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Verksamhetsbera ttelse 2018 

Föreningen Kils Hästcenter Hannäs (KHH) ska administrera och utveckla 

hästsportanläggningen Kils Hästcenter Hannäs för att understödja de aktiviteter som 

medlemsföreningarna bedriver. Medlemsföreningarna under året har varit Glaumur 

Islandshästförening, Värmlands Läns Fjordhästförening och Wermlands Körsällskap. 

KHHs anläggning ska vara öppen för aktiviteter och samarbeten med andra föreningar. 

Föreningen har under året genomfört fem styrelsemöten och ett årsmöte/föreningsmöte. 

Anläggning 
Gemensamma arbetsdagar 

Tre gemensamma arbetsdagar arrangerades under året - 19/5, 23/6, 22/9. Under dessa 

dagar görs det underhåll som krävs av anläggningen. Underhållet handlar om allt från att 

städa lada och tvätta boxar till att måla och reparera staket samt visst tekniskt underhåll. 

Kils kommun har stöttat KHH med gräs- och slyröjning som är en tung del av underhållet. 

Detta kunde i år inte göras klart p g a den extrema torkan som rådde under sommaren. 

Arbetsdagarna var uppdelade på de tre medlemsföreningarna i år. Det visade sig att det var 

tufft för en förening att ensam få ansvaret för årets första arbetsdag. En erfarenhet som tas 

med över till 2019. 

Investeringar 

KHH har under året inte genomfört några nya egna investeringar. Avbetalning sker 

fortfarande på KHHs del i renoveringen av islandshästbanan och ekonomin tillåter inga 

ytterligare samtidiga investeringar. 

WKS initierade en investering i en vidareutveckling av vattengraven i samarbete med 

Fjordhästföreningen. Vattengraven finansierades till en mindre del av WKS och till största 

delen av företaget ETF - EnergiTeknik Fjärrvärme AB, som bistod med personal, maskiner 

och grus. Vattengraven profileras för ETF. 
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Strategiska beslut 

2017 beslutade styrelsen att ta ut en anläggningsavgift av medlemsföreningarna baserat på 

antal medlemmar. Detta visade sig fungera mycket bra. 

Under året genomförde Kils kommun ett arbete med en detaljplaneändring för Hannäs-

udden vilket innebär att KHHs anläggning inklusive klubbhuset klassas som ridsport-

anläggning. Det slutgiltiga godkännandet kom i början av 2019. 

Reklamplatser 

Under året har KHH sålt tio reklamplatser på stallarnas östra gavlar. 

Aktiviteter 
KHHs medlemsföreningar har under 2018 haft ett flertal aktiviteter på anläggningen i form 

av såväl träningstillfällen och kurser som tävlingar. Den extremt varma sommaren har dock 

medfört att antalet aktiviteter har varit lite färre under sommarmånaderna än tidigare år, 

men det togs igen under hösten. 

Under 2018 har ett större antal anläggningsavgifter betalats in än tidigare år, vilket visar att 

anläggningen lockar fler icke-medlemmar än tidigare. Detta är främst resultat av aktiviteter 

som föreningarna arrangerar. 

Flera personer som besökt anläggningen för första gången i samband med en aktivitet har 

uttryckt sig mycket positivt om anläggningen. WKS anordnade anläggningens första 

Pay&Cross (terränghoppning) och en erfaren fälttävlansryttare framförde att anläggningen 

har potential för fler terränginriktade aktiviteter. 

Glaumur Islandshästförening 

Föreningen är ansluten till Svenska Islandshästförbundet (SIF)/Svenska Ridsportförbundet 

och dess syfte är ta till vara medlemmarnas intressen i olika sammanhang och utöka 

intresset för islandshästen i Värmland.  

Glaumur har haft två tävlingar under året i grenarna Tölt, Fyrgång och Femgång –

Klubbmästerskap 8 september med 84 starter och Hösttävlingen den 20 oktober med 58 

starter. Vid tävlingarna nyttjar tillresande domare Kils Hotell för sina övernattningar.  

Glaumur arrangerade även en inofficiell tävling i form av en Geadingakeppni den 25 augusti 

med 16 starter. 

Föreningen har även haft regelbundna träningar på anläggningen för privatryttare, bl a 

förberedande träning inför tävling.  
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Värmlands Läns Fjordhästförening 

Är en av 20 lokalföreningar i Svenska Fjordhästföreningen, som jobbar för att bevara och 

utveckla Fjordhästrasen på bästa sätt.  

Föreningen har genomfört två tävlingar under året. Distriktsmästerskap i brukskörning och 

bruksridning arrangerades den 6 maj med 17 starter. Den 3 juni arrangerades 

Kallblodskampen i dressyr och hoppning med totalt 17 starter. Den 1 september 

arrangerades även en träningstävling i bruksridning och -körning med 16 starter.  

Föreningen har arrangerat kurser och regelbundna träningar med prova-på i både 

brukskörning och bruksridning samt hoppning. 

Wermlands Körsällskap 

Föreningen är ansluten till Svenska Ridsportförbundet och dess syfte är bl a att främja 

körning med häst och vagn i både träning och tävling.  

Regelbundna träningar har arrangerats under året i körning, tömkörning och ridning. 

Instruktörer har kommit regelbundet och hållit träningar. Föreningen har även erbjudit 

kurser och haft tävlingsliknande arrangemang för att träna inför tävling. Nytt för i år var Pay 

& Cross i oktober. 

Föreningen har genomfört tre officiella tävlingar under året i klasserna Lätt B, Lätt A och 

Medelsvår. Lilla Vårracet 5 maj (dressyr, precision) med 55 starter, Frykenracet 3-5 augusti 

(dressyr, maraton, precision) med 33 ekipage (= 99 starter) och Lilla Höstracet 29 

september (dressyr, precision) med 23 starter. I samband med Lilla Höstracet hölls också 

distriktsmästerskap i dressyr för första gången. Distriktsmästare blev Marie Bryske. 

I samband med tävlingarna har deltagarna utnyttjat flera lokala övernattningsmöjligheter, 

främst de närmast tävlingsplatsen.  

Externa samarbeten 

Även i år har ett samarbete med Trossnäs Fältrittklubb resulterat i uthyrning av några boxar 

i samband med deras midsommartävlingar. I samarbetet ingår även ett ömsesidigt utbyte 

av tävlingsfunktionärer med Wermlands Körsällskap. 
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Kil Hela Veckan 

KHH-föreningar deltog i Kilsparaden och arrangerade Hästens Dag traditionsenligt sista 

söndagen i Kil Hela Veckan. 

Övrigt 

Det har hållits föreläsningar/kurser i klubbhuset på Hannäs som lockat deltagare från hela 

Värmland. Föreningarna har hållit sina möten i huset.  

 

Styrelsen Kils Hästcenter Hannäs 
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