med lika stor personlighet. Han 
kom till ridskolan som sexåring och har verkligen alltid gett allt till 
alla. Han har även varit ute på tävlingsbanorna med många fina 
resultat i både dressyr o hoppning, framför allt har han varit 
voltigens klippa. Han har där tagit flera SM medaljer varav ett SM-
guld! En väldigt orädd häst som spred trygghet och kärlek till alla.  
Efter mycket skratt och minnen fick vi till sist säga godnatt till 
denna speciella häst. Vi kommer aldrig hitta en som visar en sån 
glädje och tacksamhet (framförallt när det kommer till kliande).  
 
Vi saknar dig Osten!  
 
 
 

 



Fabulous, 2000–2002, kallades Bubblan.  
En dam med en stor portion med personlighet men en fantastisk 
ridskolehäst både för nybörjare och avancerade ryttare. Även i 
voltigen glänste hon och fick många elever att bygga sina 
självförtroende. En mångsidig häst även hon. Vi tackar vår fina 
Bubblan för allt hon gjort för oss och bevarar hennes minne i våra 
hjärtan. I hagen hos Inger står hennes 2-åriga avkomma som just 
nu växer mer och mer för varje dag, och han har ett stort arv att 
axla om några år. 
 
Tack vår fina Bubblan, vi saknar dig!  
 
 
 
 

 
Årets ridskoleponny- och häst  
Efter omröstningen av årets ridskoleponny 2022 blev resultatet Titan, och årets ridskolehäst blev vår fina 
gigant Normandie (183cm-ish), men kallas i stallet för Kicken! 
 
Titan med sin skötare Filippa ���                       Kicken med rallarrosor i munnen ����� 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 

 
 
VOLTIGEN 

Under våren 2022 bildade vi en Voltigekommitté och i den sitter: 
Malin Ekstrand (Grenledare) 
Carola Johansson (kassör) 
Inger Lindberg 
Susanna Åkerberg 
Sara Stigzelius (ansvarig Libra*) 
Maja Lövqvist – tränare och ingår i Libra 
Maja Haraldsson kommande tränare Libra 
*Libra är de som kommer arbeta med parasport eller den inriktning vi väljer  
 
Tävlingsgruppen 
Vi har även en tävlingsgrupp med representanter från varje lag och Inger Lindberg, vi har möte 3 veckor 
innan varje tävling och sedan ett uppföljningsmöte 1 vecka innan varje tävling.  
 
Tränare 
Huvudtränare Inger Lindberg, hon tränar även Juniorlaget 
Amanda Schyman och Maja Lövqvist tränar Team Aquarius/Taurus på fredagar 
Ebba Glans och Elda Wagner tränar Team Leo på lördagar. 
 



Genomförda tävlingar 2022 
Örestad 
Caprifolen 
Billdal 
Laholm 
 
Juniorlaget startade SM Billdal 2022 på Charlie och Kicken med individuella starter och kom 3: a 
Smilla, Maja H, Jennifer startade CVI Flyinge med goda resultat 
 
Osten fick tyvärr lämna oss under hösten efter lång karriär och han är fortfarande väldigt saknad. ��� 
 
Allmänt 
20 aktiva voltigörer varav 6 tävlar svår klass 
Ålder mellan 5–18 år. 
 
Voltigens hästar 
Larry (ponny), Hamish, Kicken, Charlie, Zeus och Osten 
 
Hästsimulator från Racewood Ltd 
FRK fick äntligen möjligheten att köpa en hästsimulator från Racewood Ltd i England. Den kom med sjöfrakt 
i juni och står numer uppstallad i Frillesås Idrottshall. Vi har träningar på den varje fredag mellan 16–17 och 
varannan söndag mellan 17–19. Vi bokar upp fler tider när det finns möjligheter i idrottshallens schema. 
Den är även tänkt i kommande satsningar att användas i pararidning, paravoltige, rehab och andra stöd för 
barn och ungdomar.  
 
 
TÄVLINGSKOMMITTÉN 
 
TK har haft flera sammankomster under året och arrangerat 4 tävlingar under året. Det som noterats av 
kommittén är att vi behöver bli fler i denna kommitté för att säkerställa att våra tävlingar kan bli ännu 
bättre för både tävlande och oss som arrangörer.  
 
 
LICENSIERADE MEDLEMMAR 2022: 
 
Licens Barn  Upp till 12 år   15  
Licens Junior  Mellan 13 och 18 år   17  
Licens Senior  Från 19 år   10  
Lektionslicens Barn  upp till 12 år   3 
Lektionslicens Junior  Mellan 13 och 18 år   14  
Lektionslicens Senior  Från 19 år   3 
Meetinglicens  Oberoende ålder   18  
Meetinglicens - lektionsryttare     Oberoende ålder   4  
Linförar- och groominglicens  Oberoende ålder   1 
 
Under året hade vi 74 licensierade ryttare, voltigörer och linförare.  
  



ANLÄGGNINGEN  
 
Planen för anläggningen är i ständig utveckling då den är i stort behov av upprustning. Under året som gått 
har vi gjort en hel del investeringar på Kläppakulle. En av de större investeringarna vi gjort var att sätta upp 
belysning vid medlemsstallet rasthagar. Vi tackar Kristian Johansson på Rolf Anderssons El AB för all hjälp 
med detta! Vi har även haft stor hjälp av Johan Ottosson på Lannestock AB i detta arbete med att bl. a 
gräva för kablar och pollare för belysningsstolparna. Johan har även gjort ett stort schaktningsarbete och 
lagt grunden till våra karantänboxar samt dragit fram vattenslang och ström till dessa boxar som kommer 
byggas strax till vänster om klubbstugan uppe på höjden. 
 
