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Historia

Kils Hästcenter Hannäs



Många olika hästsporter

IslandshästridningBruksridningBrukskörningSportkörningTömkörningSkogskörningWorking EquitationHoppningDressyr

Beridet bågskytte



• Träning

• Utbildning

• Prova-på

• Tävlingar – lokala, regionala och nationella

• Hästens dag

• Studiebesök/prova-på, bl a av handikappverksamheter

• Gemensamma arbetsdagar

• Underhåll och utveckling av anläggningen

• Möten

Aktivitetsformer



Hemsida:



• Leader är en samarbetsmetod inom EUs landsbygdsprogram 

med syfte att utveckla landsbygden. 

• Bygger på partnerskap mellan ideell, offentlig och privat sektor 

som går samman för att utveckla goda idéer.

• Projektplaneringen började 2008 på initiativ av Gunnar Nilsson 

och Lars-Åke Boman

• Projektet inleddes 2009 i samverkan med Kils kommun

• Projektbudgeten omslöt 4 MSEK, varav 1,2 MSEK utgjordes av 

ideella arbetstimmar à 175 SEK

• Över 7 000 ideella arbetstimmar har lagts ner 2009-2013

Leader-projektet 
Kils Hästcenter Hannäs



Leader-projektet 
Kils Hästcenter Hannäs – 2009 

• Markförberedande arbete för att 

anlägga ridbana och rakbana var de 

första aktiviteterna i projektet

• Förbättringar gjordes också på den 

befintliga körplanen

Alla markarbeten i projektet 
utfördes av entreprenören 

Arvid Göransson, Kil



Leader-projektet 
Kils Hästcenter Hannäs – 2010 

• En stor torklada revs av Kils 

kommun

• Förberedelser för byggande av 50 

boxar för tillfällig uppstallning

• Vi lärde oss hur man bygger ihop 

boxarna

Foto: Johan Andersson

Allt virke till boxarna 
levererades av Kalle på 

Gräsbråten Trä, Kil



• Två boxlängor med totalt 50 boxar sätts upp från grunden 

inklusive tak

Leader-projektet 
Kils Hästcenter Hannäs – 2011 

En stor leverantör av diverse 
material till projektet var 

Trä & Bygg, Kil



• Arbetet med ridbanan kan äntligen börja efter att Kils kommun 
tagit markprover och gett klartecken till schaktning

• Staket sätts upp runt hela området

• Projektet får förlängt till augusti 2013

• Anläggningen invigs med pompa och ståt officiellt i september

Leader-projektet 
Kils Hästcenter Hannäs – 2012 

Flera företag i Kil fanns på 
plats med försäljning / 
demonstration av sina 

produkter



• Utses till årets Leader-projekt

• Skyltning till KHH permanentas

• Serveringsdäck tillverkas

• Maratonhinder byggs och maratonslinga 

anläggs

• Staket sätts upp för rakbana och ridbana 

• Föreningen KHH bildas

Leader-projektet 
Kils Hästcenter Hannäs – 2013 



• Växande hästsportverksamhet

• Ökande attraktion för hästintresserade i kommunen och övriga 

delar av länet

• Föreningarna växer i medlemsantal (ca 270 idag)

• Aktiviteterna lockar allt fler deltagare

• Anläggningens kvalitet väcker intresse nationellt

• Fler tävlingar arrangeras på högre nivåer

• Bidrar till ökad kunskapsnivå om hästen

• Samlar hästintresserade i alla åldrar med olika ambitionsnivåer

Effekter



• 9 tävlingar har arrangerats

o Från distriktsmästerskap till nordiska mästerskap

o Ca 280 tävlande ekipage totalt

o Ca 600 medhjälpare uppskattas ha varit på plats

o 250 funktionärer har gjort det möjligt

o 2 000 personer utöver ovan nämnda uppskattas ha besökt tävlingarna

o Stort antal inresande övernattar och gör inköp i kommunen

• Ett femtiotal schemalagda träningstillfällen

• Träning på egen hand på anläggningen har ökat i omfattning 

(kräver medlemskap i en av föreningarna)

• Marknadsföring – Kilsparaden, annonsering, affischering, sociala 

medier, artiklar, radioinslag

Sammanfattning 2015



• Ett samarbete mellan

• KHH

• Föreningen Nordsvenska Hästen i Värmland

• Värmlands Ardennerförening

• JUF – JordbrukareUngdomens Förbund

• Sex tävlingar i en (73 starter)

• SM/NM i brukskörning

• SM/NM i bruksridning

• SM/NM i skogskörning

• Omfattande projektarbete

• Planering

• Budgetering

• Sponsring

• Samordning

• Genomförande

Bruks-SM 2015



• Stallarna fullbelagda – kompletterades med hagar hos 
granne till KHH

• 250 personer deltog i eventet (tävlande + medhjälpare)

Bruks-SM 2015



• Restaurering av ovalbana

• Tak till serveringen

• Underhåll och utveckling av anläggning

• Komplettering av utrustning för löpande underhåll

• Breddade samarbeten med föreningar utanför KHH 

• Utveckla samarbetsformerna med Kils kommun

Framtid



Välkommen på besök


