
 
 
   
 

       
 

 
 
SLUTRAPPORT   
 
När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och 
resultat. Utgå från din projektplan och jämför den med det slutliga resultatet i projektet. I samband med 
att du skickar in slutredovisningen mejlar du in slutrapporten till Leader-kontoret.  
 
Rapporten kommer att läggas ut i en databas och göras tillgänglig för andra som arbetar med 
utveckling av landsbygden och för allmänheten. Lämna därför rapporten även i elektronisk form (via 
mejl, på usb-minne, cd/dvd eller på annat sätt). Tänk också på att utforma innehållet och texten på ett 
sätt så att resultatet av ditt projekt blir till nytta för andra. De kontaktuppgifter som du har redovisat i 
blanketten om utbetalning i slutrapporten kommer att synas i databasen. 
 
Om du har frågor kontakta gärna verksamhetsledare på Leader Ranrike:  
Telefon: 0524-282 39  
e-post: ranrike@stromstad.se 
hemsida: www.tillvaxtbohuslan.se 

Adress: Leader Ranrike 
Naturbruksgymnasiet Dingle 
450 52 Dingle 

 
1. Allmänna uppgifter 

a) projektets namn:  
Dingle Horse Arena 
 

Naturbruksgymnasiet Dingle 
 

c) Projekttid (år, mån, dag): 
 2009-02-01 – 2010-03-15 
 

 

 
 
2. Sammanfattning av vad som har gjorts i projektet, erfarenheter och resultat. 

Projektet Dingle Horse Arena genomförde under 2008 en förstudie som avsåg att undersöka 
möjligheterna kring att etablera en hästsportarena med möjlighet till andra arrangemang i 
Dingle, Munkedals kommun. Bakgrunden till projektidèen var att göra en satsning för att  
utveckla landsbygden där hästen och arenans olika arrangemang med sin attraktionskraft 
skulle vara en viktig faktor för att locka fler besökare och invånare till kommunen och även 
hela norra Bohuslän. Naturbruksgymnasiet med sina 400 elever och 90 anställda är viktig 
för Munkedals kommun. Hästsportarenan skulle möjliggöra utveckling av nya och befintliga 
utbildningar för ungdomar och vuxna och på så sätt stärka naturbruksgymnasiet. Resultatet 
av förstudien var positivt och projektet fick ett stort intresse. Det fanns stor anledning att 
fortsatta arbetet mot ett genomförande. 

Diarienummer:  
 
Journalnr: 2009-592 
 
 

Datum: 2010-03-15 
 
 



Under 2009 har arbetet med att utveckla hästsportarenan fortsatt och finansierats genom ett 
Leaderprojekt, fas 2. Detta för att driva avgränsade delar av projektet vidare, enligt 
projektplanen, medan möjligheterna för stöd genom något av EU:s sektorsprogram eller 
Länsstyrelsen undersökts. 
 
Enligt projektplanen skulle följande tas fram: 

- Arbeta fram en finansieringsplan för projektets fortsättning. 
- Första inledande möten med tänkbara finansiärer. 
- Marknadsföring på mässor och informationsmöten. Skapa en hemsida och hålla den 

uppdaterad. 
- Förankringsprocessen med invånare och företag och markägare i Dingle och 

Munkedal för övrigt. 
- Bilda arbetsgrupper för utformning av anläggningens olika delar och verksamheter: 
 

Projekt fas 2 har enligt projektplanen bland annat resulterat i: 

 En finansieringsplan och en ansökan till Länsstyrelsen för det fortsatta arbetet mot 
ett genomförande av Dingle Horse Arena. Den nya ansökan är mer omfattande och 
innefattar detaljplanearbete, framtagande av en affärsplan för verksamheten etc.. 

 En etablerad kontakt med en seriös finansiär med intresse av att bygga och äga  
anläggningen i minst 20 år. Tre möten har genomförts och kontakten fortsätter. Fler 
intressenter för finansiering finns. 

 Marknadsföring av Dingle Horse Arena, Munkedals kommun och 
Naturbruksgymnasiet Dingle genom mässor, media och deltagande i möten och 
andra aktiviteter. En hemsida har skapats, www.dinglehorsearena.se 

 Skisser och perspektiv över anläggningen har tagits fram till en ringa kostnad tack 
vare kontakt med en arkitekt som skapades vid ett studiebesök under förstudien. 
Materialet har använts vid mässor, presentationer och arbetsgruppernas möten.  

