
Verksamhetsberättelse 2022 

 
Verksamheten 
Största höjdpunkten detta året har ju helt klart varit VINSTEN av 

ridborgarmärkes tävlingen och en hinderpark värd 35000kr…. Fasen va vi är 

bra!!!! 
 
Under 2022 har vi kunnat utöka verksamheten med fler grupper.  Två nya 

grupper startades upp på fredagar. Samt att Hästis har startats med ridning 

varannan söndag för barn mellan 4-6 år. Antalet ridande per vecka har ökat från 

85 st till 110st under året, tack vare vår nya anläggning. 
Vi har haft två teori veckor en under  vårterminen och en på höstterminen och 

detta har varit mycket lyckat. De har innehållit dressyr clinic, utrustnings kväll 

på Autodelar, hästkunskap i ridhuset, egen behandling av hästen med Lisbet 

Andersson mm. 
Vi hade Grönt kort kurs med hela 20 st deltagare. Det blev ett mycket trevligt 

midsommar firande med ett 50 tal stora som små som var med o klädde 

midsommarstången och lekte hela kvällen. Vi åkte en buss till Sörmons RK och 

clinic med Therese Nilshagen, på bussen framtids planerade vi och detta  

kommer vi att jobba vidare med framöver.  Vi köpte klubbtröjor mm och 

lämnade till tryck med vår fina logga på sedan även mössor och pannband med 

loggan på så vi alla känner den stora sammanhållning som vi skapat. 
 
Hästar 
Under 2022 blev det en del ändringar i hästmaterialet.  

Asco blev såld, Champis var på prov men passade inte. Prinsen köptes in och 

funkar jättebra. Viktoria köptes in och har utbildats vidare men inte börjat gå 

lektioner än. 
Qwinny har kunnat börja gå med lite då och då. 
Baloo lämnade oss hastigt på pingstafton i kolik då inget gick att göra. 
Phibie kom till oss som ägs av Lizette och gick med på lektioner ända fram till 

jul då hon såldes, vi letar nu större ponny som kan täcka upp lite mer i alla 

grupper. Ridcenter på Dals Konrad föddes dagen före invigningen 13/5 kl 23,30 

han kommer bli en ståtlig kille. Sune (Ridcenter på Dals Sunrice) har blivit 1 år 

och varit med på lite löshoppning mm. 
 
Ponnyridningar 
Vi var med både i Ed och Bäckefors vårmarknader. Vi var med på Barnens Dag 

på Grönebacke Camping och på Baldersnäs och slotts mässan. 



Hästmarknaden i Ed var vi med och hade rekord många 7 st hästar med oss, på 

alla dessa tillfällen såldes det massor av ridborgarmärken. 
 
Försäljningar 
Vi sålde galet många 450 st minst Ridborgarmärken mellan Mars till Oktober 
Vi sålde New Body kläder i februari och Kakor i September. Vi slog rekord i 

sålda Korvar på Monsterracet och hade väldigt kul på kuppen!! 
 
Arbetsdagar 
Vi började i februari med att bygga trä hästar och prispall och en del annat. 

Klubbstugan fick en utrensning av grejor och upp fräschning. Flera Hinder blev 

tillverkade och målade, en stor insats gjordes med uppröjning o städning inför 

invigningen. Vi har satt upp fem st reklam skyltar i ridhuset under året, vilket vi 

är mycket stolta över stort tack TMA, Jonas paulsons Bygg, Lianpac, Glas 

kedjan Bengtsfors, Dalslands Paintball. 
 
Invigningen 
Detta arrangerades den 14/5 med pompa o ståt under dagen med öppet hus kl 

11-13. Med många uppvisningar av olika slag, och bandklippning och massor 

med ridborgarmärkes tagare, hel live orkester och 350 besökare samt gratis tårta 

till alla sponsrad av Hallbyggarna. Måste jag säga att det blev en lyckad 

tillställning. 
STOR Eloge till Invignings gruppen som jobbade hårt (Aminda, Bitte, Åsa, 

Daniel, Ellinor, Therese, Ingvar) 
Sedan hade vi 100 st inbjudna gäster till kvällen med långbord i ridhuset bar 

med neon ljus massor med öl god mat och live band, dans på vårt egen 

tillverkade dansgolv. 
 
Tävlingar 
Vi har haft 6 st klubb hoppningar två st klubb dressyr tävlingar, en lokal dressyr 

i Sweden Rock Dressyr. En invigning och en julshow!! Ett Bra första år tycker 

jag. Vi har haft 10 st licenserade ryttare under året vilket vi hoppas ska öka 

under kommande år. 
 
Träningar 
Vi har haft ca 8 st träningar för Unni Stjernström som är väldigt omtyckt i 

hoppningen, sedan har Ann Margeret Andersson börjar komma en gång i 

månaden och träna Dressyr. 
Vi var ett gäng som åkte till Färgelanda i juli o tränade för Traudie Björlings 

magiska dressyr träning. 



 

 
Vi tackar alla som gjort vårat 2022 till ett fantastiskt första år på denna nya 

Förening och verksamhet. 
Vid Tangenterna Therese Karlsson 


