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HRK Verksamhetsåret 2022
Vart skall vi ens börja för att beskriva Harplinge 

Ridklubbs år 2022? Vem kunde ana att vi skulle få 

vara med om så mycket under ett och samma år.   

Låter lite som en gammal LP-skiva som hakat upp 

sig, men så klart har stora delar av 2022 inneburit 

flytt till nya anläggningen - Prästgården, men 

därmed också avetablering och flytt från Per 

Larsgård. Den adress som varit Harplinge 

Ridklubbs i över fyrtio år. Vi vill tacka alla som på 

något vis varit involverad i projektet. Till alla ni - 

medlemmar, elever på ridskolan, 

samarbetspartners och nära och kära till personal 

och ideella som stått ut med all den tid som lagts 

ned på flytt och inflytt. Äntligen är vi på plats och 
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Skötarkurs
Vi har fortsatt med det 
vinnande konceptet att 
låta Karolina Pantzar hålla 
skötarkurs för våra barn 
och ungdomar som är 
skötare på sin favorit häst/
ponny hos oss. Denna 
kurs är väldigt populär 
med totalt 24 deltagare 
under året och alla har får 
ett fint diplom efter 
avslutad kurs. 

Picasso
Under året gick trogne, 
fina, underbara Picasso i 
pension från ridskolan. 
Han har varit omtyckt och 
älskad av så många. Han 
fick flytta till Ulla i Laholm 
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det kommer nog att ta fyra årstider innan vi riktigt 

har bott in oss och vi ber om fortsatt överseende 

en liten stund till. 

Försenat projekt till trots är vi glada att vår 

ordinarie ridskoleverksamhet har påverkats så lite 

som den har under det gångna året. Flytten 

genomfördes under sommaren och påverkade 

därmed vare sig VT eller HT. Nu ser vi framemot 

att kunna anordna fler aktiviteter för såväl 

ridskolan som övriga medlemmar på en 

anläggning som tillåter detta på ett annat sätt än 

vår förra. 

Som om ny anläggning inte vore nog har vi 

fortsatt haft en gedigen kö till ridskolan och den 

fortsätter att fyllas på. Vi hade under 2022 en 

väldigt stor skara ryttare som representerade HRK 

ute på tävlingsbanorna vilket resulterat i flertalet 

mästerskapsmedaljer. Utöver det har vi fortsatt att 

anordna tävling tillsammans med Familjen 

Arvidsson och Höstcupen blev återigen 

uppskattad och välbesökt. Vi är stolta över de 

fantastiska funktionärer vi har och vi ser mycket 

fram emot att under 2023 anordna tävling på 

hemmaplan. 

Styrelsen har under året bestått av Angelica 

Bellborg Abrahamsson, ordförande, Mia Sjöberg, 

vice ordförande, Therese Forslund (sekreterare), 

Mikaela Kadrijaj, Annika Lundholm, Patrik 

Bloemer och Helen Stenbeck som ledamöter, 

samt Christian Nilsson och Lotta Green som varit 

suppleanter. Jeanette Hedberg är klubbens 

kassör och adjungerad i styrelsen. Vi har haft 
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Invigningen
Den 4 september var det 
äntligen dags för invigning. 
Det blev en familjedag med 
ponnyridning, 
tipspromenad, 
käpphästhoppning och så 
klart kaffe och tårta.  

Representant från Halmstad 
kommun var där för att 
klippa band och officiellt 
inviga anläggningen. Vid en 
överslagsräkning så  

konstaterade vi att det nog 
var ca 500 personer som 
besökte oss och var nyfikna 
på vår nya anläggning. 
Solen sken och det var både 
skratt och glädjetårar under 
dagen. Stort tack till alla er 
som på ett eller annat sätt 
uppmärksammade vår dag!
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möten ca en gång i månaden och det har varit roligt och givande att få återgå 

till fysiska möten. 

Under året som gått har styrelsen fortsatt fokusera på ekonomi i form av 

budget, prognoser men även diskussioner kring hur vi skapar en stabil ekonomi, 

vilket är något vi tycker är väldigt viktigt. Mycket tid har även gått åt att hantera 

anläggningsfrågor, det som rört byggprojektet, flytten mm. På grund av projekt 

Prästgården har styrelsen tillsammans med verksamhetsansvarig Malin 

Stenström haft avstämningar varannan vecka då det bitvis har behövts extra tid 

för att hantera frågor kopplat till Prästgården och anläggning. 