 Informations- och dialogmöten för invånare, företag och markägare i Dingle och 
Munkedal för övrigt har genomförts med positivt resultat. Naturbruksgymnasiets 
jordbruksinriktning vädjar dock om att hitta en placering nära skolan som inte tar 
central jordbruksmark i anspråk, men säger sig i övrigt vara positivt inställda till 
projektet. Projektet har till uppgift att se över olika alternativa placeringar i 
närområdet.  

 Projektet har presenterats och är förankrat hos kommunstyrelsen i Munkedal, 
gymnasiestyrelsen i Västra Götaland, Svenska Ridsportförbundet genom 
sportchefen, styrelsen för Göteborgs- och Bohusläns Ridsportdistrikt, tillväxtgruppen 
för norra Bohuslän där samtliga kommunalråd deltar, kulturutvecklarna i norra 
Bohuslän och Regionalt nav för hästsektorn i Västra Götaland. 

 Idèella arbetsgrupper inom olika områden har bildats. Projektfas 2 har genom 
arbetsgrupperna och övriga aktiviteter fått många nya och stärkta kontakter inför det 
fortsatta arbetet. Detta kommer att kompletteras med den högre kompetens i form av 
konsulttjänster som krävs för att upprätta ett underlag till en affärsplan. 

 Projektet har fått kontakter med ledande personer inom arenans tänkta 
verksamhetsområden vilket förväntas att leda till ett kommande samarbete för 
framtagning av en affärsplan. 

 Projektet har haft ett första möte inför detaljplanearbetet där kommunens ingenjörer, 
finansiären och kommunledning deltog.  

 Kontakten med Jordbruksverket har lett till att man undersöker möjligheten för att 
starta en preliminär hästklinik i Naturbruksgymnasiets lokaler och vill även fortsätta 
diskussionerna om att driva den planerade hästkliniken i anslutning till arenan. 

 Positiva resultat av projektet överensstämmer med resultaten som beskrivs ovan och 
under punkt 5. 

 
 



Projektet har framskridit på ett mycket bra sätt enligt projektplanen och har gett många 
värdefulla kunskaper, erfarenheter och kontakter inför det fortsatta arbetet med detaljplan, 
anläggningens utformning och för framtagning av affärsplanen. Erfarenheten under projektet 
är att det generellt sett kan vara svårt att få personer med högre kompetens att arbeta idèellt 
och i den omfattning som krävs. De personer som besitter högre kompetens inom sitt 
område vill ha ekonomisk ersättning för sitt arbete vilket är naturligt. För att ta fram ett 
fullvärdigt underlag som kan ligga till grund för en affärsplan bör därför projektets idèella 
arbetsgrupper kompletteras med konsulter och medel för att anlita dessa. Anläggningens 
mix mellan idèell och kommersiell verksamhet och hur den ska organiseras i den omfattning 
som är tänkt, kommer att vara den första i sitt slag inom hästsporten i Sverige. 
Förhoppningen är att resultatet ska kunna användas av andra liknande projekt. 
 
Projektet väntar på svar från Länsstyrelsen troligen under april 2010. Det kommande 
projektet kommer att ta fram ett underlag som ska ligga till grund för en finansiär att fatta ett 
beslut om investering. 
 

 
 
3. Redogör kortfattat till bakgrunden till projektet.  
T.ex. konstaterade behov, möjligheter/problem eller annat som motiverade projektet. 

 

 
Hästsporten är en de av de mest expansiva näringarna i Sverige och omsätter 45 miljarder 
kr. Hästnäringen är Jordbrukets femte/fjärde inkomstkälla. 
 
Västra Götaland är den mest hästtäta regionen i Sverige men ligger endast på femte plats i 
antal tävlingstillfällen medan Skåne ligger på första plats. På grund av detta och närheten till 
Europa är det också där flertalet tävlingsryttare väljer att bosätta sig alternativt tvingas resa 
dit för att tävla. Avståndet till Europa kan vi inte förändra, men med en satsning på arenan 
kan vi erbjuda tävlingstillfällen mellan Göteborg och Oslo på alla nivåer och därmed skapa 
de möjligheter som idag saknas. 
Naturbruksgymnasiet i Dingle är en stor arbetsplats med sina 90 anställda, 300 
gymnasieelever och 100 vuxenstuderande mycket viktigt för Munkedals kommun. 
Konkurrensen inom naturbrukets utbildningar ökar och genom ett Dingle Horse Arena skulle 
skolan kunna utveckla nya och befintliga utbildningar och öka sin attraktivitet. Statistiken 
visar också att Munkedals kommun har en större inflyttning av unga kvinnor än genomsnittet 
på landsbygden. Kommunen ser en tydlig koppling till Naturbruksgymnasiet med internat 
där eleverna bor. Många rotar sig och väljer att bo kvar i området efter skoltiden. 
 
