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Föreningens grund och vision

Karlstads  Ridklubb  bildades  1945  av  Erland  Nelson 
och  ett  knippe  av  Kronans  hästar  som  inte  längre 
behövdes  då  andra  världskriget  var  slut. 
Verksamheten  fanns  på  samma  plats  strax  utanför 
Karlstads  centrum  fram  till  1991  då  vår  nya 
anläggning i  Alster, en mil öster om Karlstad, togs i 
bruk. Klubben drivs ideellt vilket innebär att vi ägs av 
våra  medlemmar  och  inte  drivs  av  något 
vinstintresse.  Vår  vision  är  att  vara  Värmlands 
centrum  för  ridsport  med  ett  brett  utbud  av 
aktiviteter  på  alla  nivåer.  Vi  vill  också  vara  ett 
föredöme  vad  beträffar  kvalitet  och  säkerhet  och 
strävar ständigt efter en hållbar ekonomi.

Vår anläggning

Vår anläggning är byggd och ägd av föreningen, vilket 
är  långt  ifrån  en  självklarhet  för  alla  ridskolor.  Här 
finns  en  isolerad  manege  och  stora  uteridbanor. 
Servicedelen är väl tilltagen med gott om utrymmen 
för t.ex. cafeteria, kansli och teorisal. Anläggningen är 
rökfri  och  tillgänglig  även  för  personer  med 
funktionshinder.

Verksamheten

Kärnan  i  föreningens  verksamhet  är  ridskolan.  Här 
rider  varje  vecka  omkring  320  flickor  och  kvinnor, 
med något enstaka inslag av pojkar och män. Vi har 
ett  femtontal  funktionshindrade  elever  som  rider 
varje  vecka.  För  många av de ridande ungdomarna 
fungerar  också  ridskolan  som  fritidsgård  på  kvällar 
och  helger  och  föreningens ungdomssektion  ordnar 
ofta aktiviteter både i och utanför stallet för dem som 
vistas  här.  Sammanlagt  har  vi  omkring  20 000 
deltagartillfällen per år för ungdomar mellan 7 och 20 
år.  Klubben  äger  25  lektionshästar  av  varierande 
storlek och det är viktigt för oss att de är välutbildade 
och  säkra.  Personalstyrkan  ligger  på  omkring  fem 
helårsanställda.  På  anläggningen  finns  också  19 
platser för medlemmar med egna hästar.

 KRK och omvärlden

Klubben arrangerar årligen 5-10 tävlingar i hoppning 
och dressyr med deltagare från övriga Värmland och 
Sverige.  Våra  största  arrangemang  två  nationella 
tredagarstävlingar,  en  i  ponnydressyr  och  en  i 
hästhoppning.  Båda dessa tävlingar har pågått  i  ett 

tiotal år och är populära hos Sveriges tävlingsryttare. 
Vi har representanter på tävlingsbanorna i hoppning, 
dressyr och fälttävlan för både ponny och häst. 2007 
och  2008  korades  två  av  våra  ungdomsryttare  till 
riksmästare  bland  Sveriges  lektionsryttare. 
Ungdomssektionen  visar  regelbundet  upp  klubben 
t.ex.  genom ponnyridning  utanför  klubben  och  den 
årliga  luciashowen.  Genom  klubbens  välskötta 
hemsida  www.krk.se  kan  både  medlemmar  och 
utomstående snabbt få reda på vad som händer.
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