
NYKARLEBY RIDKLUBB R.F.  

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 

 

Allmänt   

  

Nykarleby Ridklubb r.f. (NURK) är medlem 

i Finlands ryttarförbund och i FRF:s 

Österbottens region.  

NURK har verksamhet inom hästhobby 

och målgruppen är alla som är 

intresserade av hästar och ridningen. 

NURK har mest verksamhet i Nykarleby 

och speciellt i Stallbacken, var NURK har 

två stall och ett klubbhus. Föreningen har 

medlemmar överallt i Finland, även i 

Åland.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att sköta hästar och rida är att må bra i både kropp och själ. Ridning är trevlig motion och bra 

avkoppling från vardagsstressen. Just samspelet med djuret – hästen – ger hästsporten en alldeles 

särskild tjusning. Hästsport är för alla och i din ridklubb – NURK – hittar du säkert evenemang och 

träningar som passar just dig. Ridskolan har grupper för alla nivåer, även för vuxna nybörjare. 

Ridning är en sport som passar alla, både motionsryttaren och den som vill tävla.  Nykarleby 

Ridklubb har som mål att utveckla hästsporten och att ha roligt under tiden! 

 

Styrelsen blev nästan helt ny i årsskifte 2016-2017 och bestod av:  

Emma Björkman – ordförande 

Katri Lehtola – sekreterare 

Björn Ceder – fastighetsansvarig 

Heli Lehto - ungdomsansvarig 

Johannes Lindvall – ungdomsansvarig 

Katrina Nylund – suppleant 

Rebecca Junell – suppleant  

Även US-medlemmar Elin Sundqvist och Lina Sundell har deltagit i mötena.  

 



SAMMANTRÄDEN  

Styrelse träffade 14 gånger angående året 2017, två gånger under 2016 och resten 2017. 

Datum för möten:  

15.12.2016 

27.12.2016 

3.1.2017 (arbetsmöte) 

28.1.2017 

25.2.2017 

25.3.2017 

8.4.2017  

22.4.2017 

20.5.2017 (också vårmöte på samma dag) 

12.8.2017 

23.9.2017 

21.10.2017 

18.11.2017 (också höstmöte på samma dag) 

17.12.2017 

Dessutom har styrelse haft en sluten FB-grupp var diskussion kring aktuella ärendena har 

förts. Föreningens medlemmar har kallats till två ordinarie medlemsmöten: vårmöte 

20.5.2017 och höstmöte 18.11.2017 i Parkbo.  

 

MEDLEMMAR 

Nurk hade 148 medlemmar sammanlagt, varav 31 var stödmedlemmar, 29 juniorer, 24 

familjemedlemmar (15 seniorer, 9 juniorer) och 62 seniorer. Som medlemssekreterare har 

varit Cecilia Snellman.  

 

ÅRETS VERKSAMHET 

Nykarleby Ridklubb har haft ett aktivt år 2017. NURKs verksamhetsplan för 2017 innehöll 

mm. ungdoms-, evenemang-, ridskola-, stall-, fastighetsverksamhet. Olika team nämndes 

för att ansvara olika grenars tävlings- och träningsverksamhet. Verksamhetsplan för 2017 

finns bifogad, samt alla årets händelser i datum 2017 – bilagan. Styrelsen har strävt efter 

att agera på alla fronter som nämnts i verksamhetsplanet.  

 

 

 



TÄVLINGAR & TRÄNINGAR  

Under året har NURK, US och även ridskolan Caprilli arrangerat aktivt tävlingar och 

träningar. Mest aktiva har varit Jennis dressyrträningar som arrangerades ca. 40 gånger 

under året. Även Johanna Kujala har tränat ryttare regelbundet i banhoppning vid NURK. 

Föreningen har arrangerat kostnadsfria Happy Hour-träningar nästan månatligen på våren 

för Nurkare. Årlig Tävlingsryttarträffen arrangerades 20.1.2017.  

En ny sak på fälttävlan-fronten var en dags ”lag-tävling” var en ryttare fick rida en gren och 

på det här viset formades 3 personers lag.  

NURK arrangerade tre större tävlingar under året 2017. På april 17.4 arrangerades 

hallmästerskap i dressyr, på juli 15. regionmästerskap i fälttävlan och på 2-3.9 var det tur 

för nivå 2 banhoppning. Alla tävlingar gick bra och vi fick bra feedback av ryttare, 

funktionärer och publik. På dressyrtävlingen hade vi en svensk domare Pia Bolin och till 

banhoppning tävlingen kom René Flück att hjälpa oss.   