Vi i styrelsen vill ta tillfället i akt att tacka alla medlemmar för förtroendet vi fått 

att leda vår klubb under 2022. Vi vill även ge ett stort tack till vår personal som 

gör ett mycket bra jobb i att sköta om vår klubb och den dagliga verksamheten. 

Och sist men inte minst vill vi tacka alla våra sponsorer och samarbetspartners 

som bidragit på ett eller annat sätt under året som gått och vi ser framemot att 

både förvalta nuvarande relationer, men även att skapa nya under det 

kommande året.  

Jag tror att jag talar för flera när jag säger att Harplinge Ridklubb alltid kommer 

sträva efter att vara den lilla klubben med det stora hjärtat. Som ideell är det lätt 

att känna att man vill så mycket mer, men att tiden inte räcker till. Ju fler vi blir 

desto mer kan vi uträtta. Framförallt är det väldigt kul och vi hoppas att under 

året kunna skapa en starkare samhörighet hos fler, för att på så vis skapa ett 

större engagemang. 

Hoppas att vi ses på klubben inom kort! 

Varma hälsningar från styrelsen via  

Angelica Bellborg Abrahamsson  

Ordförande  
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Tävlingsverksamheten

Förra året inledde vi denna berättelsen med 

”Wow, wow vilket tävlingsår Harplinge ridklubb 

hade 2021”.  Vi trodde nog knappt att det var 

möjligt att toppa det, MEN det har vi gjort 2022 

tack vare alla fantastiska tävlingsryttare och 

funktionärer som gjort detta möjligt.  

Vecka 11 arrangerade vi första omgången av 

Elitallsvenskan för ponny på Fjällaregård 

tillsammans med familjen Arvidsson. Vårt Elitlag 

presterade på topp och säkrade en vinst på 

hemmaplan. Samma helg tävlade hästlaget i 

Elitallsvenskan och de ville minsann inte vara 

sämre, även de slog till med en seger. 

Helgen efter spenderades även den på 

Fjällaregård med en tävling för häst tillsammans 

med familjen Arvidsson.  

Våra Elitlag fortsatte under våren att prestera på 

topp och det resulterade i att både ponny- och 

hästlaget kvalificerade sig till Strömsholm för 

final respektive semifinal under pingsthelgen. 

Här ställde vädrets makter till det och flertalet 

klasser fick ställas in för att försöka rädda den 

stora gräsbanan. Det bestämdes att hästlaget 

skulle rida en omgång istället för två och 

spänningen var på topp. Med en andraplats 

stod det klart att Harplinge ridklubbs hästlag 

hade kvalat till final i Falsterbo. Ponnylaget ville 

minsann inte vara sämre. Efter första omgången 

låg de på en delad förstaplats inför andra 
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Maxi -Miljonen 

Under våren delade Maxi 
Flygstaden ut en miljon 
kronor fördelat på ca 40 
olika föreningar i 
Halmstad kommun.  

Vi skickade in en ansökan 
om att få pengar till en ny 
ponny anpassad för 
handikappridning. På 
den stora dagen 
tilldelades vi 10 000 
kronor.  

Harplinge Ridklubb var 
där med käpphästar och 
minihinder för alla att 
prova under dagen.  

Vilket initiativ av Maxi 
Flygstaden och vi är så 
tacksamma! 
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rundan. Även här presterade de alla på topp, men vi hade inte riktigt turen på 

vår sida och någon bom för mycket trillade. MEN att sluta på en 5e plats i hela 

Sverige är vi så stolta över! Vi hade en helt fantastisk tävlingshelg i Strömsholm 

och var så glada över att flera klubbkompisar kom dit för att heja på våra 

tävlingsryttare.  

De som stod för ponnylagets insatser under kvalomgångar och final var Oliva 

Juréen, Hannah Blomberg, Vera Forslund, Tyra Forslund, Charlie Witzell och Ella 

Lindeberg. 

Sommarens Falsterbovecka inleddes med final i Folksam Elitallsvenska för 

hästlaget. Vad ska man säga, så nära en guldmedalj kommer vi nog aldrig vara 

efter en spännande omhoppning mellan Niklas Arvidsson och Linda Heed. 

Grattis till er alla, ni är så väl värda era silvermedaljer! I hästlaget deltog Niklas 

Arvidsson, Lucas Arvidsson, Linn Arvidsson, Theodora Dörring och Claes 

Brudefors i kval, semifinal och final.  

Under vår, sommar och höst har vi även haft lagryttare i division 1 hoppning 
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ponny, division 2 hoppning ponny, division 3 hoppning ponny samt division 2 

och 3 i dressyr för häst. Samtliga har presterat på topp och vi är så stolta över er 

alla och era fina insatser! I division 1 hade vi två anmälda lag och det ena laget 

slutade på en fin andra plats efter samtliga omgångar.  

