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Inledning 

Under 2022 så har klubben mer eller mindre kunna återgå till normal aktivitet efter flera år av 

pandemi. Ridskoleverksamheten har kunnat genomföras som planerat och de utökade 

träningsmöjligheter på dagtid som våra medlemmar erbjöds under pandemin har blivit permanenta 

inslag i verksamheten. Vi har kunna genomföra avsuttna aktiviteter i större utsträckning under 2022. 

Den föreläsningsserie som vi flaggade för i förra årets verksamhetsberättelse är nu genomförd, genom 

dels clinics och dels föreläsningar. Vi tar gärna emot förslag på teman för framtida föreläsningar och 

clinics.  

Under året som gått så har vi uppnått ett positivt resultat från verksamheten. Viktiga investeringar 

under året har varit nya metalldörrar i stora stallet, men vi har även investerat i ytterligare en elektrisk 

skottkärra för att förbättra arbetsmiljön för personalen och förvaringsskåp som kan hyras per termin av 

våra ridelever.  

Under året har styrelsen tillsammans med personalen och valberedningen arbetat med att tillhandahålla 

aktiviteter för våra medlemmar, såsom fler kurs- och träningstillfällen, pay&jumps, april- och 

adventsfika, och mycket mer. Tillsammans med alla medlemmar ser vi fram emot att under 2023 

kunna genomföra ännu fler aktiviteter. Alla förslag är välkomna! 

För att vi alla ska kunna ha glädje av vår klubb och vår anläggning så behöver styrelsen hjälp. Vi har 

ett stort behov av medlemsinsatser för att kunna anordna aktiviteter. Vi vill därför uppmuntra alla 

medlemmar att komma med idéer och förslag på vad som kan anordnas, förändras och förbättras – 

men samtidigt vill vi också uppmana er att engagera er i verksamheten.  

2023 är året då klubben fyller 125 år och det vill vi naturligtvis fira! Om det finns medlemmar som är 

intresserade av att delta i en jubileumskommitté så anmäl er gärna via klubbens infomejl (se 

hemsidan). Vi planerar även för att göra en extra satsning för 2023 – vår anrika fältrittklubb ska satsa 

mer på fälttävlan genom att dels renovera befintliga hinder och dels bygga hinder som är lämpade för 

ridskolans verksamhet. Redan nu finns det även träningstillfällen med terränghoppning i Hippocrates.  

 

Styrelsen vill även ta detta tillfälle i akt att tacka all personal för fantastiska insatser under året! 
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Medlemmar UVFK 2022 

Klubben hade per 31 december 482 medlemmar (varav 18 hedersmedlemmar eller ständiga 

medlemmar), jämfört med 452 medlemmar år 2021. Av medlemsavgiften gick 112 kronor (senior) till 

Svenska Ridsportförbundet, 75,50 kronor till den obligatoriska försäkringen, 60 kronor gick till 

Upplands Ridsportförbund samt en grundavgift om 2000 kronor till Upplands Ridsportförbund.  

 

 Kvinnor Män Totalt 

Under 7 år 0 0 0 

7-12 år 1 0 1 

13-20 år 73 1 74 

21-40 år 222 5 227 

Över 41 år 154 26 180 

Summa 450 32 482 

 

Då en stor del av medlemsavgiften direkt går vidare till Svenska Ridsportförbundet, Upplands 

ridsportförbund samt försäkring har föreningen från år 2021 valt att endast intäktsföra den del av 

medlemsavgiften som går till föreningen. 

 

Ekonomi inklusive bidrag   

Resultatet för 2022 visar ett överskott på 124 964,49 kronor (174 503,22 kronor 2021), varav 

driftsstöd från kommunen om 279 696 kronor. Det positiva resultatet baseras dels på ökade intäkter för 

ridskoleverksamheten och dels på ett bidrag till en ridskolehäst. Under året har vi sett en ökning av 

kostnader för foder, spånpellets, transporter, drivmedel och lönekostnader. 

Likviditeten i föreningen är fortsatt svag, men har förbättrats något under senare år. Investeringar 

påverkar inte resultatet och därför har föreningen relativt dålig likviditet trots ett positivt resultat. 