Andra större evenemang under året var Jan Jönssons träningshelger 13-15.1.2017 och 10-

12.11.2017, Helene Källblads träningshelg 18-19.2.2017 och Fransesco Groppis 

träningshelger 8-9.4.2017 och 6-8.10.2017.  

Framgångsrika tävlingsryttare har varit det här året mm. Eirin Losvik, Tove Övergaard, Lotta 

Övergaard och Sofia Ahlskog. Eirin representerade oss i hennes första ***-tävlingar och EM 

och Tove & Lotta Övergaard i HIHS och på AEG 2017 i Norge. Sofia har varit framgångsrik 

på dressyrtävlingar.  

På regionens mästerskapstävlingar har vi haft representanter Maria Wirtanen, Emma 

Björkman, Sofia Ahlskog, Laura Erkkola, Tove Övergaard, Lotta Övergaard, Ida Övergaard, 

Rita Övergaard, Ben Svedlund, Jani Envik, Amanda Nygård, Susann Klemets, Emilia 

Åkerlund, Kaisa Klemola, Edith Nyman.  

 

 

Jan Jönssön (foto: Lars Losvik) 



RIDSKOLAN CAPRILLI  

Ridskolan Caprilli har agerat aktivt under hela året genom att arrangera lektioner, träningar 

och tävlingar. Caprilli hyr det blåa stallet, manegen, ridplan samt en del av hagarna av 

Nurk. Stallarbete utförs mest av företagaren Laura Erkkola. Caprilli fyllde även 5 år under 

det här året och det firades på 30.9 med öppet hus-dag. 

 

UNGDOMSSTYRELSE 

Nurk är en Ung Finland (Nuori Suomi) sigillförening: Ungdomsidrottens kvalitetsförening. 

Inom föreningen finns ungdomsstyrelse (US) som handhar verksamheten kring 

ungdomarna för att stöda och uppehålla engagemanget kring barn och unga. 

Ungdomarna inom föreningen har möjligheter att påverka verksamheten och ordna 

evenemang såsom gemensamma träffar och tävlingar. Ungdomssektionen hade en 

styrelserepresentant som vuxen ansvars- och förtroendeperson. US har haft möten under 

året, haft gemensamma träffar, hjälpt till på större tävlingar och arrangerat själv tex. 

Halloweenhoppet 4.11.2017. En del av US var också i Irland på Youth Exchange under 

30.10.2017 -5.11.2017. 

 

ANNAT OM VERKSAMHETEN 

En ny tävling under året 2017 var Tough Valter som var en hinderbanelopp för människor. 

Banan byggdes på terrängbana och i de närmaste skogar. Samarbete med Nykarleby 

Trivselråd angående Valtersbacken började. Tex. vandringsled på Valtersbacken har 

förbättrats och pulka- och träningsbacke fick vi också. Vi fick även ha får på bete på 

Valtersbacke vilket var bra med tanke på att terrängbanan kanske lagas större i framtiden.  

NURK hade ett lag på Nice Run på 30.5.2017. Hubertusfest ordnades i restaurang FAF 

3.11.2017. NURk deltog även i Luciatåget på 13.12.2017. Röda stallet dekorerades till julen 

6.12.2017.  

NURK har även jobbat med strategi under året och Nurkare funderade hur föreningen 

kunde utvecklas i framtiden. Föreningen har nu målat de första dragen om framtidens 

planer men arbete får fortsätta pågående. Mycket planer, önskemål och goda idéer finns 

och har funnits under året – till exempel hajken och Hubertusjakten planerades men de 

blev inte av detta år.  

Nurk nominerade sina medlemmar till Idrottsgalan som arrangerades i januari 2018. Laura 

Erkkola fick årets tränare-priset.  

Nya NURK-kläder beställdes i slutet av året 2017.  

Emma Björkman och Katrina Nylund var i Equipe-skolning 30.3.2017 och 2.4.2017.  



 

  

EVS 

Nurk hade också under året 2017 EVS-volontärer som hjälpte till på området, med 

föreningens verksamhet och i stallet. Riccardo från Sicilian kom till Nykarleby redan under 

2016 och Taina från Liechtenstein kom i början av året 2017. Båda hjälpte till med tex. 

Youth club, käpphästklubben, tävlingar, att bygga nya hinder, att arrangera evenemang. 

Flera Pizza-kvällar och utflykter har arrangerats. Volontärer bodde i klubbhuset Parkbo 

under den tiden då de var i Finland. Ett evenemang var volontärer hjälpte till mycket var 

”Time for Tea – Kom på Kaffi”-kvällen under Europeisk Ungdomsvecka. NURK bjöd dit 

politiker från kommunen och meningen var att berätta om ungdomsarbete, EVS och 

betydelse av hästsport. Det var dock inte många politiker som vågade komma på plats.   

