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År 2020 var FRK:s 37:e verksamhetsår.  
Klubben hade vid årets slut 273 medlemmar, varav 179 ridande elever i Ridskolan. 
Årsmötet hölls den 23 februari 2020 och Eva Börjesson valdes som ordförande till 
kommande verksamhetsår 2020.  
 
Året 2020 har för oss alla varit ett annorlunda år och vi har fått vika oss för en pandemi. 
Vårt fortsatta arbete med att utveckla anläggningen och föreningen har trots allt inte fått 
så stora konsekvenser som vi först befarade och vi har under hela året kunnat fortsätta 
hålla öppet ridskolan och de permanenta verksamheterna på anläggningen. Vi har dock 
inte kunnat driva tävlingar och andra arrangemang i den utsträckning som vi önskat. 
 
 
  



RIDSKOLAN 
 
Ridskolan har under året haft en hög beläggning på samtliga nivåer, det är väldigt lång kö 
till nybörjarlektioner ca 1,5 - 2 år! 

 
 
Bertha Park Hamish köptes in under våren och fungerar mkt bra i 
verksamheten.  
 
 
 
 
 
 

 
Myran fick föl i somras, ett fint stoföl e: Cartier RP.  
 
Flera ridskoleekipage var ute under året och tävlade i 
hoppning, dressyr och fälttävlan på ponny samt hopp och 
dressyr på häst. Många fina prestationer och en hel del 
placeringar. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vår ridskolas lag vann även 
hallandsmästerskapet för 
ridskolor. Stort grattis till Emma, 
Sabina och Anna! 
 
 
Under året har ridskolan även 
haft en mängd olika 
lovaktiviteter. De har anordnat 
”prova-på-voltige-kurs”, 
voltigeläger, ridläger, Stora och 
Lilla sommarhoppet mm.  
 
 
 
 
 
 

 
 



TÄVLINGSEKTIONEN (TS) 

Har under året fortsatt arbetet att utveckla tävlingar på anläggningen. TS har haft 
planeringsmöten under året som verkat för att planera och genomföra tävlingar på 
anläggningen. TS hade som planering att: 
 
 Fortsätta utveckla en fungerande och drivande Tävlingssektion (TS) 
 Skapa förutsättningar för att utbilda funktionärer 
 Vi vill verka för en god utveckling av våra tävlingsryttare genom att anordna 

clinics/utbildning inom resp gren gemensamt med ryttarna, Cavallo samt TS 
 Fortsatt inventering och förnya tävlingsmaterial samt förvaring av dessa. 

 
Under året har TS haft kontinuerliga träffar där planering av tävlingar diskuterats samt 
inköp av nytt tävlingsmaterial har inhandlats och ett begagnat tidtagningssystem. TS har 
tyvärr inte kunnat anordna clinics eller andra arrangemang pga pandemin. TS har även 
anordnat några Pay&jump. Pandemi till trots så har tävlingar kunnat arrangeras och vi har 
haft 5 tävlingar på anläggningen under året. Vi har under året även arrangerat en 
voltigetävling gemensamt med Billdals RK på deras anläggning. Vi kan tyvärr inte arrangera 
tävlingar inom grenen voltige på vår anläggning då det är för lågt i tak enligt 
Tävlingsreglementet för voltige. 
 
# Datum     Tävling 

v10 2020-03-08 (1) 
 

 
Frillesås Rid o Körklubb Frillesås Rid o Körklubb 
Lokal/1* tävling i Dressyr ridhäst                                                      ca 16 starter 

v17 2020-04-26 (1) 
 

 
Frillesås Rid o Körklubb Div III omg 1 nord 
Lokal/1* tävling i Hoppning ponny 
Inställd 

v34 2020-08-23 (1) 
 

 
Frillesås Rid o Körklubb Frillesås Rid o Körklubb 
Lokal/1* tävling i Hoppning ridhäst                                                 ca 104 starter 

v41 2020-10-11 (1) 
 

 
Frillesås Rid o Körklubb Frillesås Rid o Körklubb 
Lokal/1* tävling i Hoppning ponny och ridhäst                               ca 94 starter 

v42 2020-10-18 (1) 
 

 
Frillesås Rid o Körklubb Frillesås Rid o Körklubb 
Lokal/1* tävling i Dressyr ponny                                                      ca 49 starter 

v43 2020-10-25 (1) 
 

 
Frillesås Rid o Körklubb Frillesås Rid o Körklubb 
Lokal/1* tävling i Dressyr ridhäst                                                     ca 64 starter 

 
LICENSIERADE MEDLEMMAR 2020: 

Licens Barn    Upp till 12 år    10 
Licens Junior    Mellan 13 och 18 år   11 
Licens Senior    Från 19 år    8 
Lektionslicens    Barn Upp till 12 år   5 
Lektionslicens Junior   Mellan 13 och 18 år   23 
Lektionslicens Senior   Från 19 år    1 
Endagslicens    Oberoende ålder   8 
Endagslicens/Lektionsryttare  Oberoende ålder   3 
 
Vi har ställt ut 69 licenser till ryttare oberoende ålder under 2020. 
Alla medlemmar som har löst licens har även haft möjlighet att teckna ryttaravtal. 