Vi har gjort en totalrenovering av vårt domartorn som vi har på hjul längs med den stora paddocken. Den 
mådde inte så bra och var väldigt angripen av bl. a svartmögel. Men med en totalrenovering av  
D Larsson AB och flera frivilliga krafter på klubben som fixade elen, målade och fixade – stod vårt 
domartorn redo lagom till tävlingssäsongen började utomhus – superfint!  
 
Vi har även fyllt på en omgång med leksand och pinnflis i ridhuset som vi gör 1-2ggr varje år. En mycket bra 
blandning där sand och pinnflis levereras av Br. Johansson Sandförsäljning och arbetet med att lägga in och 
göra underarbete görs i vanlig ordning av Högens gård AB. Toppresultat varje gång! 
 
En harv blev det äntligen investerat i också. Den är verkligen superbra, och kommer vara klubben till glädje i 
många år framöver, den har många finesser och vi märkte från dag ett att detta var en av de bästa 
investeringarna vi gjort på länge gällande detta område. 
 
I början av 2022 fick vi ett positivt besked från kommunen att de tagit beslut att anlägga ett nytt ridhus på 
anläggningen. Äntligen! Detta besked gjorde att vi fick pausa lite av de planer vi hade att göra under året då 
vi behövde avsätta tid för att sätta oss in i projekteringen med kommunen kring nytt ridhus. I projektet låg 
även med att bygga 17 boxar. Vi har under året avsatt en projektgrupp från styrelsen som har haft 
kontinuerliga möten med kommunen och arkitekter från Växa. Föreningen har fått ta stor del i våra behov 
vilket vi uppskattar. Gruppen har under pågående process sett att en nybyggnation med 17 nya boxar inte 
kommer få plats på anläggningen som den ser ut idag. Så det förslag som nu ligger i projektplanen är att 
renovera de befintliga stallarna som finns idag och göra boxar i ridskolestallet för alla ponnyer och hästar 
samt att anlägga ett nytt stall med 10 boxar för våra hyresgäster i medlemsstallet.  
 
 
KLUBBAKTIVITETER  
 
Under året har vi haft arrangemang såsom Programridning, morotsdressyr och KM/LM i hoppning och 
dressyr.  
 
På lucia ordnade vi luciatåg genom Frillesås i år igen, och detta tåg börjar verkligen få många ut ur husen för 
att se när alla hästarna kommer i luciatåget, utklädda till både tomtar, tärnor och lucior. Och KALLT var det 
som vanligt, men snön hade vi tur med – den låg på marken! 
 
Cavallo ordnade med en fantastisk julshow!  
 
Vi har haft två grönt kort-kurser under året 
 
Vi har haft både hopp- och dressyrlag med i allsvenskan både för häst och ponny. Frillesås 2 ponnyhopplag i 
div 3 hamnade på en andra och en fjärde plats! I de andra div hade vi deltagande lag som alla gjorde fina 
insatser och kämpade på med fina prestationer. Vi hade även ett lag med i fälttävlans lag-SM för ponny, 
och där hamnade vi på en 16: e plats av 26 startande lag och även många fina individuella starter med 
placeringar. 
 
Vår tränare Marie Hammarberg sponsrade med subventionerade dressyrträningar för deltagare i 
dressyrlagen, tusen tack för det!  
 
 
  



CAVALLO 
 
Cavallos årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan ligger under  
Föreningen – Styrdokument på hemsidan www.frk.name  
 
 
STYRELSEN  
 
Vi har länge pratat om att samlas för att se över våra värdegrunder och verkligen gå på djupet med 
föreningen och hur vi tillsammans vill driva föreningen framåt. Vi avsatte en helg tillsammans med RF-SISU 
Halland och fantastiska Lisa Fallhagen som arrangerade detta på Varbergs stadshotell. De inbjudna var 
styrelsen, medlemsstallet, voltigekommittén, tävlingskommittén, Cavallo och ridskolan, och de som tackat 
ja deltog lördag och söndag andra helgen i april. Det var verkligen två dagar som fullkomligt exploderade av 
idéer och inspiration för framtiden med Frillesås Rid- och Körklubb. Vi satte mycket på pränt i de olika 
workshops vi arbetade med, och i slutet av helgen tillsatte vi en arbetsgrupp som under året har arbetat 
fram våra Värdegrunder som finns i text på nya hemsidan. Arbetet är såklart inte slut med det, utan vi skall 
fortsätta med att utveckla vår klubb framåt och nästa projekt under 2023 kommer vara väldigt spännande 
kan vi redan nu avslöja… Vi måste i detta ge en eloge till Lisa Fallhagen på RF-SISU Halland som verkligen 
har hjälpt och stöttat oss i väldigt många olika projekt under det gångna året. Lisa har funnits där under 
flera år innan såklart, hon är, och har varit, ett stort stöd för oss i frågor som rör föreningens utveckling. 
Massa tack till dig, Lisa! Vi ser verkligen fram emot kommande år där vi skall fortsätta föreningsarbetet 
tillsammans med RF-SISU Halland. 
 
Styrelsen har under året haft 8 protokollförda möten. 
 
 

 
 
 

Vi ser fram emot ett lika händelserikt 2023, 
och vi hoppas ni vill vara med på vår resa! 

 
 

 
 

http://www.frk.name/