Göteborgs- och Bohusläns Ridsportförbund har 1417 licensierade ryttare och 13 000 
medlemmar. Västergötlands ridsportförbund har 1785 licensierade ryttare och 16 232 
medlemmar. Norge har totalt 4 200 licensierade ryttare varav 40 %, ca 1 680 ryttare finns i 
Vestfold och Östfold. 
Inom 20 mils radie från Dingle nås även Västra Götalands ca 3 200 licensierade ryttare och 
stora delar av Östfold och Vestfold med sina ca 1 680 lic ryttare samt delar av Värmland. 
Delar av Danmark ligger inom radien och kan nås med färja eller landvägen. 
 
Totalt uppskattas därmed Dingle inom 20 mils radie nå minst 5 000 licensierade 
tävlingsryttare och kuskar plus ett antal licensierade i södra Värmland och delar av Danmark 
 
Längs sträckan mellan Köpenhamn i söder och Oslo i norr bor  
7 miljoner människor- den s k 7- Miljonersstaden. 
På en dagstur med bil från Dingle/Munkedal kan ca 80 miljoner människor nås. (Hamburg,  
Berlin och övriga norra tyskland, Holland, hela Danmark, norra Polen etc.) 
17 000 fordon/dygn i medeltal passerar Dingle längs E6. Underlaget för att nå besökare 



förväntas vara tillräckligt stort och förväntas även att öka i närområdet. 
 
Projektidèn var med detta som bakgrund att efter förstudien fortsätta 
arbetet med att utveckla en arena i Dingle avsedd för tävlingar  
inom hästsport och andra arrangemang som mässor, utställningar, 
andra sporter etc. 
Avsikten med en satsning på ett Dingle Horse Arena är att 
fylla ett tomrum för hästsporten och därmed öka möjligheterna  
för tillväxt på landsbygden där hästen och hästnäringen tillsammans 
med arenans övriga arrangemang är en viktig attraktionskraft. 
Området med sin landsbygd, närhet till hav, bra kommunikationer 
och närheten till Norge besitter en stor utvecklingspotential. 
 
Med Dingle Horse Arena förväntas fler välja att bosätta sig/stanna kvar i området. Med bra 
marknadsföring och bra tävlingsarrangemang i en förstklassig anläggning förväntas vi även 
att nå ryttare och kuskar från övriga Norden och Europa. 
 
Dingle Horse Arena kan bli ett nytt besöksmål på Västkusten för såväl 
hästtävlingar som andra arrangemang för besökare utöver hästsport. 
 
 
 

 
 
4. Projektets syfte och målgrupp. Redogör för syftet med projektet och till vilken målgrupp 

projektet riktades? Hur har projektet uppfyllt detta? 

 Syftet var att fortsätta arbetet med att utveckla en hästsportarena i Dingle 

 Målgruppen för projektet är hästintresserade ungdomar och vuxna i Munkedals 
kommun men även i hela Bohuslän. Projektet har uppfyllt detta genom att fortsätta 
arbetet med satsningen på en modern arena som underlättar genomförandet av 
stora och små professionella hästsportarrangemang där flera grenar kan mötas och 
där det mediala intresset kan öka vilket även förväntas locka fler sponsorer till 
sporten. Naturbruksgymnasiet med sina utbildningar för ungdomar och vuxna skulle 
få en unik plats för utbildning med närhet till ett Dingle Horse Arena där de kan möta 
och knyta kontakter inom de branscher som kan vara deras framtida arbetsgivare. 
Projektet arbetar därför för att hitta en bra placering i nära anslutning till 
Naturbruksgymnasiet. 

 Målgruppen är också företag och utövare av andra aktiviteter/sporter/evenemang 
som kan beredas plats i arenan och de lokaler som finns i anslutning. Projektet har 
uppfyllt detta genom att arbeta med att utforma arenan för olika arrangemang och 
kommer även att fortsätta arbetet med hjälp av de konsulter som har kompetens 
inom området. Genom arbetsgrupperna, samtal med människor inom hästsporten 
och andra områden vid mässor och möten har projektet gett andra tillfälle att komma 
med synpunkter och idèer som tas med i det fortsatta arbetet.  