Driftsstödet är avsett att täcka en del av våra driftkostnader för anläggningen. Vi i styrelsen och 

verksamheten arbetar aktivt med att söka drifts- och investeringsstöd både från Uppsala Kommun och 

från Upplands Idrottsförbund under 2023. Dessa stöd är av stor betydelse för verksamhetens framtid 

eftersom anläggningens behov ökar kontinuerligt. Se mer information dokumentet ”Årsbokslut för 

räkenskapsåret 2022-01-01 – 2022-12-31”.  

 

Förslag till disposition av föreningens resultat: 

Till årsstämmans förfogande står 

   

År 2022 

   

År 2021 

  
Balanserat resultat          979 861,18            805 357,96     

Årets resultat          124 964,49            174 503,22     

       1 104 825,67            979 861,18     

     
Styrelsen föreslår att i ny räkning överförs 

årets vinst:          124 964,49            174 503,22     

          124 964,49            174 503,22     
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Ridskoleverksamheten 

Ridskolan ägs och drivs av UVFK sedan 2019 (efter att ha drivits i aktiebolagsform år 2005-2018 

Under året har klubben haft sju fast anställda och ett antal vikarier samt timanställda. Under 2022 har 

Tina Nilsson anställts, men i övrigt har den fasta personalgruppen varit oförändrad.  

Ridskolechefen Karin Agenäs arbetar tillsammans med övrig personal med modeller och 

utbildningsplaner för såväl ridskoleryttare som ridskolehästar på anläggningen, och de anställda har 

under året genomgått viss fortbildning. Personalen fortbildar löpande hästarna under året med syfte att 

höja kvalitets- och utbildningsnivån på den genomsnittliga lektionshästen.  

Vid verksamhetsårets slut var antalet lektionshästar 25 st. Utöver de klubbägda lektionshästarna så har 

fem privatägda hästar gått med i verksamheten. Under året har vi haft lägre omsättning på hästarna än 

föregående år. Under året köptes hästarna Kiara, Bajka, Revita, Ivan, Bamse, Pippi och Rossmore in. 

Ridskolehästarna Hawana, Kiara, Darcy och Revita har under året lämnat verksamheten. 

Ridskoleverksamheten bedrivs med ridhästar med inriktning på utbildning av ungdomar och vuxna. 

Under året har antalet lektioner per vecka uppgått till ca 46 stycken. De speciallektioner och extra 

träningar som infördes under 2020 har fortsatt även under 2022, men vi ser nu en tydligt minskad 

efterfrågan på träningar på dagtid (vardagar). Härtill kommer universitetets 12 stipendiater. Ridskolan 

har haft god beläggning under året. Undervisning sker på alla utbildningsnivåer och även för elever 

med funktionsvariationer. Antalet uppsittningar har varit ca 400 st per vecka. 

Utöver ridskoleverksamheten har 15-16 boxplatser uthyrts till privata hästägare (anställda och 

utomstående) för uppstallning under året. I slutet av året var 15 boxar uthyrda. Antalet boxar i det 

stora stallet är 34 st samt 2 boxplatser med separat ingång/sluss för hästar som behöver stå i karantän 

vid ankomst eller vid sjukdom. Det fristående stallet har 8 boxplatser. 

Utöver ordinarie verksamhet så har intensivkurser hållits under helger, påsk-, sommar- och jullov. 

Dessa kurser har varit mycket uppskattade då ryttarna fått möjlighet att träna på samma häst under 

flera dagar i följd. De intensiv och specialkurser som har genomförts har fått gott gensvar från elever 

på alla nivåer.  

 

Anläggningen 

Under 2022 har vi åtgärdat några av anläggningens underhålls- och renoveringsbehov. Utöver löpande 

underhållsbehov så vi bytt ut alla ytterdörrar (plåtdörrar) i stora stallet samt att bevattningssystemet i 

stora ridhuset har setts över. Nya grindar har installerats på flera av rasthagarna och staketen har setts 

över. Vi har även fyllt på underlaget i stora ridhuset. 

Att åtgärda 2023: 

• Anläggningens låsanordningar bör bytas ut framöver. 

