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Ordförandes ord
Nu har året 2020 avslutats, ett annorlunda år för oss alla med tidigare okända utmaningar.
Styrelsens arbete har under året handlat mycket om att utveckla både anläggningen och
verksamheten med Jennifer i spetsen, och att hantera konsekvenser av covid-19.
Jennifer började sin anställning som ridskolechef i början av året, och har kommit in bra i
verksamheten. Ett stort fokus har varit hästhälsa samt återhållsamhet i ekonomin. Med ett
kontinuerligt arbete av personalen har hästarna under året varit friska, och vi har också haft
möjlighet att köpa in några nya hästar som slussats in i verksamheten. På grund av covid-19 har
tyvärr många aktiviteter fått antingen förändras eller ställas in helt, såsom vissa läger,
familjedag, luciafirande med mera. Med uppfinningsrikedom har personalen jobbat med
anpassningar för att kunna fortsätta att erbjuda roliga och givande lektioner och aktiviteter.
Ridskolan har en stor efterfrågan, och en kö av potentiella elever finns. Några nya grupper har
startats, och andra har fyllts på för att kunna erbjuda plats till så många som möjligt.
Vår personal är ju hjärtat i hela klubben och vi är tacksamma för allt ert engagemang och
kunskap. Utan er hade inte NHRK varit detsamma, stort tack!
Utvecklingen av anläggningen tillsammans med Kungsbacka kommun går framåt, även om de
ursprungliga tidplanerna inte alltid håller. Under året har vår fantastiska utebana färdigställts,
och de första tävlingarna har hållits. Banan uppskattas mycket och vi har haft många besökare
som vill komma och rida både på tävlingar och träningar. Detta gör förutom att vi har en fin
anläggning för medlemmarna även att vårt varumärke stärks och att våra intäkter ökar för
anläggningen.
Ytterligare en hel del åtgärder har skett på anläggningen och vår anläggningsansvarig har lagt
ned oerhört mycket arbete, vilket också gör att vi ofta får ett positivt bemötande av kommunen.
Tack Yvonne för ditt stora engagemang!
Vårt café har kämpat på och försökt hålla öppet vid de tillfällen som gått. Ungdomarna som
ansvarar för cafét har visat stort ansvarstagande och vidtagit åtgärder för att säkerställa att
driften kunnat bedrivas under de perioder som detta varit möjligt. Jag tror att vi alla ser fram
emot en tid när vi åter kan köpa lite kaffe, smoothies, mackor och andra godsaker!
Tävlingssektionen har genomfört ett antal tävlingar under året, tyvärr inte så många som
tidigare planerades för. Utebanan uppskattades mycket av de tävlande och även våra
inomhusarrangemang har fått mycket positiv respons. Tävlingssektionen har växt under året,
men här finns fortsatt många möjligheter för engagemang från medlemmar så att vi kan skapa
en framgångsrik tävlingsverksamhet som bidrar mycket till klubben
Covid-19 har inneburit en del ökande administrativt arbete, med bidragsansökningar,
redovisande av förlorade intäkter med mera. Stort fokus har varit på uppföljning och analys av
kostnader, och förstås löne- och medlemsadministration. Flera större bidrag har erhållits, bland
annat ett bidrag från Barnhusfonden och ett från Kungsbacka kommun. Klubben har också blivit

Idrotts- och hälsocertifierad av Kungsbacka kommun, för elfte året i rad, tack till Maria
Berndtsson som hjälper oss med detta!
Vi har fantastiska medlemmar som har varit behjälpliga under året, exempelvis med
ljusförsäljning som inbringat en bra slant till klubben, och vi har också fått en hästtransport
genom en medlems försorg. Stort tack till er!
Jag vill tacka styrelsen för ett enormt engagemang, oavsett om det gäller personalfrågor,
tävling, hästar, sponsring, anläggningsfrågor, café och många andra frågor. Vi har haft många
och långa möten, bra diskussioner och många goda skratt!
Tack förstås också till alla medlemmar, både ridande och övriga, utan er hade inte NHRK funnits!

