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Medlemmar 
Medlemsantalet uppgick vid slutet av 2022 till 308 medlemmar. 

Föreningen består av 270 kvinnor och 38 män. Åldersspannet bland medlemmarna fördelar 

sig enligt följande; 57 procent av medlemmarna är mellan 0 och 20 år, 15 procent av 

medlemmarna är mellan 21 och 41 år och 28 procent av våra medlemmar är äldre än 41 år. 

Möten 
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit åtta ordinarie styrelsemöten. Styrelsen har hållit 

en Framtidskonferens den 14 – 15 maj 2022 samt har med anledning av denna konferens 

hållit ett möte för att organisera beslutade kommittéer. 

Verksamhetsområden 
VHF har under året haft följande verksamhetsområden 

- Tävlingsverksamhet 

- Samarbete med ridskolan 

- Medlemsvård 



- Sociala medier och ny hemsida 

- Samarbete med NIU Ridsport Sundsgymnasiet 

Tävling/Träning 
Under året har föreningen anordnat hopptävlingar för häst och ponny under två 

tävlingshelger och dressyrtävlingar för häst och ponny vid två tillfällen. 

Under året har VHF:s tävlingsryttare haft många framgångar i hoppning och vi är fortsatt 

stolta över att vår satsning på lag i hoppning har gett god utdelning, både vad gäller 

sammanhållning och fler medlemmar till föreningen.  

Ridskoleverksamheten 
Ridskolan har ca 250 inskrivna elever fördelade på 45 lektioner/vecka. Det gör ca 12 000 

uppsittningar varje år. Utöver detta har det arrangerats flertalet kurser i både hoppning och 

dressyr samt ridläger under sommaren.  

Traditionsenligt arrangerades den populära Julklappshoppningen på Lillejulafton den 23/12. 

Denna gång med 74 deltagare i klasser från 25 cm. Julklappshoppningen är en fin möjlighet 

för eleverna att få prova på tävling under trivsamma former. På skolloven har det anordnats 

Fritids i Stallet för våra yngre medlemmar med ridning, hästkunskap och lek på schemat. 

Verksamhet för ryttare med funktionsnedsättning 
Våra grupper för ryttare med funktionsnedsättning är resurskrävande och kräver speciellt 

tåliga hästar samt en hel del specialutrustning. Vi tvingades till omorganisation då det blivit 

mycket svårt att rekrytera ledsagare till verksamheten, detta då samtliga assistansbolag 

beslutat att inte längre anställa personer under 18 år. Det har uteslutande varit ungdomar 

under 18 år som haft arbetet som ledsagare som en extrainkomst. Därför har vi nu endast en 

grupp kvar på lördagar och då med ryttare som klarar sig utan ledsagare. Övriga är hänvisade 

till vardagseftermiddagar då vår ridlärare har privatlektioner och då samtidigt kan hantera 

hästen. Mot denna bakgrund har antalet ridande med funktionsnedsättning begränsats 

avsevärt.  

De flesta av eleverna med funktionsnedsättning återkommer år efter år, då ridningen är en 

viktig del i deras rehabilitering/habilitering. Många får en bättre balans och upplever det 

som harmoniskt att vistas bland hästar – ridningen är helt enkelt något att se fram emot 

under veckan.  

Framtidskonferens 
Styrelsen anordnade helgen den 14 – 15 maj 2022 en Framtidskonferens där både kort- och 

långsiktiga mål och visioner för föreningens framtid diskuterades och sammanfattades. Som 

ett led i att nå de uppsatta målen och för att förverkliga visionerna samt för att involvera fler 

medlemmar i föreningsarbetet beslutade styrelsen att skapa ett antal kommittéer, förutom 

de som funnits tidigare; 

- Hoppkommitté 



- Dressyrkommitté 

- Kafeteriakommitté 

- Lagkommitté 

- Anläggningskommitté 

- Kommunikationskommitté 

- Evenemangskommitté 

- Sponsorkommitté 

Kommittéerna ska vardera ha en sammankallande, som sitter i och rapporterar till styrelsen, 

och på sikt ytterligare tre till sex medlemmar. 