I oktober var de återigen dags för höstcupen i samarbete med familjen 

Arvidsson. Än en gång en favorit i repris med många starter, fina ritter av såväl 

hemmaekipage som gäster och många fina priser som kunde delas ut tack vare 

våra generösa sponsorer. 

Under hösten arrangerades distriktsmästerskap för ponny i hoppning hos 

Halmstads Fältrittklubb. Samtliga guldmedaljer gick till Harplingeryttarna Arwen 

Torsson, Olivia Juréen och Ella Lindeberg. Nathalie Davidsson tog 

silvermedaljen i kategori D och Karl Mandorsson bronsmedaljen i kategori C.  

Våra duktiga ryttare har även bjudit oss på ett antal mästerskapsmedaljer. Niklas 

Arvidsson tog hem SM-guldet utomhus med hästen Hotmail. På inomhus SM för 

ponny vann Hannah Blomberg en bronsmedalj med ponnyn Hembys Florian och 

Olivia Juréen vann en silvermedalj med ponnyn Flying Dragon. Linn Arvidsson 

med hästen Glenmorangie vann bronsmedalj i NM i hoppning för juniorer samt 

även en bronsmedalj i laghoppningen i samma mästerskap. Clara Laurell har 

tagit flera medaljer i paradressyr, silver på SM samt guld i lag och brons 

individuellt på NM.  
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Många utav Harplinges duktiga ryttare har 

representerat klubben på såväl låg som hög 

nivå, inom Sveriges gränser och utanför. Ni är 

så många att det är omöjligt att nämna er alla 

med namn, men grattis och hatten av till alla 

fina prestationer! Vi är oerhört stolta över var 

och en utav er och på det sätt som ni 

representerar klubben.  

Nu ser vi fram emot 2023 då vi kommer få 

möjligheten att arrangera tävling och andra 

aktiviteter på vår egna, nya, fina anläggning. 

Vecka 17 är det premiär på utebanan då 

ponnyhoppning kommer gå av stapeln i form 

av tredje omgången utav Elitallsvenskan och 

första omgången utav Division 1. Därefter ser 

vi fram emot att återigen kunna erbjuda våra 

ryttare och medlemmar bland annat 

klubbmästerskap och midvinterhoppet.  

Vi vill även rikta ett stort tack till Familjen Arvidsson för att vi tillsammans har 

kunnat arrangera fina tävlingar under 2022! 

Och ett sista STORT tack till var och en av er funktionärer som gör det möjligt att 

ordna tävlingar för såväl klubbens ryttare samt för alla som vill besöka oss.  

För tävlingssektionen 

Annika Lundholm  
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Ridskolan
Vi har fortsatt efterfrågan på våra ridlektioner och vi har en strid ström av 

förfrågningar som göra till vi hela tiden har kö till ridskolan. Det är fortfarande 

störst tryck på nybörjarlektioner. Under våren och hösten har vi sammantaget 

haft någonstans mellan 150 och 168 ridande i veckan och det är en nivå som 

känns rimlig för där vi är just nu och med det antalet hästar vi har. 

Teorilektionerna är utspridda över terminen för att ge hästarna regelbunden vila 

men också för att vid teoritillfällena ge medlemmar utifrån möjlighet att nyttja 

ridhuset på kvällstid.  

Höstterminen startade på nya anläggningen och det är så klart skönt och roligt 

att vara på nytt ställe med ett fantastiskt fint ridhus och två fina utebanor, men 

det tar också en stund att bo in sig och hitta rätt rutiner och arbetssätt på nya 

platsen då förutsättningarna är annorlunda även om det är till det bättre. 

Personalen har fått en bättre arbetsmiljö i ridhuset då det är isolerat tak som 

hjälper till med akustiken och ljud utifrån, samt mindre damm då vi har annat 

underlag och annan bevattning än på Per Larsgård.  

Även i år har personalen fått nya arbetskamrater och elverna nya hästar att 

bekanta sig med. Dessa nya kamrater är Rose, Adde och Blomma. Efter många 

trogna år fick fina Picasso gå i pension och flytta till Ulla i Laholm. 