Anna Eckerstig
Ordförande

Ridskolan
Året började bra då Jennifer Åkerman tillträdde som verksamhetsledare.
Maria Persson gick i pension och avtackades efter många trogna år i ridskolans tjänst!
Personal har under 2020 bestått av:
Jennifer Åkerman, Eva Sundén, Pernilla Jansson, Anna Berntsson, Anki Strömberg, Sandra
Gustafsson, Wilma Hanning, Carina Löfving, Frida Haglund-Olsson samt Frida Westberg.
I stallet har vi även haft extra resurs i Amine Berg och Josef Landberg.
Fokus under året har varit ”säkerhet”, vi har lagt ner mycket arbete på att informera alla elever
hur vi hanterar våra hästar i stallet och vid ridning. Alla nya elever får informationshäften, alla
elever ska under året ha sett filmen ”I säkraste laget” under sina teorilektioner och vi i
personalen har kontinuerligt gått igenom rutiner och hur vi själva agerar i olika situationer, tex
att bära hjälm och handskar vid longering, tömkörning mm. Målet är att alla nya elever varje
termin skall se filmen. Vi har introduktionskurser för nya elever och föräldrar vilket är väldigt
uppskattat.
Vi har uppfyllt alla krav för att fortsätta vara en Hälsocertifierad förening och vi har gått krävda
kurser, bla ”Grundutbildning för tränare” (f.d ”Plattformen”). Jennifer har lagt ner mycket jobb
på att uppdatera vår brandsäkerhet och vi har gått en kurs arrangerad av Räddningstjänsten hur
man agerar vid brand, samt tagit fram rutiner vid evakuering av stall och ridhus. Denna
evakueringsplan har meddelats medlemmarna i veckobrev och vid teorilektioner.
Efter sportlovet 2020 började man höra nyheter om ett hemskt virus som spreds över världen.
Först trodde vi väl inte att verksamheten skulle beröras nämnvärt men hela vår tillvaro har
förändrats i och med denna pandemi. Vi har noga följt utvecklingen av situationen och vidtagit
diverse åtgärder för att kunna fortsätta hålla verksamheten igång. Vi har tagit fram rutiner för
att förhindra smitta såsom daglig desinficering av utrustning, besöksrestriktioner med begränsat
antal personer i våra utrymmen, daglig städning av öppna hygienutrymmen samt nya upplägg
på teorilektioner och andra sammankomster.
Under året kunde vi ändå genomföra de flesta av våra planerade evenemang såsom
blåbärshoppningar utomhus, barnkalas utomhus, Ridlekis, ponnypromenader, uteritter mm.
Våra läger kunde genomföras och var fullsatta. Med ändrade upplägg, tex att utesluta lunch och
korta av tiden för lägren tvingades vi sänka priserna och kom inte riktigt upp i budgeterade
intäkter. Vi har aktivt försökt kompensera för detta med tex flera uteritter, ponnypromenader
mm där vi kunnat vara utomhus och hålla rekommenderade avstånd. From v.12 avbokades
nästan alla evenemang, tex kaninhoppningen, hundutställning, familjedagen, ponnyridning på
Furulidsskolans dag.