Medlemsvård 
Föreningen har under året investerat i nytt träningsmaterial, något som kommer alla våra 

medlemmar till del. Föreningen har även anordnat medlemsevenemang i form av en 

Medlemskväll och invigning av den nya utebanan.  

Föreningen har under året även bjudit in ryttare på alla nivåer och i alla åldrar till ett flertal 

lagträffar i syfte att skapa lag- och föreningskänsla. 

Sociala medier och ny hemsida 
Föreningen har under hösten lanserat en ny hemsida. Förutom detta har styrelsen även 

verkat för god närvaro och aktivitet på föreningens sociala medieplattformar, för att på så 

sätt hålla våra medlemmar informerade om föreningens verksamhet. 

Kafeteria 
Föreningens kafeteria har, förutom på tävlingsdagar, hållit öppet i samband med 

föreningens och ridskolans evenemang och genererat vinst. Kafeteriakommittén har under 

hösten även tagit initiativ till en mindre kiosk med självservering – Kylkiosken – där 

medlemmarna kan köpa olika varor och betala med Swish. Kylkiosken har sedan starten i 

november genererat vinst. 

Ungdomssektionen 
Våra medlemmar under 26 år tillhör Ungdomssektionen och de har under året anordnat 

evenemang för och med hjälp av våra yngre medlemmar. Årets evenemang har varit loppis, 

Påskkväll, Halloweenkväll och Julfirande med luciatåg. I övrigt hänvisas till 

Ungdomssektionens verksamhetsberättelse. 

Klubbmästare 2022 
Föreningen har inte anordnat något klubbmästerskap under 2022. 

Medlemsavgifter 
Medlemsavgifterna har under 2022 uppgått till 450 kr/medlem och 950 kr/familj. 



Ekonomi 
Resultatet är även i år positivt. Detta främst tack vare tävlingsverksamheten. De år då det 

finns ekonomisk möjlighet, investerar föreningen kontinuerligt för att underhålla 

tävlingsverksamheten och öka trivseln för medlemmarna. 

Vellinge kommun 
Anläggningskommittén håller kontinuerlig och tät kontakt med kommunen gällande det 

fortsatta arbetet med utebanan. Anläggningskommittén har i samarbete med kommunen 

även inlett arbetet med en nödvändig uppdatering och komplettering av stallbyggnaderna 

på Åkarpsgården. I dagsläget finns det sammanlagt 26 spiltplatser i Stora stallet och Lilla 

stallet och föreningens målsättning är, att samtliga hästar över tid ska beredas plats i box 

utan att antalet stallplatser ska minskar. 

2023 
Under sommaren 2022 har den nya utebanan med tillhörande staket och 

bevattningsanläggning färdigställts. Banan saknar belysning och jordvallen ut mot nuvarande 

infartsväg mot Åkarpsgården har inte iordningställts. Det är föreningens förhoppning att 

belysning kommer på plats under 2023, att jordvallen iordningställs samt att föreningens 

parkeringsmöjligheter väsentligt förbättras. Detta sammantaget innebär att det är mest 

realistiskt att utgå ifrån att större tävlingsarrangemang utomhus tidigast kommer att kunna 

genomföras under 2024. 

Föreningen kommer att fortsätta att satsa på lagtävlingar för både ponny och häst i 

hoppningens olika divisioner samt att aktivt verka för att bygga en bred bas inför framtiden. 

Föreningen kommer arbeta för att i framtiden även ha lag i dressyr för både ponny och häst. 

Föreningen kommer att fortsätta arbetet med utveckling av kommittéerna och härigenom 

göra föreningen attraktiv för ryttare på alla nivåer och i alla åldrar. 

Föreningen kommer efter bästa förmåga att prioritera och fatta beslut med utgångspunkt i 

medlemmarnas bästa. 
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