 
 

 
5. Mål och resultat.  Ange projektets mål och hur dessa uppfyllts. Redogör även för hur projektet 

har arbetat med landsbygdsprogrammets generella prioriteringar; ungdomar, kvinnor, 
kompetensutveckling, integration, och miljö/hållbar utveckling. 

 
Ansökan avsåg att fortsätta arbetet med att utveckla en hästsportarena i Dingle. 
Enligt projektplanen skulle följande tas fram: 
Arbeta fram en finansieringsplan för projektets fortsättning  

Arbetet har resulterat i en finansieringsplan och en ansökan till Länsstyrelsen för det 



fortsatta arbetet mot ett genomförande av Dingle Horse Arena. Den nya ansökan är mer 
omfattande och innefattar bland annat arbete med detaljplan och konsulttjänster för 
framtagande av en affärsplan. Genom projektet kommer vi att få fram ett hållbart 
underlag som ligger till grund för en investerare att fatta ett beslut om att bygga och äga 
Dingle Horse Arena. Skapa förutsättningar till en lönsam verksamhet i anläggningen och 
bildandet av ett arenabolag som kommer att sköta drift och verksamhet.  

Marknadsföring på mässor och informationsmöten. 
Projektet har deltagit i mässor, möten och andra aktiviteter samt skapat egna tillfällen för 
att informera, marknadsföra och ge tillfälle för människor att komma med idèer och 
synpunkter. Detta har resulterat i att projektet har blivit mer välkänt i området men också 
i övriga Sverige. Internationellt är vi fortfarande ganska anonyma och där behövs mer 
marknadsföring framöver. En stor mängd kontakter har skapats med människor inom 
arenans olika verksamhetsområden, invånare i området, företagare, markägare, 
organisationer. Några viktiga möten har varit dialogmöte med markägare, 
informationsmöten för invånare och företagare vilka totalt sett har varit mycket positiva 
till projektet. Några exempel på övriga kontakter är regionalt nav för hästsektorn, 
Göteborgs- och Bohusläns ridsportdistrikt, ledande inom eventområdet och inom 
hästsport som troligen kommer att bli viktiga för framtiden. Ett annat liknade projekt har 
kontaktat oss för att ta del av vårt arbete. 
Aktiviteterna redovisas under punkt 7.  

Skapa en hemsida och hålla den uppdaterad. 
      Hemsidan skapades under juli/augusti 2009, www.dinglehorse.se 
 
Första inledande möten med tänkbara finansiärer. 
      Kontakten med ett seriöst svenskt företag som är intresserade av att bygga och äga  
      anläggningen i minst 20 år initierades i februari/mars 2009. Tre möten och löpande  
      kontakt under hela projektet. Fler investerare har visat intresse.  
      Projektet har valt att fortsätta samarbetet med en av dem. 
Förankringsprocessen med invånare och företag och markägare i Dingle och Munkedal för 
övrigt. 
      Projektet har haft dialogmöte med markägare, informationsmöten för invånare och 
      företagare vilka har varit mycket positiva till projektet. Den tänkta placeringen på 
      Naturbruksgymnasiets centralt belägna jordbruksmark och intill den befintliga  
      hästanläggningen har gjort att skolans jordbruksinriktning med tiden har vädjat om att 
      hitta en annan placering i närheten. Projektet är förankrat hos Gymnasiestyrelsen i 
      Västra Götaland vilka ser positivt på projektet. Med anledning av jordbruksgruppens 
      skrivelse har styrelsen gett oss i uppdrag att se över olika alternativa placeringar i 
      närområdet. Ett huvudalternativ kommer att tas fram för att kunna påbörja arbetet med 
      detaljplanen under våren 2010. 
Bilda arbetsgrupper för utformning av anläggningens olika delar och verksamheter: 
      Det troliga är att deltagarna i arbetsgrupperna kommer att vara en del i   
      tävlingsorganisationen vilket också flertalet har visat intresse för. Utöver dem kommer  
      det att behövas en professionell tävlingsorganisation och en idèell funktionärspool. Även 
      för övriga event och arrangemang behövs en ledande, sammanhållande motor med ett  
      stort kontaktnät och erfarenhet som sätter Dingle Horse Arena på kartan.  
      Arbetsgruppernas arbete och engagemang kommer att kompletteras med erfoderlig 
      kompetens i form av konsultjänster under våren 2010 för upprättande av en hållbar  
      affärsplan. Arbetsgrupperna aktiviteter redovisas under punkt 7. 
Projektet har arbetat med landsbygdprogrammets generella prioriteringar genom att: 

 Målgruppen för projektet är hästintresserade ungdomar och vuxna där majoriteten av 
utövarna är kvinnor och många av dem driver också egna företag. 