Vi upplevde ett ökat intresse för att börja rida och har under året haft en stadigt växande kö till
ridskolan.
Personalen har haft 2 konferensdagar under året, en på lokal och i höstas var vi i cafét på NHRK.
Elevantalet har legat på ca 330 elever. Vi har även haft 3 omgångar ridlekis under året med 10
deltagare varje omgång. Ridskolan har haft 40 lektioner/vecka och beläggningen har varit
mycket god. Fokus har legat på att fylla grupperna maximalt vilket gjort att nästan alla grupper
haft 8-10 elever. Tack vare flera åtgärder under året som byte av manegebotten och aktiv
hästhälsovård har vi inte behövt ställa in en enda lektion pga hästbrist!
Ridskolan har ägt 16 hästar under året, vi har köpt in 3 st hästar +1 ponny och avyttrat 3st samt
sålt 1st. Vi har haft ca 10 hyrhästar varav 1 blev skadad och hade en längre konvalescens. Vi
jobbar förebyggande och ser regelbundet över hästarnas utrustning.
Personalen har under hösten ridit skolhästarna för Anne Persson och även ridit mer under
vardagarna, både i ridhus och ute i skogen.
Nya hästar har varsamt slussats in i verksamheten.
Även under 2020 har klubben kunnat tillhandahålla stallvärdar till hjälp för både medlemmar
och personal. Under hösten har vi utökat stallvärdarna till 2/dag då vi inte tillåter föräldrar att
vara med i stallet och hjälpa sina barn förutom till Nyb1 och Nyb2.
SISU har varit här och haft en kurs i ledarskap med stallvärdarna.
Via Affärs-TV har vi gjort reklam för ridskola och aktiviteter. Vi har även haft försäljning av
stearinljus och Bingolotter inför jul.
Båda ridbanorna har renoverats med nytt underlag, bevattning mm så ridskolan har haft fler
lektioner utomhus. Under en period byttes underlagen inomhus och ridhus B renoverades vilket
kunde göras utan större problem då vi kunde dela på ridhus A eller vara utomhus!
Vi på ridskolan har känt ett fantastiskt starkt stöd från våra medlemmar och elever under året, i
såväl fullbokade läger/grupper som stor efterfrågan på privatlektioner samt bidrag i form av
diverse utrustning till hästar och anläggning.
Vi får ofta höra hur välkommen man känner sig när man kommer in på NHRK och hur välskött
och väl organiserad vår förening är!
Nu ser vi fram mot ett riktigt bra 2021!

/Ridskolans personal genom Anki Strömberg

Caféet
Året startade med att Peter och Vicky hade ett uppstartsmöte med cafépersonalen där vi gick
igenom sortiment, hygien, städning och vad som efterfrågas av kunderna.
Innan detta städades det ordentligt i cafét, lådor och skåp organiserades, en del nytt tex en
kyldisk monterades.
Både vi och personalen var förväntansfulla och hade många nya idéer inför ett nytt år med
fortsatt bra försäljning.
Vi hade infört en hel del sockerfria och nyttigare alternativ till vårt sortiment, tex olika sorters
smoothies som vi sålt mycket av under hösten.
I mars kom Corona och vi fick stänga cafét under rådande omständigheter och följa
Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Vi öppnade cafét igen i slutet av juli men vi hann knappt ha öppet i 2 månader.
Cafét stängdes efter Halloweendressyren och har varit stängt sedan dess.

Kaféansvariga i styrelsen Victoria och Peter

Tävlingssektionen
2020 var ett annorlunda år på grund av Coronapandemin. Några tävlingar kunde genomföras
men inte alls så många som vi haft tidigare år.
Följande tävlingar var planerade att genomföra varav några blev inställda:
3 2020-01-19 (1)
Nordhallands Ridklubb KM Dressyr för Ponny/Häst o Pay&Ride
Klubb arrangemang i Dressyr ponny och ridhäst
v5 2020-02-02 (1)
Nordhallands Ridklubb KM Hoppning ponny/häst och Pay&Jump
Klubb arrangemang i Hoppning ponny och ridhäst
v10 2020-03-08 (1)
Nordhallands Ridklubb Vinterdressyr
Regional/2* tävling i Dressyr ridhäst
v15 2020-04-10 (3)
Nordhallands Ridklubb Påskdressyr
Nationell/3*, Regional/2* och Lokal/1* tävling i Dressyr ridhäst
Inställd
v35 2020-08-29 (2)
Nordhallands Ridklubb Sommardressyr
Nationell/3*, Regional/2* och Lokal/1* tävling i Dressyr ridhäst
v42 2020-10-18 (1)
Nordhallands Ridklubb Nordhallands Ridklubb
Regional/2* och Lokal/1* tävling i Dressyr ridhäst
v44 2020-10-30 (3)
Nordhallands Ridklubb Halloween Dressyr 30/10-1/11 2020
Nationell/3* och Regional/2* tävling i Dressyr ridhäst
v46 2020-11-15 (1)
Nordhallands Ridklubb Nordhallands Ridklubb
Regional/2* tävling i Dressyr ridhäst
Inställd
v49 2020-12-06 (1)
Nordhallands Ridklubb Nordhallands Ridklubb
Regional/2* tävling i Dressyr ridhäst
Inställd
Halloweendressyren, årets största tävling blev lyckad och uppskattad.
Vi har fått helt nya möjligheter i och med den nya utebanan. Några av tävlingar genomfördes
där och underlaget blev omtyckt av de tävlande.
Inte bara tävlingar har ställts in, flera aktiviteter och utbildningar har skjutits på framtiden.
Grönt kort utbildningen kunde dock genomföras. Det var en kursomgång då flera föräldrar
deltog, vilket var nyttigt och kul.
Tävlingssektionen har glädjande nog fått fler som vill engagera sig, vilket innebär att
funktionärsuppdragen har kunnat fördelas på fler personer.

