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1 Sammanfattning 

 

Under 2023 kommer UVFK att fortsätta driva och utveckla verksamheten tillsammans med 

Akademistallmästare Karin Agenäs och personal. Under 2020 likviderades klubbens helägda 

dotterbolag Uppsala Akademistall AB, och den 21 september 2021 var likvidationen 

genomförd och bolaget därmed upplöst. All verksamhet övergick i klubbens regi den 1 januari 

2019. De uppskattade positiva ekonomiska effekterna har delvis infriats, men trots detta står 

vi inför en ekonomiskt svår situation i och med att hela ridhusbotten i stora ridhuset behöver 

bytas ut och nedre delen av sargen repareras. Utöver detta har vi problem med mögel i stora 

ridhuset, vilket behöver åtgärdas (bl.a. genom åtgärder med taket som läcker), samt att 

belysningen behöver bytas ut till LED. Under 2023 kommer klubben att arbeta för att 

förstärka verksamheten och förbättra ekonomin på kort och lång sikt, med förhoppningen att 

vi ekonomiskt ska klara av att åtgärda de akuta problemen i stora ridhuset.  

Ridskolan har sedan ett par terminer tillbaka en tillräckligt hög belastning, även om det finns 

en del ströplatser och en viss möjlighet att sätta in nya grupper. Vi kommer att under våren 

2023 starta ytterligare en nybörjargrupp, eftersom vi har stor efterfrågan på denna typ av 

grupper. 

 

2 Verksamhetsbeskrivning 

 

Upplands-Västmanlands fältrittklubb (UVFK) är en ideell förening som ligger under 

Riksidrottsförbundet och bedriver ridskoleverksamhet och viss tävlingsverksamhet i 

ridsportens olika grenar. Klubben grundades 1898 och har nästan 500 betalande medlemmar, 

varav merparten är elever vid ridskolan. Några av medlemmarna tävlar även i dressyr, 

hoppning och fälttävlan. 

Verksamheten bedrivs vid en anläggning ägd av föreningen belägen i stadsdelen Kvarnbo, 

västra Uppsala, nära väg 55. 

Anläggningen invigdes 2005 och består av stall för ridskolehästarna (efter ombyggnation 

plats för 34 hästar), samt ett nytt fristående stall för 8 hästar. Det finns även ett isolerstall för 

två hästar avsett för tillfällig uppstallning. Utöver det finns två ridhus, utebanor i form av en 

större hoppbana, framhoppningsbana, dressyrbana och terrängbana. Det börjar märkas att 

anläggningen har 18 år på nacken, för det har uppstått och uppstår kontinuerligt ganska 
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omfattande behov av renovering. Inte alla byggnadsmaterial och komponenter som användes 

vid bygget var/är lämpade för det hårda slitage som en ridanläggning utsätts för. Ett av de 

akuta problemen rör ridhusbotten och sarg i stora ridhuset, men vi har också problem med 

läckande tak på flera av byggnaderna. Den uppskattade kostnaden för byte av ridhusbotten är 

800 tkr, därutöver tillkommer kostnaden för att åtgärda sargen. Vad kostnaden för åtgärder 

och läckage och mögelsanering är fortfarande oklart, för där väntar vi på offerter. För byte av 

belysning i stora ridhuset så uppskattas kostnaden till uppemot 200 tkr.  

Det finns i dag ca 25 ridskolehästar, och vi genomför ca 360 uppsittningar till häst/vecka. 

Anläggningen är anpassad för elever med funktionsvariationer och verksamheten erbjuder en 

ridlektion i veckan för personer med olika former av funktionsvariationer, men även i de 

ordinarie grupperna är dessa elever naturligtvis välkomna. 

På anläggningen bedrivs klubbaktiviteter såsom ungdomsaktivitet, tävlings- och 

träningsverksamhet, samt även en viss avsutten verksamhet.  