 Verksamheterna i arenan är hästsport, andra sporter och kulturella arrangemang etc 
vänder sig till alla utövare som kan mötas, tävla och delta på lika villkor oberoende 
av nationalitet och ursprung. Hästsporten är den enda sporten där kvinnor och män 
tävlar mot varandra på lika villkor upp till internationell nivå. 

http://www.dinglehorse.se/


 Projektet har även samverkat med ett annat projekt som finansieras av 
Jordbruksverkets Livskraftigt Hästföretagande ”Förstudie hästkompetenscentrum 
Dingle”. Projektet arbetar med att ta fram ett underlag som ska stödja utvecklingen 
av hästföretagandet genom kompetensutveckling och samverkan. 
Hästkompetenscentrums uppgift kommer också att vara att verka för en hållbar och 
långsiktig utveckling av hästen i samhället i ett område med stor utvecklingspotential. 

 När vi planerar för Dingle Horse Arena står miljön i fokus. Genom att ta tillvara redan 
befintliga resurser värnar vi om miljön. Vi har målsättningen att skapa en förstklassig 
arena för stora arrangemang med en storleksnivå som inte är begränsande för våra 
verksamheter men heller inte medför stor belastning på miljön. I planeringen och 
uppförandet av anläggningen kommer miljön att stå i centrum. En bra miljö med högt 
säkerhetstänkande för tävlande och besökare är viktigt. Anläggningen utformas för 
att bli en modern och effektiv anläggning med bra säkerhet ur både arrangörs- och 
publiksynpunkt. 

 Placeringen av Dingle Horse Arena intill Naturbruksgymnasiet och Dingle samhälle 
med sina befintliga resurser, infrastruktur och bra kommunikationer ger fördelar. 
Besökare och boende kan ta tåget eller bussen till arenan eller till arbetet. Vi utnyttjar 
och ger mer underlag för redan befintliga hotell, vandrarhem och bostäder i området 
men har också en beredskap för att kapaciteten behöver utökas. Det finns möjlighet 
till samarbete med Naturbruksgymnasiet som har uppvärmning med miljövänliga 
bränslen och arbetar för att bli helt fria ifrån fossila bränslen. För driften av 
anläggningen kan det finnas möjlighet att utnyttja resurser i form av maskiner, 
verkstad och kunnig personal gemensamt med skolan kompletterat med egna 
resurser. Med den tänkta placeringen av hästsportanläggningen skapas ett behov av 
ersättningsmark för skoljordbruket. Gödsel från anläggningen kan ingå i det naturliga 
kretsloppet i jordbruket. Tankar om biogasanläggning finns och ett vindkraftverk 
planeras i Dingle varav ett vid Naturbruksgymnasiet. Kontakt hålls för eventuellt 
samarbete framöver.  

 Byggnaderna planeras att bestå av en miljövänlig, patenterad träväggskonstruktion, 
som medför stora besparingar i koldioxidutsläpp. Taken planeras att bestå av sedum 
eller torv av miljöhänsyn, då anläggningen ligger inom ett vattenskyddsområde. 
Takkonstruktionen gör att vattenavrinningen fördröjs och att vatten avdunstar 
samtidigt som det ger en kylande effekt vilket är positivt under varma sommardagar. 
Takformen på anläggningen ger höjd samtidigt som den sparar volym och därmed 
minskar behovet av uppvärmning och på taken planeras solceller. Anläggningens 
exteriör är anpassad för att passa in i landskapet runt Dingle men har ändå en egen 
profilering i sitt utseende. 

 

 
Förväntade resultat av projektet? (s.k. indikatorer) Fyll i det som gäller för ditt projekt, se 

ansökan, samt kommentera vad som avses.  

  Mål enligt 
ansökan 

Resultat Kommentar 

Antal deltagare i 
projektet  

Män  16 Styrgrupp och personer som 
deltagit i större omfattning för att 
föra projektet framåt. Inga deltagare 
under 25 år. 
 

Kvinnor  8 Styrgrupp och personer som 
deltagit i större omfattning för att 
föra projektet framåt. En deltagare 
under 25 år. 
 