Vi hoppas verkligen att det snart blir möjligt att tävla, för alla som vill.
Vi håller ju en häst längds avstånd!
Framgångsrika ryttare 2020 enligt SVRF:s rankingpoäng. Poäng räknas från och med regional
tävling.
Dressyr:
Senior
Natalie Oldfors
Hoppning:
Junior
Alissa Dyhre Ericsson
Young Rider Anna Hanning

Nu håller vi tummarna för att 2021 blir ett kul år för oss och våra hästar.
Tävlingssektionen vill tacka alla tävlingsryttare, sponsorer och funktionärer för fantastiska
insatser 2020 och ser fram emot ett bra tävlingsår 2021!

US Cavaletti
Ungdomssektionen Cavaletti har så som allt annat haft ett speciellt år.
Vi har inte kunnat utföra de aktiviteter som vi har velat men vi är långt ifrån ensamma.
Tack vare den goda gemenskapen vi har i ungdomssektionen så har vi trots allt lyckats hålla god
kontakt med varandra.
Vi lyckades få till ett fåtal pizzakvällar och möten vilket har varit väldigt uppskattat och god
närvaro på.
Cavaletti tog även beslutet om att hålla en nybörjarkurs i hästhantering för nya föräldrar i stallet
där vi har lärt dem i lugn och ro utan någon tidspress hur man borstar, binder upp på ett säkert
sätt, sadlar och tränsar hästen.
Vi fick även med hur man ska leda hästen eller ponnyn inne i ridhuset på ett så säkert sätt som
möjligt.
Denna kurs blev otroligt uppskattad och vi ska försöka hålla i fler.
Vi har även startat ett Instagram konto där vi vill visa upp de bästa sidorna från
ungdomssektionen och klubben.
Inför 2021 har vi som mål att kunna ha riktiga möten, fortsätta bygga på vår gemenskap och att
få ungdomssektionens Instagram konto att bli inspirerande och lärorikt, samtidigt som det ska
vara underhållande.