• Under 2018 kartlades problemen med läckage i stora ridhuset och investeringsstöd söktes. 

Dessvärre har vi ännu inte beviljats bidrag, men vi hoppas kunna genomföra 

reparationsarbeten på taket under 2023. 

• Belysningen i stora ridhuset behöver ersättas med LED-armaturer. 

• Bevattningssystemet i stora ridhuset är fortsatt i behov av renovering. 

• Nytt underlag i vissa paddockar samt påfyllnad av sand på banorna kommer att behövas 

kontinuerligt. 

• Dörrar och fönsterkarmar behöver målas utvändigt på flera av byggnaderna. 

• På sikt finns även behov av att måla om ytskiktet i mellanbyggnaden. 
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Tävlingar /Träningar 

Tävlingssektionen har under 2022 bestått av tre personer från UVFKs styrelse: tävlingssekreteraren 

Charlotte Petersson, Angela Boethius och Anna Sjöström, samt ytterligare ett antal duktiga och 

uppskattade funktionärer. 

 
 

Tävlingar 2022 

 

Under 2022 arrangerade UVFK två dressyrtävlingar, en på våren och en på hösten. Den första 

tävlingen hölls den 8 maj med en omgång i Allsvenskan division 3. Vid tävlingen var det två klasser, 

LB:3 och LB:2. Allsvenskan med sex tävlande lag reds i den andra klassen. Under dagen var det totalt 

50 individuella starter, 23 i första klassen och 27 i den andra. I båda individuella klasserna segrade 

hemmaryttaren Josefin Ådeby med Enigma. UVFK tog även hem segern i lagklassen.  

 

Den 30 oktober ställde UVFK upp och arrangerade en dressyrtävling med distriktsmästerskap i 

ponnydressyr eftersom Upplands Ridsportförbund saknade arrangör för DM. Det var tyvärr få 

startande ekipage, totalt 16 starter under dagen, men en distriktsmästare i kategori D kunde koras efter 

många fina ritter i klassen.  

 

UVFK arrangerade även två träningstävlingar i hoppning, Pay & Jump, under 2022. Vid första 

tillfället, den 12 juni, blev det bara 16 startande ekipage. Majoriteten av ekipagen utgjordes av 

ridskolehästar där elever vid ridskolan hade möjlighet att få vara med och tävla. Vid andra tillfället, 

den 25 september, var det fler starter, totalt 37, och då var 10 av ridskolans hästar med och tävlade. 

Båda träningstillfällena fungerade bra och UVFK fick fin återkoppling efteråt med positiva omdömen 

om arrangemangen. 

 

Träningstävlingarna genomfördes enligt samma modell som tidigare och fungerade organisatoriskt bra 

med både tidigare aktiva och nytillkomna funktionärer. Banorna ritades av Karin Agenäs och ställdes, 

tillsammans med framhoppningen, i ordning dagen innan. Framridning skedde på dressyrbanan, från 

framhoppningen kunde ekipagen gå in på hoppbanan och sen var utsläpp efter avslutad ritt mot 

trailerparkeringen. Serveringen fanns vid hörnet på lilla ridhuset nära domarhuset och sköttes av 

ungdomssektionen. I serveringen var det möjligt för ryttare som önskade att köpa en rosett efter 

genomförd runda.  

 

Träningar 2022 

Dressyrträningar har under året ordnats vid ett antal tillfällen för Svante Jansson. Samordnare för 

träningarna har varit Eva Wattrang. Liksom under 2021 har ridskoleekipage erbjudits möjlighet att 

rida för Svante Jansson, vilket har varit mycket uppskattat. Även Eric Lette, Hanchen Ressle och 
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Yvonne Sjödin har hållit ett antal dressyrträningar på anläggningen. Hoppträningar har också 

anordnats för klubbmedlemmar två gånger i veckan under större delen av året. 

 

Allsvenskan 2022 

UVFK hade ett dressyrlag i allsvenskan division 3 under våren 2022, samt ett hopplag i allsvenskan 

division 4 och ett dressyrlag i division 2 under hösten 2022. Dressyrlaget i division 3, med Jill 

Sandström som lagledare och största hästsponsor, vann även hela serien. Fotona nedan är från den 

avslutande omgången den 12 juni i Bålsta. 

