
      Verksamhetsberättelse 2022, Nääs Ridcenter

2022 har inte varit det bästa året för vår verksamhet med både sjukdom, höga kostnader på el, 
foder och spån samt något lägre ridande. I mitten av april fick vi in hästinfluensa i stallet som 
höll i sig maj ut. Hästarna klarade sig dock ganska bra där endast hälften av dem visade 
symptom. Vi kunde som tur var fortsätta genomföra ridlektionerna som planerat. 27 ordinarie 
ridlektioner i veckan samt Ponnykul och Tema för vuxna ger oss ett genomsnitt på ca 250 
uppsittningar i veckan

Extra ridningen/aktiviteterna på helgerna och loven med tex Ponnykul, Temalektioner, 
träningar och små tävlingar är fortfarande populära men vi har sätt en viss nergång i antalet 
deltagare framför allt under hösten.

Ekipage ridningen som har pågått i flera år har fortsatt och 8-9 vuxna har ridit självständig 
samt tränat med ”egen hästkänsla” vissa söndagar.
Uthyrning/halvfoder av våra hästar har fortsatt under året då vi försöker hitta lösningar för 
annan typ av ridning för eleverna. Under hösten kunde även barn/ungdomar vara 
ekipageryttare vissa helger.

Några terrängträningar för lektions- och privatryttare har genomförts på Jordgubbsbanan även
detta år men vid månadsskiftet okt/nov var vi tvungna att ta bort alla hinder då Stiftelsen inte 
kunnat komma med något besked om fortsättning av nyttjandet av marken.

Det var bra beläggning på sommarens kurser och läger. Dagläger, Temakvällar och 
Träningsläger i hoppning anordnades. Så även Ponnykulsläger Dressyr- och Hoppkurs samt 
Terrängträning.  Barn/ungdomar kunde vara med på Kombiläger och välja inrikning på 
ridningen. Hästar och ponnyer hyrdes ut under veckan ”Sommarekipage” och även några 
ponnyer under vissa andra dagar.

Då vi hela tider strävar efter att ha bra hästar i verksamheten hinner de ske en del förändringar
under året. Vår fantastiska Jazz blev pensionär. Paris, Danny, Caydo och Leopold såldes. 
Så även Lynn och Lady Grey som båda köptes in under året.
Nya i stallet är Sparkie som dessutom fölade den 22/5, ett stoföl som döptes till Sheridans.   
Sasha, Chelsey och Forward är även de nya.

Antalet privathästar har varit ca 11 st under året. Då våran extra verksamhet på Öijared 
avslutades i slutet av nov har även våra egna tävlingshästar flyttat till Nääs igen.
  
Personalgruppen har varit stabil under året med Amanda Hessfelt och Louise Engberg på 
vadera 75 % samt Hans och Sara. Amanda genomgick SRL1 under början av höstterminen 
och tog examen. Grattis till detta! Pia Kihlander har vikarierat och när Louise bröt fingret i 
november och var sjukskriven från sin stalltjänst fick vi hjälp av medlemmar och släkt.

Vi ser positivt på framtiden och laddar för att ta nya tag under 2023 med förhoppning att 
utvecklingen av verksamheten och anläggningen gör våra kunder nöjda. 
Hoppas att vi får se er även under det kommande året.

/ Hans Engberg och Sara Engberg Weimén