Ordförande, Clara Elfstrand

Anläggning
Fokus under året har varit fortsättningen på det projekt som genomförs i samarbete med
Kungsbacka kommun där Fritid satsar 11 miljoner på att rusta upp vår ridanläggning. Det har
inneburit ett intensivt arbete och täta kontakter med kommunen. Arbetet med hagar och
gödselplatta som genomfördes förra året har i år följts av upprustning av utebanan och
renovering av lilla ridhuset.
Ovanpå vår gamla utebana har en ny ebb- och flodbana anlagts. För att försörja denna med
vatten har en brunn borrats och pumphus byggts. Därifrån styrs även ett nyinstallerat
sprinklersystem till den lilla utebanan. Pga att vattnet innehåller mycket mangan och salt
behövs ytterligare åtgärder vilket projektet arbetar vidare med. Den lilla banan har
budgetrenoverats med lite utökad dränering, översyn av underlag samt staket. Banan fungerar
inte helt optimalt och dräneringen är reklamerad till entreprenören. En större översyn skulle
behövas men ryms inte i budgeten så vi hoppas få till en tillräckligt bra lösning tills våra intäkter
kan täcka en större renovering. För det bidrag vi fick förra året från kommunen har vi köpt två
containers till hinderförvaring vid utebanorna. Projektet har bekostat en domarbod till
kommande tävlingar samt iordningsställande av marken runt banorna. Även nya elarbeten har
genomförts i samband med byggnationen av ebb- och flodbanan.
En del arbeten har flutit på smidigt och enligt plan medan andra inneburit bakslag, förseningar
och högre kostnader. Vi har därför under året fått justera planeringen och göra omprioriteringar
allt eftersom projektet fortskridit. Det innebär tex att belysning av utebanorna och upprustning
av ytterligare hagar inte är aktuellt just nu eftersom vi fortfarande jobbar för att få pengarna att
räcka till ett nytt stall inom projektets ram.
Det gamla stallet/medlemsstallet har till viss del rustats upp men där finns en begränsning i
häststorlek pga takhöjden. Renoveringen omfattar ny ventilation, byte av ytterdörrar och byte
av armaturer. Det återstår byte av boxgaller, fönstergaller och nytt montage av skydd för
armaturer. För att säkerställa att vi uppfyller Jordbruksverkets krav har vi inom projektet en
regelbunden dialog med Länsstyrelsen.
Renoveringen av lilla ridhuset har inneburit ny läktare, nytt domarrum och nytt hinderförråd
istället för den gamla kontorsdelen. Hinderförrådet har placerats så man kan nå det även från
stora ridhuset för att kunna använda det till båda ridhusen. All el är utbytt och den nya
belysningen är LEDarmaturer. För att förstärka taket har antalet takstolar fördubblats. Pga
läckageproblem skulle taket tätas vilket vållat entreprenören stora svårigheter och vi har
fortfarande problem med fukt som nu troligen beror på kondens pga för tätt tak. Det pågår en
diskussion mellan kommunen och entreprenören om ansvar och åtgärder som vi hoppas snart
ska få sin lösning då det just nu orsakar verksamheten stora problem.
I samband med renoveringen av ridhuset byttes ridunderlaget och eftersom vi hade för mycket
underlag och för mycket fibrer i underlaget i stora ridhuset flyttades underlag till lilla ridhuset
samtidigt som det blandades ut med mer sand för att minska fibermängden. Detta verkar

fungera bra i båda ridhusen. Dessutom sänktes nivån på ridunderlag i stora ridhuset vilket gör
att dörrarna lättare kan öppnas. Nya skötselrutiner har tagits fram och för att förenkla
bevattningen har en vattenvagn införskaffats. Automatiska bevattningssystem för ridhusen har
granskats men skjutits på framtiden pga olika nackdelar användningsmässigt och ekonomiskt.
Framtida underhåll kommer innefatta årlig fräsning för att hålla underlaget mjukt.
Om sorgebarnet under året varit renoveringen av ridhusets tak så är det stora glädjeämnet den
nya ebb- och flodbanan som är fantastisk att rida på. Vår ambition är att denna ska leda till en
utveckling av tävlingsverksamheten som kan generera klubben en stabilare ekonomi framåt.
Renovering av hagar och underlag har bidragit till ökad hållbarhet hos ridskolehästarna och
tillsammans med andra effektiviseringar (t.ex. gödselplattan) och förbättrade rutiner från
personalen lett till en stabilare och mer lönsam ridskoleverksamhet.
Kommunens arbete med ett tydliggörande om vad på anläggningen som är NHRKs ansvar och
vad som är kommunens ansvar fortskrider och väntas bli klart under 2021.
Vi har även i år fått bidrag om 100 000 kr för att göra egna investeringar i verksamheten. Förra
årets bidrag användes till ny harv och containerförråden vid utebanan. Genom en enskild
medlems sponsring har vi fått en ny hästtransport. Tack till Pether Nordström för detta!
Pga corona har inte arbetsdagar genomförts på samma sätt utan istället mindre städdagar med
begränsat antal deltagare. Fokus har då varit att städa läktaren och andra gemensamma
utrymmen som inte ingår i personalens ansvarsområden. Genom en medlems ideella insats har
båda våra hindervagnar renoverats till toppenskick, vilket kommer underlätta mycket vid
kommande tävlingar. Stort tack till familjen Lundborg!
Tack framförallt till personalen som under året fått stå ut med kort framförhållning och plötsliga
omkastningar i planering samt oväntade händelser i samband med projektet och allt vad det
inneburit. Ni har fixat det med tålamod och fokuserat positivt i alla lägen, toppen!
Tack förstås även till alla medlemmar som bidrar på olika sätt, på arbetsdagar och
punktinsatser. Era insatser är mycket värdefulla för oss som ideell förening och vår fortsatta
verksamhet.