 

Tävlingsryttare 

UVFK har under 2022 haft 20 medlemmar som löst tävlingslicens för UVFK. 
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Ungdomssektionen UVFK-U (U-sek) 

År 2022 har det suttit sju personer i ungdomssektionens styrelse, varav en valde att avgå i 

augusti. Tillsammans har vi hållit i elva aktiviteter under året, där vi har jobbat med 

gemenskapen mellan ungdomarna i stallet. 

 

I början av verksamhetsåret avslutade Agnes och Célestine ungdomsledarkursen och blev 

ungdomsledare. De har, tillsammans med resten av styrelsen, hjälpt till i ridskolans 

nybörjargrupper under året. 

 

Under våren genomfördes många olika aktiviteter med olika teman. I april firade vi påsk 

tillsammans, med en rykttävling och påskäggsjakt. Vid valborg hade vi en uppskattad 

övernattning med käpphästtävling. Innan sommarlovet genomfördes en rykttävling 

tillsammans med UARK, en favorithästfotografering och en sommaravslutning. 

 

 
Käpphästuteritt under övernattningen 

 

I slutet av våren sålde vi fika på lördagarna samt på en Pay&Jump. 

 

Vi började hösten med en kick-off, där vi fikade tillsammans och spelade brädspel. Vid 

halloween hade vi en övernattning och i december julpyntade vi stallet. 

 

 
Julpyntning 

 

I november genomfördes Årets häst för tredje året i rad. Årets kategorier var Årets 

Dressyrstjärna, Årets Hoppstjärna och Årets Stallstjärna. Efter en jämn omröstning vann 

Nogal Årets Dressyrstjärna, Balou Årets Hoppstjärna och Bamse Årets Stallstjärna. 
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Under året genomfördes två skötarmöten, ett i april och ett i oktober. På dessa möten har vi 

gått igenom skötarverksamheten samt lekt lekar. 
 

 

Upsala Akademiska Ridklubb (UARK) 

Under verksamhetsåret 2022 har Upsala Akademiska Ridklubb (UARK) fortsatt arbeta med 

att anordna aktiviteter för studenter och anställda vid Uppsala universitet och SLU. UARK 

har under året 2022 haft en representant som deltagit på UVFK:s styrelsemöten. Under året 

har UARK haft 54 medlemmar, vilken är en ökning från föregående år. Ökningen beror 

troligtvis på att UARK återigen har kunnat genomföra mer aktiviteter på plats med hästar 

igen.  

Under året har samarbetet mellan UARK och UVFK fortsatt. UARK har arrangerat aktiviteter 

på Akademistallet i form av KM i både hoppning och dressyr kombinerat med uttagningar för 

Student-SM, uteritter, tömkörningskurs, terrängträning, prova-på ridning samt klubbtävling i 

dressyr med jultema (Luciadressyren).  

Speciellt för detta verksamhetsår var att UARK anordnade Student-SM UVFKs anläggning. 

Det blev mycket lyckat och några av UVFKs fina hästar var med och gick grundomgången 

både i hoppning och dressyr. Projektgruppen blev mycket nöjda med arrangemanget och var 

glada att kunna genomföra detta efter att förra året sagt ifrån sig ansvaret. UARK knep en 

tredje och femte plats i dressyren samt en kvartfinals plats i hoppningen!  

Under året hann UARK med att anordna en kick-off med styrelsen samt med projektgruppen 

inför Student SM, en tackkväll till alla funktionärer under SM, en sommaravslutning med 

laserdome, Hubertusmiddag och slutligen en kick-out även den för projektgruppen men också 

alla UARKs medlemmar. Dessutom medverkade UARK vid två promoveringar tillsammans 

med ridinstitutionen vid Uppsala universitet uppe vid Uppsala slott, även detta var 

tillsammans med UVFKs fina hästar.  

UARK var även under 2022 en medlemsförening i SAR, Svenska Akademiska 

Ryttarförbundet. UARK har haft en ledamotspost i SAR:s styrelse.  