Antal deltagare i 
kurser och 
seminarier  

Män  51 Möten och information för 
arbetsgrupper, markägare, 
företagare, invånare, nätverk för 
hästföretagare, gymnasiestyrelsen, 
distriktsstyrelsen enligt punkt 7. 
genomförandeplan. 2 deltagare 
under 25 år. 

Kvinnor  79 Möten och information för 
arbetsgrupper, markägare, 
företagare, invånare, nätverk för 
hästföretagare, gymnasiestyrelsen, 
distriktsstyrelsen enligt punkt 7. 
genomförandeplan. 5 deltagare 
under 25 år. 

Nya arbetstillfällen Män 0 0 På längre sikt beräknas projektet ge 
upphov till nya arbetstillfällen 

Kvinnor 0 0 På längre sikt beräknas projektet ge 
upphov till nya arbetstillfällen 

Bevarade 
arbetstillfällen 

Män 0 0 På längre sikt beräknas projektet 
bevara och ge upphov till nya 
arbetstillfällen 

Kvinnor 0 0 På längre sikt beräknas projektet 
bevara och ge upphov till nya 
arbetstillfällen 

Nya företag  0 0 På längre sikt beräknas projektet ge 
upphov till nya företag 

Bevarade företag  0 0 På längre sikt beräknas projektet ge 
upphov till att befintliga företag kan 
utvecklas och stärkas 

Nya mötesplatser/ 
nätverk 

 9 15 Grupper enligt projektplan och 
förankring i partnerskap enligt 
rapporten. 
 

 
 
 
 
7. Genomförandeplan. Beskriv vad som genomförts i projektet.  

Projekttid 2009.01.20-2010.03.15 
 
Följande har genomförts enligt projektplanen: 

Arbeta fram en finansieringsplan för projektets fortsättning. 
Arbetet har resulterat i en finansieringsplan och en ansökan skickades till Länsstyrelsen i 
januari 2010 för det fortsatta arbetet mot ett genomförande av Dingle Horse Arena. Den 
nya ansökan är mer omfattande och innefattar bland annat arbete med detaljplan och 
konsulttjänster för framtagande av en affärsplan. Genom projektet kommer vi att få fram 
ett hållbart underlag som ligger till grund för en investerare att fatta ett beslut om att 
bygga och äga Dingle Horse Arena. Skapa förutsättningar till en lönsam verksamhet i 
anläggningen och bildandet av ett arenabolag som kommer att sköta drift och 
verksamhet.  
Marknadsföring på mässor och informationsmöten. 
Projektet har deltagit i mässor, möten och andra aktiviteter samt även skapat egna 
tillfällen för att informera, marknadsföra och ge tillfälle för människor att komma med 
idèer och synpunkter.  



I början av februari 2009 bjöds projektet in till Rotary i Tanumshede för att informera om 
projektet. Den 6/2 –09 deltog projektet i ett möte för företagare i Munkedal. Reaktionerna 
vid båda tillfällena var mycket positiva. Den 23/2-09 redogjorde projektet för resultatet av 
förstudien och den nya ansökan för LAG gruppen vilket resulterade i en fortsättning av 
projektet. 
Den 19-22/2 2009 och 25-28/2 2010 deltog projektet i en monter på Euro Horse mässan 
i Göteborg tillsammans med Munkedals kommun och Naturbruksgymnasiet i Dingle. I 
samband med Euro Horsemässan 2010 etablerades en kontakt med ledningen för 

Svenska mässan som vi kommer att jobba vidare med för att få råd och tips om 

framtida mässarrangemang i Dingle Horse Arena. Mässan hade år 2009 70 000 
besökare och år 2010 80 500 besökare. Detta kan jämföras med Villahem mässan som 
hade 30 000 besökare. En rollup, inramad perspektivskiss och pins har tagits fram och 
bekostats av projektet i marknadsföringssyfte. 
 
Projektet kontaktades av projektet ”Kulturarv Sörbygden” om ett eventuellt framtida 
samarbete om turistaktiviteter med häst. Den 19 mars besöker projektet Turistmässan i 
Göteborg för att få en inblick i hur andra länder marknadsför sig och vilka aktörer som 
finns. Den 21/3 –09 presenteras projektet för Göteborgs- och Bohusläns ridsportdistrikts 
styrelse vid deras möte som inbjudits att hållas i Dingle på Naturbruksgymnasiet. Alla 
ridklubbar ingår i ett distrikt som i sin tur ingår i Svenska ridsportförbundet med säte i 
Strömsholm och har det övergripande ansvaret för att organisera tävlingsverksamheten. 
Reaktionen i distriktet var fortsatt positiv och bra synpunkter framfördes som vi tar med 
oss i arbetet. Hyreskostnaden för de idèella ridklubbarna vid arrangemang och att få 
fram funktionärer till så många arrangemang var frågor som kom upp. 
 