Anläggningsansvarig Yvonne Wiik

Ekonomi
Resultaträkning NHRK

2019
Utfall

2020
Budget

Utfall

Budget

2021
Budget

Intäkter
Nettoomsättning
Erhållna bidrag
Övriga intäkter
Summa Intäkter

4 661 034
659 693
132 000
5 452 727

5 102 682
458 500
121 400
5 682 582

4 646 538
773 466
149 375
5 569 379

4 965 238
593 950
121 400
5 680 588

5 536 389
541 500
93 792
6 171 681

Kostnader
Direkta Kostnader
Övriga Externa kostnader
Personalkostnader
Nedskrivning hästar
Avskrivning inventarier
Avskrivning hästar
Övriga rörelsekostnader
Finansiella poster
Summa Kostnader

1 346 890
1 074 208
2 881 748
0
65 553
54 426
148 546
981
5 572 352

1 373 403
1 016 700
3 070 458
0
83 300
77 300
60 000
2 000
5 683 161

1 165 469
1 026 184
2 900 017
0
193 831
186 463
65 643
807
5 538 414

1 288 800
1 068 007
3 070 553
0
90 749
97 900
61 000
2 000
5 679 009

1 423 955
1 151 529
3 381 181
0
83 364
92 796
0
1 000
6 133 825

-119 625

-579

30 965

1 579

37 856

Resultat

Nettoomsättning
I nettoomsättning ingår Ridskola, Tävling, Café, uthyrning stallplats och Medlemsstall. Totalt sett
har omsättningen minskat något både jämfört med föregående år och budget. Det är både
Ridskolan och Tävling/Café som drar ner försäljningen jämfört med budget. Hälften av det som
tappats mot budget beror på uteblivna Tävlingar och Caféverksamhet kopplat till Corona. Andra
hälften beror på att Ridskoleverksamheten haft lägre antal elever främst under vårterminen och
att läger och tävlingar i ridskolans regi inte kunnat genomföras som planerat pga Corona.
Personalen har jobbat med att erbjuda tex fler privatlektioner och därmed lyckats kompensera
för delar av detta.
Erhållna bidrag
Ett aktivt arbete med ansökan om bidrag för våra aktiviteter har lett till ett bra intäktsbidrag och
klart över budget. Bidragen har bla gått till inköp av harv, containrar och två hästar, Gugge och
Freestyle. Vi har också fått Coronabidrag från kommunen som ersättning för förlorade intäkter
från bla uteblivna tävlingar.
Övriga intäkter
Här ingår hyresintäkt för boningshuset samt försäkringsersättning för avlivade hästar.
Direkta kostnader

Här ligger kostnader som är direkt hänförbara till verksamheten såsom hyra av ridskolehästar,
foder, veterinär och hovslagare, café’, inköp och tävlingspremier. Hyra av hästar samt avgifter
för sadlar, ridutrustning och hovslagare har varit högre samtidigt som tex gödselhanteringen
varit billigare. Kostnader för inköp till Caféet och Tävling har också varit avsevärt lägre för att
aktiviteter inte kunnat genomföras pga Corona.
Övriga externa kostnader
Här ligger kostnader för hyra och underhåll av anläggningen samt kostnad för administration.
Även försäkring av verksamhet och hästar ligger här. Kostnaderna ligger något lägre än budget
och föregående år främst pga lägre kostnader för hyra av transport då klubben nu har egen
hästtransport och lägre kostnader för annonsering vilket hållits tillbaka då kön av intresserade
elever glädjande nog är lång. Klubben har också under sista två månaderna av året börjat betala
full hyra av anläggningen till kommunen.
Personalkostnader
Personalkostnaderna ligger under budget främst beroende på att svenska myndigheter har
subventionerat sociala avgifter och sjukersättning som en aktivitet för att underlätta finansiellt
för verksamheter i Corona-tider.
Avskrivningar inventarier
Här finns diverse inventarier så som kostnader för traktorn och fyrhjulingen men även sadlar
och andra inventarier. Kostnaderna är ovanligt höga för att hela kostnaden för den nyinköpta
harven, som köpts med hjälp av bidrag, tagits under 2020.
Avskrivning hästar
Detta avser våra egna hästar, avskrivning görs vanligtvis på 10 år men kan sättas på kortare tid
om hästen är äldre eller det finns andra skäl. Kostnaderna är ovanligt höga för att hela
kostnaden för de två hästar som köpts för erhållna bidrag tagits under året.
Övriga rörelsekostnader
Resultatet är i linje med budget och innehåller förluster vid avyttring/avlivning av hästar.
Årets resultat 2020
Resultatet för 2020 blev något positivt.
I ekonomiarbetet har fokus under 2020 legat på kostnadskontroll och ansökan av olika bidrag
inklusive Coronabidrag. Prognoserna över in och utbetalning månad för månad som påbörjades
förra året har fortsatt och fokus på likviditeten har bla lett till att sommaruppehållet kunde
klaras utan likviditetsproblem.