På samtliga lov och framförallt under sommaren har det funnits möjlighet att 

hyra våra lektionshästar och nästan alla har varit uthyrda mer eller mindre under 

alla dessa perioder. Vi hade under våren svårt att anordna övriga aktiviteter då vi 

påbörjade förberedelser för flytt ganska tidigt, men en Mulle Caprilli hann vi 

med på Per Larsgård där 40 små ryttare deltog. Det var väldigt uppskattat och 

en super härlig dag så det är något vi vill försöka att göra igen! 
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Anläggningsgruppen

Året 2022 har varit ett spännande och aktivt år då 

klubben flyttade från Per-Lars Gård till klubbens 

nya anläggning på Prästgården i Harplinge. Flytten 

från Per-Lars Gård tog en hel del tid i anspråk och 

både styrelse, personal och medlemmar hjälpte 

till. För att minska bördan vid flytten har klubben 

sålt vissa anläggningstillgångar som inte ansågs 

behövas på den nya anläggningen. Tillgångar som 

sålts är bl.a. ridhuset, en äldre traktor samt diverse 

inventarier som var monterade i det gamla stallet 

och markan. Intäkterna från försäljningen har och 

kommer att återinvesteras i utrustning och 

inventarier på den nya anläggningen. 
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Utbildning
Både SvRf och Sisu 
arrangerar under året flera 
utbildningar och kurser 
som är öppna för 
förtroendevalda, personal, 
medlemmar mf.l att delta 
på.  

Personalen har varit på 
fortbildning via distriktet 
med Anette Graaf och 
Traudi Björling med 
inriktning hästens välfärd 
och hållbarhet för 
ridskolehästar. 

Våra domare Lena Tonnby, 
Mia Sjöberg och Jeanette 
Hedberg har gått 
fortbildning.  

Helen Stenbeck har gått 
säkerhetskurs för Markku 
Söderberg från SvRf. 
Detta för att kunna vara 
säkerhetsansvarig vid 
tävling.  

Både personal och 
förtroendevalda har varit 
på underlagskurs via SvRf 
för att kunna ta hand om 
våra underlag i ridhuset 
och på utebanorna. 

Malin Stenström har gått 
tävlingsledarkurs, som för 
övrigt hölls av distriktet 
hemma hos oss i 
cafeterian. 

Pernilla Vilhelmsson har 
tagit hästskötarexamen 
och blivit antagen till SRL 
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I vårt nya stall på Prästgården har vi bytt ut vissa 

delar av stallinredningen samt bytt vattenkoppar 

och renoverat foderkrubbor. Stallinredningen har 

också målats. Klubbens tvättmaskin har renoverats 

och samtliga maskiner (traktor, fyrhjuling och 

trädgårdsmaskiner) har fått årlig service. 

Fyrhjulingen har utrustats med en ny harv som är 

anpassad för våra underlag. En plog har köpts in 

till fyrhjulingen för att hålla innergårdar och 

gångbanor snöfria. En större harv har införskaffats 

för att hålla vår stora fina utebana i bra trim. 

Kommunen har bytt ut all el på anläggningen samt 

bytt fönster och stora delar av fasaden på 

klubbhuset. 

Med hjälp av frivilliga och externa bidrag har vi påbörjat utbyggnad av WIFI på 

anläggningen. Idag täcker vi in klubbstugan och ridhusets uppvärmda delar. 

Under 2023 fortsätter utbyggnaden i ridhuset och vid utebanorna. Målet är att vi 

under 20223 skall täcka de flesta ytor på anläggningen med WIFI. 
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Johanna Andreasson har 
gått utbildning i 
grundläggande pedagogik 
på Strömsholm. 

Malin Stenström har hållit i 
flera Grönt Kort kurser för 
nuvarande och blivande 
tävlingsryttare. 

BAS-utbildning för 
ridsportens ledare som 
också hålls via SvRf har 
genomförts under året av 
Annika Lundholm, Johanna 
Andreasson och Elenor 
Johansson. 
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Under sommaren stängslades de nya hagarna. Då marken var mycket torr fick vi ta 

hjälp av både hjullastare och grävmaskin för att kunna färdigställa sommarhagarna 

innan hästarna skulle flyttas över till Prästgården. Vinterhagarna iordningställdes 

och pålades av en extern firma. 

Under året har klubben haft ett antal arbetsdagar för medlemmarna på 

Prästgården. Ett mindre antal deltog och vi är mycket tacksamma för den hjälp vi 

kan få! 

Det finns fortfarande mycket kvar att göra på anläggningen för att få den fullt 

fungerande samt att få den till en fullt fungerande tävlingsanläggning. Vi ser gärna 

att fler engagerar sig i anläggningsgruppen och hjälper till med de kunskaper man 

har! 

Anläggningsgruppen via Patrik Bloemer 
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