      Ledningsgruppsmöte den 25/3 –09 med lägesrapport och fortsatt arbete. Den 27/3 –09 
      träffade projektet arbetslag jordbruk på Naturbruksgymnasiet för en lägesrapport och  
      diskussion om placeringen av anläggningen då centralt belägen jordbruksmark berörs.  
      Den 4/4 –09 information i samband med kurs för Blå stjärnan i Dingle. Möte med Dingle 
      veterinärstation den 14/4 –09 för diskussioner angående klinikens utformning,  
      verksamhet och drift av Hästkliniken i anslutning till Dingle Horse Arena. Samarbetet  
      fortsätter genom framtagning av skisser och en preliminär kostnad för byggnation. Den  
      20/4 –09 deltog projektet i Turismnätverk Bohuslän 2009 för att träffa andra aktörer för  
      en eventuell samverkan och sprida information om projektet. Två kontakter för  
      arbetsgrupperna skapades och ett intresse för företagande. Deltog i öppet hus på  
      Munkedals kommun den 22/4 –09 med information och ett möte med kulturutvecklarna i 
      norra Bohuslän initierades. Bjöds in till Rotary i Munkedal den 27/4 –09 för att informera 
      om projektet. Den 4/5 –09 fick arbetslag häst på Naturbruksgymnasiet en lägesrapport  
      och möjlighet att komma med synpunkter. Den 7/5 –09 besöktes projektet av en säljare 
      av markdräneringssystem. 
 
      Styrgruppsmöte i Dingle den 11/5 -09. Deltog i utbildning i Basetool, ett internet baserat  
      verktyg för marknadsföring och bokning av turistaktiviteter och boende i Västsverige.   
      Projektet informerar gymnasiestyrelsen i Västra Götaland den 28/5 -09. 
      Arbetslag jordbruk på Naturbruksgymnasiet får en lägesrapport och möjlighet  
      att komma med synpunkter den12/6 -09. Projektets styrgrupp hade möte i Dingle den 
      23/6 -09. Den 22-26/7-09 hade projektet tillsammans med Munkedals kommun och  
      Naturbruksgymnasiet en informationsmonter i samband med ”Granithoppet”, en regional  
      och nationell hopptävling för häst och ponny i Dingle med deltagare från södra Sverige. I 
      samband med tävlingen gjordes en intervju som resulterade i en artikel i tidningen  
      Ridsport som är branschens största svenska facktidning. Artikeln redovisas i Bilaga 2.  
      Den 31/8 –09 hade projektet styrgruppsmöte i Dingle. Den 21/9 –09 gjordes en 
      lägesrapport för LAG gruppen, Tanumshede. Den 29/9 –09 möte med Dingle  
      veterinärstation angående hästkliniken. Den 24/9 –09 kontaktades projektet av en  
      tillverkare av en patenterad, miljövänlig träväggskonstruktion. Ett tänkbart material till 