Stora Bidrag och dess användning
Bidrag Barnhuset, Kommunen
Köpt för bidragen (Harv, 2 Häst mm)

Kostnader - utveckling mot budget
"+" = Bra
200 000
-200 000

Intäkter - utveckling mot budget
"+" = Bra

Resultat
31 000

Resultat

31 000

Subvention Soc Avg/Sjuklön*

170 000

Cafe inköp och personal*
Tävling*

100 000
65 000

128 000

Lägre Ridavgifter, främst VT
Tappat på Läger, Tävling ridsk*

-110 000
-100 000

Lägre kostnader för:
Gödsel, Strö, Annonsering mm

Cafe*
Tävling*
Medlemsstallet, fler inack
Övrigt, Coronabidrag (85*) mm

-120 000
-70 000
50 000
35 000

Högre kostnader för:
Hyra hästar, utrustning
Hovslagare mm

-315 000

-117 000

346 000

2020 har varit ett ovanligt år ur ekonomiskt perspektiv för NHRK pga de restriktioner Corona har
inneburit och dess ekonomiska följder både på intäkter och kostnader. Ovan sammanställning
syftar till att klargöra vad klubben har för avvikelser mot budget 2020 och vad dessa kommer
ifrån, inkl vad som kan anses Coronarelaterat. Vi har fått Coronabidrag från kommunen och
support med subventioner på sociala avgifter och sjukersättning för att underlätta för oss.
Samtidigt har vi tappat intäkter på Café, Ridskoleaktiviteter och Tävling för att vi inte kunnat
genomföra dessa aktiviteter full ut. Till viss del har dessa uteblivna intäkter kunnat kompenseras
av att kostnaderna för motsvarande aktiviteter också blivit lägre.
Sammantaget kan man säga att ca +130.000 av klubbens resultat kan anses som
Coronarelaterat, drivet av de subventioner vi fått på sociala avgifter under våren. Poster
markerade med * i ovan sammanställning är att anse som Coronarelaterat.
Utöver stora effekter från Corona i ekonomin, som ibland gör bilden lite oklar, kan vi dock se att
vi haft lägre kostnader för gödsel, strö och annonsering men högre kostnader för hyra av hästar,
ny utrustning, hovslagare mm. Vi tappade också en del intäkter under våren när antalet ridande
elever var lägre än vi budgeterat för.
Budget 2021
Budgeten för 2021 är fortsatt återhållsam och bygger på ett Coronafritt år. Ombyggnad och
reparation av anläggningen och utebanor håller på att färdigställas. Klubben kommer att betala
full hyra på anläggningen och sannolikt även viss återbetalning på den hyresskuld som byggts
upp. De subventioner på sociala avgifter som erhållits under början av 2020 kommer sannolikt
inte finnas under 2021. Att behålla och öka antalet ridande elever är den viktigaste aktiviteten
för att stödja ekonomin, samtidigt som förhoppningen är att kunna hålla en del tävlingar på den
nya uppskattade utebanan.
De verksamhetsgemensamma kostnaderna (anläggning och personal) är höga vilket kräver att vi
använder det vi har på ett optimalt sätt; såväl personaltimmar som anläggning och hästar. Vi
hoppas också kunna komma igång med aktiviteter för att få in mer via Min insats, vilket under
året varit lägre då vi inte kunnat erbjuda aktiviteter och därmed heller inte kunnat be
medlemmar betala istället

