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Ridverksamheten 
 
Ridklubben har under året haft ca 60 medlemmar. Av dessa medlemmar har 20-25 stycken 
ridit varje vecka i ridlektionsverksamheten som drivs ideellt under vardagskvällar. Merparten 
av dessa är barn och ungdomar från Vuollerim, Harads och Jokkmokk. Uthyrning av 
hästarna och och ströridning har skett på helger och lov. Som avslut på vårterminen hölls en 
våravslutning med fika och uppvisning av rideleverna, och som avslut på höstterminen var 
det en julavslutning i ridhuset. 
 

 

Styrelsens arbete 
 
Styrelsen har under året fastställt en förvaltningsplan med olika ansvarsområden. Ett projekt 
med föreningsutveckling och värdegrundsarbete har initierats tillsammans med SISU och 
möjlighet finns att slutföra detta under 2023. 
 
Under året hölls två medlemsmöten, medlemmarna har uppmanats att skicka sina 
synpunkter till styrelsen via föreningens e-post om det finns idéer och synpunkter att framföra 
till styrelsen. 
 

 

 
Hästarna 
 
På anläggningen har vi under året haft 5 privata hästar och 3 ridskolehästar uppstallade. 
Under 2022 har vi köpt in två nya ridskolehästar, Harry Kane och Pilgrim. Vi har haft problem 
med skador på ridskolehästarna och haft dyra veterinärkostnader. Vi har också fått hyra in 
privathästar för att klara verksamheten. Sedan sommaren har vi haft en häst inlånad på 
fodervärdskontrakt, detta är nu uppsagt. Jolly Joker har fått vandra vidare till de evigt gröna 
ängarna. Star är nu under igångsättning och förhoppningsvis är han tillbaka i fullt arbete 
under våren. 
 

 

Ekonomi 
 
Klubben har under 2022 haft högre kostnader än intäkter till följd av kraftigt ökade priser på 
hästar, foder och drivmedel. Både under vårterminen och höstterminen har en del av 
klubbens hästar varit skadade vilket medfört högre veterinärkostnader än normalt. 
I syfte att öka intäkterna har klubben arrangerat evenemang och genomfört diverse 
försäljningar som ej har direkt koppling till verksamheten. Bland annat har klubben sålt 
toalett- och hushållspapper, sålt ullmax kläder och bingolottos julkalender samt genomfört en 
vedauktion.  
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Utbildning 

 
Tre av de duktiga tjejerna i ungdomssektionen har påbörjat sin utbildning till Ungdomsledare 
genom ungdomsledarkursen som ges via Norrbottens Ridsportförbund, detta kunde 
bekostas genom återstartsstöd. 
 
Under året som gått har Vuollerims ridklubb kunnat erbjuda medlemmar, men även andra 
intresserade, fyra utbildningsdagar tack vare Leader Polaris som har sponsrat. Det har 
innefattat clinics i dressyr, löshoppning och tömkörning med Karolina Windstam samt en 
tappskokurs med allmän hovvård invävt med Mellansjögårdens Hovslageri. 

 
Under sommarlovet anordnades ett tre dagars häst och stalläger för barn som tack vare 
bidrag från Jokkmokks Kommun erbjöds gratis, på Camp Murkis var det 15 stycken 
deltagare. 
 
Utbildning av ridledare skedde genom säker med häst kurs av Carina Sundström från Birca 
Hästgård. Victoria Lilja, Katarina Windstam och Elin Fransson har kommit till anläggingen 
och erbjudit träningar som har subventionerats för ridledare som önskat delta. 
 

 

 
Anläggningen 
 
Anläggningen har renoverats under 2017-2022 med hjälp av bygdemedel, idrottsmedel samt 
ideellt arbete. Lokala företag har sponsrat med stora mängder spån till våra boxar samt 
lösdrifter. Bidrag har kommit in så att vi har kunnat fräscha upp stängsel i hästarnas hagar.  
Vi håller på att byta ut belysningen på anläggningen allt eftersom till ett mer energisnålare 
alternativ.  
Mycket arbete är gjort men återstår en del innan anläggningen är helt genomgången, 
exempelvis är vägen i stort behov av hyvling och påfyllning av grus. Ridhuset och 
ridhusunderlag behöver ses över och rustas upp. 
 
Det anordnades en städdag under våren där vi hjälptes åt att röja på anläggningen både ute 
samt inne.  

 

 

Ungdomssektionen 
 
Ungdomssektionen genomförde en välbesökt sportlovsaktivitet med aktiviteter som 
barnridning, tolkning, käpphästridning och fikaförsäljning. De duktiga undomarna har även 
mycket aktivt medverkat med anordnande av majbrasa och kulturkraft. Det blev även en 
populär och skrämmande spökkväll under höstlovet. Stipendium söktes genom Björn 
Anderssons Minnnesfond som beviljades, och för pengarna köptes käpphästhinder. 
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Andra aktiviteter 
 
Den årliga traditionen att anordna majbrasa på Bjärkaudden inne i byn återupptogs efter 
covidåren, det var en stor succé med rekord i antal besökare som avnjöt ponnyridning, 
körsång, fiskdamm, brandbil, tombola, fika och mat och själva majbrasan.  
 
Efter pandemin var det även äntligen dags för Kulturkraft i Vuollerim. Ett byaevenemang som 
alltid varit populärt och välbesökt under ett par dagar i juli månad. Så även detta år. 
Ridklubben sålde souvas två av kvällarna och all mat tog slut. Många glada besökare som 
tyckte att det äntligen blivit riktig sommar när Kulturkraft är igång igen. Den här helgen har 
alltid varit en viktig inkomstkälla för ridklubben, så även i år. Ridklubben bidrog med 
försäljning av mat, den mycket populära ponnyridningen och fiskedamm. På så vis bidrar 
ridklubben aktivt till en levande by. 
 
Övrigt 
 
Ridklubben har under första halvåret haft en anställd hästskötare via konsultuppdrag, som 
blivit finansierad via bidrag till personal från Jokkmokks Kommun. 
Under året har ridklubben haft möjlighet att erbjuda plats för utförande av samhällstjänst.  
Sommarjobbare och ledare för sommarläger kunde anställas genom bidrag från Jokkmokks 
kommun. 
 
Kommunikationen till medlemmarna har skett främst via hemsidan på idrott online, vid årets 
slut upphörde möjligheten att ha hemsidan via det verktyget och därför har den flyttats till en 
ny leverantör. Andra kanaler som kommunikationen sker via är en medlemsgrupp på 
messenger samt ridklubbens konton på Instagram och Facebook. 
 
2 licensierade ryttare har under året tävlat för ridklubben. Tyvärr anordnades ingen 
hemmatävling under året men förhoppningsvis kan även tävlingsverksamheten kunna 
komma igång igen efter tiden med pandemi under 2023. 
 
Under året har ridklubben fått sponsring och bidrag beviljade från olika håll såsom 
Jokkmokks Allmänning, Vattenfall, Leader Polaris, Jokkmokks Kommun, Jokkmokks Allmek, 
Mattssons skoter, Sveaskog, SISU idrottsutbildarna, Svenska Ridsportförbundet och Björn 
Anderssons Minnesfond. Detta har varit mycket välkommet och en förutsättning för att kunna 
bedriva verksamhet och erbjuda aktiviteter. 
 
Styrelsen tackar därmed för verksamhetsåret 2022 och riktar särskilda tack till ridelever, 
medlemmar, ideellt arbetande instruktörer och samtliga sponsorer. Utan ert engagemang 
hade inget av ovanstående varit möjligt! 
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