Mer information om UARK och verksamhetsåret 2022 finns att läsa i UARK:s 

verksamhetsberättelse.  

Nedan följer lite bilder från Student-SM 2022!  
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Information och hemsida 

Information om aktiviteter och annat har satts upp som anslag på anläggningen men även 

lagts ut på hemsidan, Facebook och till viss del på Instagram. Hemsidan uppdateras löpande 

av såväl klubben som ridskolan. För att vi ska kunna kommunicera med er medlemmar på 

bästa sätt är det viktigt att vi har aktuella mailadresser till alla! 

För ridverksamheten är det huvudsakligen Hippocrates som fungerar som informationskanal. 

I övrigt är det ridskolans mejladress (ridskolan@uvfk.org) som bör användas, för klubbens 

mejladress hanteras endast av ideella krafter och det kan därför dröja med svar.  

Akademistallet har en egen sida på Facebook där det löpande publiceras små nyheter, bilder 

m.m. Sidan är öppen för alla och du behöver inte vara med i Facebook for att kunna titta på 

sidan. Vi har även ett konto på Instagram och Akademistallet.uvfk heter vi där. Alla stora och 

viktiga nyheter publiceras självklart på hemsidan. 

 

Övrigt 2022 

Året 2022 har sett en gradvis tillbakagång till en aktivitetsnivå som närmar sig den före 2020. 

Den traditionella Akkadagen som brukar gå av stapeln i september varje år var vi dock 

tvungna att ställa in även i år p.g.a. brist på ideella krafter. Fram t.o.m. 2019 hade vi uppemot 

250 besökare på denna dag och de allra flesta som bevistar evenemanget är inte 

mailto:ridskolan@uvfk.org
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klubbmedlemmar, utan kommer ifrån närliggande områden. Förhoppningsvis blir 2023 året då 

vi kan sprida hästglädje och hästkunskap till en större publik igen.  

Det ”traditionella” adventsfikat i december med valberedningen och styrelsen i 

sadelkammaren genomfördes under månadsskiftet november-december 2022. Detta anordnas 

för att alla ridelever ska få möjlighet att träffa representanter från styrelsen och 

valberedningen och kunna komma med frågor, idéer och förslag. Nytt för 2022 var att vi 

genomförde en liknande vecka i april med representanter för ridskolan och styrelsen på plats. 

Många av de förslag som kommer fram under dessa veckor genomförs i någon form. Nytt för 

i år var att vi istället för städdagar hade städveckor med uppgifter anslagna i stallet. Andra 

exempel på genomförda förändringar är specialkurser och träningar som erbjuds.  

Visionen för miljöprojektet som beviljades bidrag under sommaren 2019 är att vi på sikt ska 

kunna minska klubbens och ridskolans klimatavtryck, men förhoppningen är också att vi ska 

kunna minska en del kostnader. Vi har inte haft möjlighet att göra några stora insatser eller 

investeringar inom projektet under 2022, men vi planerar att lägga in en extra växel inom 

projektet under 2023 och hoppas på engagemang från medlemmarna i våra miljöaktiviteter 

framöver. Utöver gödselhanteringen så tittar vi bl.a. även på olika lösningar för att använda 

regnvatten till att bevattna ridbanorna. För det ändamålet har vi även köpt in stora 

vattendunkar som ska komma på plats vid flera av stuprören på ridhusen.  

Utöver detta har arbetet med att hitta samarbetspartners gällande sponsring av UVFK fortsatt. 

Det finns bl.a. möjlighet för intresserade att sponsra en hästbox. Vi tar tacksamt emot tips på 

sponsorer från alla vara medlemmar! Vi är tacksamma för alla idéer för vi ska kunna fortsatta 

bedriva en säker och hög kvalitet på vår verksamhet. 

Styrelsen vill framföra ett varmt tack till alla ridande och övriga medlemmar för alla insatser 

under 2022 och vi ser fram emot ett ännu bättre 2023. Vi vill även tacka för gott samarbete 

med Ridinstitutionen, UARK och Ungdomssektionen samt våra fyrbenta trotjänare. 

/ Styrelsen 