 

INFORMATION  

Ny hemsida lanserades i början av året 2017. Katri och Rebecca tog ansvaret för dess 

uppdateringar. Hemsidan är på svenska och finska.  

 

Medlemsbrev skickades också i början av året till medlemmar med hälsningar från 

ordförande Emma Björkman.  

Nurk-flyer blev uppdaterat under året och de nya fanns i ridskolan Caprilli.  

Om evenemang har blivit lagat annonser och i vissa fall även Facebook-evenemang. Stor 

del av viktiga saker och meddelanden kommuniceras via Facebook på Nurks FB-sidor Nurk 

Träning & Tävling, Nykarleby Ridklubb, Nurk US och Nurk EVS. Annonser fördes även till 

stallets anmälningstavlor.  

Community uppdateras inte längre.  

Nurk öppnade ett Instagram-konto i september 2019.  



Nurk har även synts i lokala tidningar pga ryttarnas framgång eller evenemang. Också 

Tough Valter och Laura Erkkola med Caprilli fanns i tidningar. Eirin Losvik har synts i TV och 

i radion också under året. Man kunde även läsa om Jan Jönssöns träningshelg i Hippos.  

 

  

 

PREMIERINGAR:  

Eirin Losvik valdes till årets förebild av FRF i år 2017. Som motivering stod det att hon är 

målmedveten ryttare som är förebild till sin omgivning.  

 

Fälttävlansryttaren Eirin Losvik, 19, från Nykarleby är årets förebild inom ridsporten. Losvik 

är en målmedveten ryttare och en fördömlig rollmodell för sin omgivning. Hon har 

representerat Finland flera gånger i de Europeiska Mästerskapen för juniorer och unga 

ryttare. Hon har blivit finsk mästare fyra gånger, varav tre gånger som junior och en gång 

som ung ryttare.Losvik är en förebild som idrottare och vän. Hon verkar alltid vara på gott 

humör och är alltid beredd att även hjälpa andra. Hon tränar flitigt och sköter sina hästar 

med omsorg. (FRF 22.10.2017) 

 

 

Aktivitetspoäng:  

I Nicole Malmsten 50 

II Evelina Sundvik 23  

III Jani Envik 20  

Tävlingsranking nivå 2-5:  

I Övergaard Tove 119 

II Eirin Losvik 47 

III Övergaard Lotta 39 

 



Årets ryttare 2017:  

 

Dressyr: Sofia Alhskog 

Banhoppning: Tove Övergaard 

Fälttävlan: Eirin Losvik 

 

MÄSTERSKAPMEDALJER 2017:  

INVIDUELLA: 

Guld 

Amanda Nygård & De Almendra (fälttävlan, regionmästerskap för ponny/unghäst) 

Sofia Ahlskog & Skogsgrindens Aron (dressyr, regionmästerskap för unghästar) 

Brons 

Laura Erkkola & Terin Teresa (banhoppning, regionhallmästerskap för finnhästar) 

 

LAGMEDALJER: 

Guld– NURK 3 

Susann Klemets & Pollander 

Edith Nyman & MB’s Ragnar 

Laura Erkkola & Terin Teresa 

Emilia Åkerlund & Balt Firsts 

Brons– NURK 1 

Ida Övergaard & Sky III 

Rita Övergaard & True Pangpang 

Lotta Övergaard & Pony 

Tove Övergaard & Zilverster H 

 

FASTIGHETSSEKTIONEN:  

Inga stora renoveringar utfördes under året 2017. Röda stallet målades i augusti och flera 

talko har arrangerats. Små problem fixades dagligen, tex. Parkbos lås. Höladans tak blev 

granskat och offerter för nytt tak frågades.  

En utedass skaffade vi bredvid ridplan med hjälp av bidrag från Nykarleby Stad.  

En luftvärmepump och ny ugn kunde vi skaffa till Parkbo också.  

Manegebotten blev harvad 6.10.2017.  

Brandsyn i Nurkkon 10.10.2017 och slutsyn 21.2017.  



BIDRAG:  

Nurk ansökte år 2017 bidrag från Brita Maria Renlunds stiftelse, Finlandssvenska idrott, 

Nykarleby Stad, Helen, CIMO.  

Nurk fick bidrag från Nykarleby stad (verksamhetsbidrag 2700 € utbildning, projektbidrag 

450 € utedass och fastighetsbidrag 1400 € höladans tak), Finlandssvenska idrott (500 €, 

utbildning), CIMO (800 €, Europeisk Ungdoms-vecka).  

Nurk har också sålt Ullmax-kläder under året tex. på tävlingar. Nina Tiittanen har skött 

försäljningen.  