Balansräkning NHRK i SEK
Balansräkning NHRK

Tillgångar
Inventarier
Hästar
Finansiella tillgångar
Summa Anläggningstillgångar

2020
Ingående balans Förändring Utgående balans

83 372
382 270

-37 752
-41 965

465 642

-79 717

45 620
340 305
0
385 925

Lager
Övriga kortfristiga fordringar
Kassa och Bank
Summa Omsättningstillgångar

57 814
1 046 091
310 608
1 414 513

-41 783
59 708
945 768
963 693

16 031
1 105 799
1 256 376
2 378 206

Summa Tillgångar

1 880 155

883 976

2 764 131

1 103 413
-38 700
-814 674
-2 130 194
-1 880 155

-105 965
1 000
-61 420
-717 591
-883 976

997 448
-37 700
-876 094
-2 847 785
-2 764 131

Eget Kapital och Skulder
Eget Kapital
Lån från Medlemmar
Kortfristig skuld Kungsbacka kommun
Övriga kortfristiga skulder
Summa Skulder

Anläggningstillgångar
Inventarier
De stora posterna i vårt anläggningsregister är traktorn, fyrhjulingen, tidtagarur och sadlar.
Hästar
Värdet av de hästar som ägs av NHRK.
Omsättningstillgångar
Kundfordringar avser ridavgifter för vårterminen. Kassa och bank ligger ovanligt högt beroende
på att klubben fått pengar utbetalat till sig som egentligen skall tillfalla kommunen för att
bekosta insatser på anläggningen. Lagret har minskat under året pga uttag av strö och hösilage.
Skulder
Under 2020 har utbetalningar kunnat genomföras i tid. Vi har under året ökat vår inbetalning av
hyran så att vi från november månad betalar full hyra. Den utestående hyresskulden växer
därmed inte mer och klubben har inriktningen att börja betala av något av skulden under 2021.
Skulden för utebliven hyra uppgår vid utgången av 2020 till 876.000 kr.

Resultat per verksamhetsgren

Resultatanalys P1-P12
med omkostnader fördelade
Intäkt
Hästar

Ridskola

Tävling
Café
(inkl Pay &
(inkl
Jump)
Medlemstall personal)

4 280 289

214 927

548 402

153 300

Event &
övr
aktiviteter

TOTAL

83 563 5 280 481

-495 082

-495 082

Veterinär, hovsl, förs, transp.

-407 431

-407 431

Foder & strö

-262 251

avskrivn. & hyra, vinst /förlust

Löpande hästkostnader
-129 169

-391 420

Övriga kostnader ridskolan
sadlar, ridsportsförb, personalkläder

-211 937

Kostnader övr verksamhet
Personalkostnad (exkl cafe)

-211 937
-125 681

-19 250

-111 632

-16 456

-273 019

-2 400 589

-141 211

-282 422

-2 824 222

-452 485

-64 641

-129 282

-646 408

50 514

-116 606

-11 720

Anläggningskostnad
hyra, maskiner, gödselhantering

Resultat

Resultat Januari-December, inkl jämförelse mot budget

41 668

Resultat
P1-P12

67 107

30 962

Budget Avvikelse
P1-P12
P1-P12

Omsättning
Ridskola
Tävling
Medlemsstall
Cafe
Övrigt

5 569 376 5 680 588
4 280 289 4 478 452
214 927 207 264
548 402 495 528
153 300 273 420
372 458 225 924

-111 212
-198 163
7 663
52 874
-120 120
146 534

Kostnader
Anläggning
Personal
Ridskola, Tävling, Medlemsstall, Cafe', Event

5 538 414 5 679 009
935 303 892 365
2 824 222 3 010 181
1 778 889 1 776 463

140 595
-42 938
185 959
-2 426

1 376 701 1 203 890
Avskrivning och hyra hästar
495 082 313 800
Löpande hästkostnader (veterinär,hovsl,förs, transp)
407 431 396 704
Foder och strö
262 251 280 387
Övrigt(sadlar,ridsportförb,personalkläder)
211 937 212 999
Tävling, Medlemsstall, Cafe', Event
402 188 572 573

-172 811
-181 282
-10 727
18 136
1 062
170 385

Ridskola

Resultat

30 962

1 579

Kassör

29 383
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