 

3 Organisation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UVFK är en ridklubb ansluten till Svenska Ridsportförbundet, som i sin tur ligger under 

ridsportförbundet. Klubbens huvudändamål är att bedriva ridskoleverksamhet. Inom 

ridskoleverksamheten är 7 personer anställda samt ytterligare ett antal personer är 

timanställda. Övrig verksamhet, såsom tävlingar och avsuttna aktiviteter, anordnas 
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huvudsakligen på ideell basis. Ungdomssektionen anordnar aktiviteter främst för klubbens 

juniorer, medan tävlingssektionen har huvudansvaret för tävlingsverksamheten. Utöver 

klubbens egen verksamhet finns Uppsala universitets ridverksamhet knuten till klubben, 

framför allt genom den mycket aktiva studentidrottsföreningen Upsala Akademiska Ridklubb 

(vilken grundades redan år 1663).  

 

4 Syfte 

 

Upplands-Västmanlands Fältrittklubb är en ideell förening sammansluten av intresserade i 

Uppsalaregionen med ändamål att bl.a. främja ridningen i Sverige, på det sätt som anges i 

Ridsportförbundets stadgar. 

 

5 Vision 

 

Vår vision är att kunna erbjuda kvalificerad häst- och ridutbildning med välutbildade hästar.  

 

6 Värdegrunder 

 

För att alla ska TRIVAS i klubben och på anläggningen så gäller följande värdeord för vår 

verksamhet:  

 

TRYGGHET Vi känner delaktighet, gemenskap och glädje i en trygg miljö  

(naturligtvis är anläggningen även en drogfri miljö) 

 

RESPEKT  Vi visar respekt för, och är uppmuntrande mot både djur och  

människor 

 

INKLUDERANDE Alla är välkomna som medlemmar (tillgänglighet/mångfald) 

 

VÄLKOMNANDE Alla hälsar på varandra i stallet 

 

ANSVAR  Vi tar hand om varandra, hästarna och miljön vi vistas i 

 

SÄKERHET Vi delar med oss av kunskap, hanterar hästarna på ett säkert sätt, 

och utför varje moment med noggrannhet 
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7 Medlemsstatistik  

 

Klubben har (januari 2023) följande medlemmar:  

 

 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 

 

 

 

   

8 Utbud 

 

- Ridskola för ungdomar och vuxna på stora hästar 

- Kurser på lov och helgdagar 

- Ridning för personer med funktionsvariationer 

- Tävlings- och träningsverksamhet för ridskole- och privathästar 

- En aktiv ungdomsverksamhet; skötarutbildning, teoriundervisning, övernattningar 

mm. 

- Praktikplatser för ungdomar 

- Plats för arbetsplacering genom kommunen 

- Uppstallning av privathästar 

- Utbildning i form av clinics och föreläsningar 

- Andra aktiviteter efter medlemmarnas önskemål 
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9 Situationsanalys 

 

Bedömning gällande styrkor samt utmaningar i verksamheten. 

 

Styrkor:  

Välrenommerad ridskola 

Ändamålsenlig anläggning 

Stadsnära/tillgänglig 

Terrängbana 

Personal och hästar med adekvat 

utbildning 

Kompetent och stabil ledning 

I det närmaste full beläggning (ridelever 

och uppstallade) 

 

Svagheter: 

Få medlemmar arbetar ideellt 

Inget reservkapital 

Homogen sammansättning 

Saknar mark för expansion (ex hagar) 

Saknar hästunderlag för att expandera 

verksamheten 

 

 

Möjligheter:  

Stort allmänt intresse för ridsporten 

Tillgänglig anläggning 

Ridundervisning dagtid 

Erbjuda hästkontakt och ridning för utsatta 

grupper med annan aktör 

 

Risker: 

Mycket underhåll kan inte göras pga brist 

på pengar 

Ergonomi och arbetsmiljö eftersätts pga 

brist på pengar 

Inget skyddsstaket mot väg 55 

Minskad personalstyrka leder till mer 

ensamarbete vilket ger minskad säkerhet 

 

Slutsats: 

 

Vi profilerar oss mot ungdomar och vuxna och har med vår utbildade personal och hästar 

möjlighet att ge högkvalitativ utbildning. I dagsläget har vi i det närmaste full beläggning 

både i ridgrupper och privatuppstallning. 

 

Anläggningen i Kvarnbo är i år 18 år gammal, vilket innebär att underhållsbehovet ökar 

kraftigt. Klubbens ekonomi klarar inte detta utan bidrag från kommun, stat och andra aktörer. 