https://tdb.ridsport.se/meetings/55611
https://tdb.ridsport.se/meetings/56245
https://tdb.ridsport.se/meetings/57581
https://tdb.ridsport.se/meetings/58308
https://tdb.ridsport.se/meetings/58403
https://tdb.ridsport.se/meetings/58404
https://tdb.ridsport.se/clubs/594
https://tdb.ridsport.se/clubs/594
https://tdb.ridsport.se/clubs/594
https://tdb.ridsport.se/clubs/594
https://tdb.ridsport.se/clubs/594
https://tdb.ridsport.se/clubs/594


ALLSVENSKAN 
 
Vi startade under hösten i div. 2 för ponny i både dressyr och hoppning. Det var en härlig 
kämpaglöd och fin laganda även om inte resultaten hamnade på vår sida. Nya tag 2021! 
 
 
MEDLEMSTALLET 
 
Under året 2020 har vi haft 10 uppstallade hästar.  Vi har skrivit om kontrakten under året 
och arbetat med medlemstallets hyresgäster på att uppdatera de rutiner som åligger 
medlemstallet respektive föreningen. 
 
 
ANLÄGGNINGEN 
 
Verksamhetsplan 2020 
 Fortsatt arbete med nedre utepaddocken och dess ev dräneringsbehov 
 Se över dräneringsbehov och renovering i övriga av våra paddockar 
 Fortsätta renovera vårt sommarcafé gemensamt med WCWR 
 Renovera och/eller iordningställa nytt domartorn 
 Se över planering för nytt ridhus i anslutning till det gamla gemensamt med kommunen 
 Ta bort träd som växer in i våra befintliga förråd och därefter renovera dem 
 Anlägga en rasthage i anslutning till de andra för medlemstallets hästar 

 
Styrelsen hade som mål under 2020 att göra större förändringar att rusta upp 
anläggningen. Vi började året med ett gemensamt möte med några från kommunen för att 
se över anläggningen. Vi är överens om att anläggningen är i behov av en del renovering 
och underhållsarbete och vi kommer att se över möjligheterna till detta, vid detta möte 
bestämdes det även att kommunen hjälper till att ekonomisk bekosta dräneringsarbete i 
den nedre paddocken. Fritidsförvaltningen gemensamt med oss gör en ansökan om behov 
av ytterligare ett ridhus till på anläggningen för att kunna öka våra inkomster, kunna 
tillgodose medlemmarnas behov samt öka ridskolans möjligheter till fler ridskoletimmar. 
Vi har ansökt om bygglov att kunna iordningställa ett nytt domartorn där det gamla redan 
står. Detta är fortfarande en pågående process.  
Vi har tagit bort träd och sly i anslutning till de gamla förråden men ej påbörjat renovering 
av desamma. Rasthage har inte anlagts men är ett pågående planeringsarbete med 
ridskolan då detta kommer påverka en av ridskolans sommarhagar. 
 
Vi har under året haft ridsportförbundet/distriktets besöksgrupp här, de kommer 
regelbundet till alla anläggningar som är ansluta till Svenska Ridsportförbundet för att 
säkerställa att vi följer de regler som finns, att anläggningen är i gott skick samt att våra 
hästar har det bra. Vi fick några punkter att åtgärda, såsom gamla krokar i ridhus och 
medlemstall skall bytas ut alt tas bort, en elkabel som behövde fästas upp samt att rensa 
på tillhörigheter hängandes utanför boxar i medlemstallet. Lätta saker att åtgärda och vi 
har under året verkställt dessa. I övrigt fanns det inget att anmärka på. 
 
  



Fortsättning Anläggning 

Några ur styrelsen har påbörjat en brandskyddsgenomgång tillsammans med de andra 
ridklubbarna i kommunen. Den har som mycket annat tyvärr inte kunnat verkställas till 
fullo pga rådande pandemi. 

Vi har under året besiktigat vårt ridhustak och det blev då underkänt och är i behov av 
renovering alt att helt byta ut det. Att byta ut taket innebär en stor kostnad för föreningen. 
Föreningen äger ridhuset så därav går ej kommunen in och ombesörjer en renovering. 
Styrelsen har under året arbetat på en ekonomisk lösning för renovering alt byte och detta 
pågår fortfarande under 2021 och vi hoppas att under kommande år kunna komma till ett 
beslut. 

Under året har alla lampor i ridhuset bytt ut. 

KLUBBAKTIVITETER 

Vi har haft väldigt få klubbaktiviteter under året men några har vi ändå kunnat ha. Tyvärr 
fick vi ställa in både KM, LM samt julfest pga pandemin. 

 En Grönt kort kurs.
 Fem programridningar
 Två Pay & Jump
 Två morotsdressyrer
 Vi har hyrt ut anläggningen till WCWR vid tre 

tillfällen
CAVALLO – FRK:s Ungdomsektion 

Cavallos verksamhetsberättelse och deras år finns att se på deras Instagram @cavallo_frk 
och på hemsidan under ”Cavallo”. 
Styrelsen och Cavallo har under året försökt att få till gemensamma möten för att kunna 
planera olika arrangemang men vi har mycket mer att strukturera kring det och vi har inte 
lyckats. 

STYRELSEN 
Styrelsen har haft 7 protokollförda möten under året. 