Positivt är att klubben sedan år 2015 varit listad som en av Uppsala Kommuns 

bidragsberättigade föreningar vilket ger möjlighet att söka bl.a. drifts- och investeringsstöd. 

Inför de stora underhållsbehov som vi nu har räcker inte detta, utan vi behöver även få in 

pengar på annat sätt.  

 

10 Mål och aktiviteter 2023 

 

10.1 Ungdom (Ungdomssektionen- USEK)  

 

Mål: Att verka för en aktiv ungdomssektion som bedriver varierande verksamhet för barn och 

unga. Givet att Distriktsförbundet anordnar ULK- och FULK-kurser så skickar vi medlemmar 

i ungdomssektionens styrelse till dessa kurser. 

 

Ungdomssektionens arbetar aktivt med att locka fler ungdomar till vår förening. 

 

10.2 Tävling och träning 
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Mål: Vi ska arrangera tävlingar och träningar. I detta ingår också att utbilda funktionärer. 

Aktiviteter: planering pågår 

Tävlingar: Dressyrtävling (med Allsvenskan division I) inplanerad den 23 april 

Träningar: Regelbundna träningar med klubbens ridlärare eller externa tränare 

Övrigt: Under året planeras clinics, pay & jump, samt programridningar. 

 

10.3 Underhåll  

Mål: Att genomföra och löpande bevara anläggningen säker och i gott skick. 

Aktiviteter/behov 2023: 

- Ridhusbotten och sarg i stora ridhuset 

- Regelbundet underhåll av ridbanor 

- Taket på stora ridhuset 

- Mögelsanering 

- Belysning i stora ridhuset 

 

 

10.4 Miljö, säkerhet och anläggning 

 

Miljö: 

Gödselhantering: hästgödsel som tillgång istället för kostnad 

Säkerhet: 

Informationsbrev behöver skickas till vårdnadshavare (nya och befintliga skötare) gällande 

stallregler för säkerheten.  

 

 

10.5 Medlemskontakt och kommunikation och delaktighet 

 

Mål: Aktiv kommunikation, information och delaktighet 

 

Aktiviteter: 

- Personalen aktiva på sociala medier, positivt med löpande information på hemsidan. 

- Medlemsstimulerande aktiviteter  

- Målning av hinder, återkommande aktivitet 

- Lotteri flera gånger per år frivilligt anordnat av medlem 
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10.6 Ridskolan 

 

Mål: Att erbjuda säker ridundervisning med hög kvalitet 

 

Aktiviteter: 

- Att hålla ridlektioner 

- Att aktivt arbeta med hästarnas utbildning, då en utbildad häst är säkrare än en 

outbildad 

- Kontinuerlig branschutbildning av personal 

- Kontinuerligt arbeta med UVFK för att säkerhetsanpassa stallet och övriga lokaler (se 

10.3 och 10.4) 

 

 

10.7 Upsala Akademiska Ridklubb (UARK)  

 

Mål: Klubben vill tillvara de trehundraåriga traditionerna inom ridexercitier och ridsport 

bland studerande och universitetsanställda i Uppsala, främja intresse för ridning och hästsport 

samt anordna tävlingar mellan in- och utländska akademiska ridorganisationer. 

Aktiviteter: planering pågår 

 

 

11. Uppföljning och styrning 

 

Verksamheten ska bedrivas enligt budget för 2023. För närvarande är den stora utmaningen 

att genomföra nödvändiga reparationer samtidigt som vi har en budget i balans. P.g.a. den 

sena upptäckten av problem med sarg och ridhusbotten i stora ridhuset så kan budgeten 

behöva justeras av styrelsen. 

Uppföljning görs regelbundet på styrelsemöten. 

Ekonomisk redovisning i form av resultat- och balansräkning presenteras löpande. Om 

möjligt tillsätts arbetsgrupper utanför styrelsen och i dagsläget finns en tävlingskommitté 

samt ledningsgruppen för verksamheten (vilken består av Akademistallmästaren samt 

ytterligare personal som denna väljer, ordförande, kassör och HR-ansvarig i klubben). Det 

finns ett behov av en anläggningsgrupp och en aktivitetsgrupp. Behov av arbetsgrupp för 

sponsring kan bli aktuellt på sikt. 

Årets utfall och verksamhet presenteras i verksamhetsberättelsen och på årsmötet. 

 

  

 