      arenan. Företaget besökte Dingle den 14/10 -09. Den 6/10 –09 genomfördes ett 
      dialogmöte för närmast berörda markägare. Inbjudan hade gjorts genom personligt 
      utskick och uppslutningen var mycket hög. Projektet mottogs på ett positivt sätt. Två 
      dagar senare den 8/10 –09 informerades invånarna i Munkedals kommun vid ett möte 
      som hade annonserats ut i tidningen Bohuslänningen. Den 3/11 hade projektet  
      ledningsgruppsmöte i Dingle. Den 10/11 gjorde delar av styrgruppen en 
      avstämningsrapport om projektläget för kommunledningen i Munkedal. Företagarna i 
      Munkedal med omnejd bjöds in till en företagarträff med information och dialog kring 
      affärsmöjligheterna i och kring arenan. Arena ses som ett dragplåster som kan bidra till 
      ökade affärsmöjligheter i området. Den 16/11 –09 informerades en grupp hästföretagare 
      i samband med hästföretagarträff för Hästkompetenscentrum Dingle. 
      En intervju gjordes den 10/12 –09 vilket resulterade i en artikel i Bohusläningen den 
      11/12 –09 och den 12/11 –09 samt ett radioinslag i Radio Väst. Artiklarna redovisas i  
      bilaga 2. 
      Ett förberedande möte angående Euro Horse mässan i Göteborg genomfördes i 
      Munkedal den 18/1 2010. En del nytt material tas fram till mässan. Projektet har 
      ledningsgruppsmöte i Dingle den 29/1 -10. Den 1/2 –10 möte med arbetslag jordbruk 
      och häst på Naturbruksgymnasiet för lägesrapport och möjlighet att komma med 
      synpunkter. Den 3/2 –10 görs en avrapportering för kommunstyrelsen i Munkedal och 
      projektet får fortsatt stöd för att arbeta vidare mot ett genomförande. 15/2 –10 möte i  
      Munkedal angående Euro Horse mässan. Den 25-28/2 -10 deltar projektet på Euro 
      Horse mässan i samband med World Cup tävlingarna i Göteborg. Mässan har 80 000 
      besökare under fyra dagar. Intresset för projektet var stort och flera kontakter knöts. 
      Möte den 27/1 -10, under mässan med en tävlingsledare och en konsult för hästsport- 
      arrangemang. 
      Projektet informerade Tillväxtgruppen för norra Bohuslän där samtliga kommunalråd i  
      norra Bohuslän sitter med. Intresset är stort och idèer och bra synpunkter om 
      anläggningen och verksamheter kom fram. Den 9/3 –10 hade delar av styrgruppen ett 
      möte för att diskutera tänkbara alternativa placeringar vilka sedan kommer att 
      presenteras för gymnasiestyrelsen. 

 
Skapa en hemsida och hålla den uppdaterad.  
Hemsidan skapades under juli/augusti 2009 av Simapdecor Skylt och reklam som gjorde 
broschyren under förstudien. Simap hade redan kunskap och material om projektet vilket 
underlättade betydligt. Adressen är www.dinglehorsearena.se  
 
Första inledande möten med tänkbara finansiärer. 
Kontakten initierades i februari/mars 2009 och den 23/4-09 genomfördes första fysiska 
mötet med den tänkta finansiären. Mötet resulterade i ett fortsatt samarbete/kontakt. 
Den 28/8 -09 hade projektet ett andra möte med finansiären för att diskutera 
byggkostnader. Tredje mötet med finansiären var den 13/1 2010 och var ett 
förberedande möte inför det kommande detaljplanearbetet. Där deltog finansiären, 
arkitekten, delar av projektgruppen, kommunens ingenjörer och kommunledningen. 
Mötet gav bra information och kunskap inför fortsättningen och resulterade i ett fortsatt 
samarbete/kontakt med finansiären. Därefter diskuterades hästkliniken tillsammans med 
Jordbruksverket och Dingle veterinärstation. Jordbruksverket kan vara intresserade av 
att driva kliniken om kostnaderna ligger inom deras ram. Kontakten fortsätter. Andra 
eventuella intressenter finns. Hästkliniken kommer att följa arenans tidplan. Projektet 
inväntar svar från Länsstyrelsen för att fortsätta arbetet med detaljplanen och övriga 
delar. 
Förankringsprocessen med invånare, företag och markägare i Dingle och Munkedal för 
övrigt. 
Den 17/6-09 informerades Västfastigheter som äger Naturbruksgymnasiets fastigheter.  
Den 24/8 -09 hade Munkedals kommun möte med Västra Götalandsregionens 
utvecklingsnämnd. Ett av kommunens ärenden var Dingle Horse Arena. Reaktionen var 



positiv. Den 4/2 -10 informerades gymnasiestyrelsen i Västra Götaland vid ett besök på 
Naturbruksgymnasiet. Styrelsen ser möjligheter och är positiv till skolans koppling till 
projektet. Projektet får i uppdrag att se över alternativa placeringar i skolans närområde 
med hänsyn till skolans jordbruksutbildning. 
Den 6/10 -09 hade projektet ett dialogmöte med de närmast berörda markägarna. 
Markägarna bjöds in genom en skriftlig inbjudan och uppslutningen var mycket hög. 
Markägarna fick information och gavs tillfälle att komma med synpunkter. Stämningen 
var överlag positiv och projektet tar med sig de synpunkter som framkom om bland 
annat placeringen av arenan och hur trafiken ska ledas i det fortsatta arbetet. 
Den 8/10 –09 genomfördes ett informationsmöte för invånarna i Munkedals kommun. 
Mötet annonserades ut i tidningen Bohusläningen. Många positiva reaktioner om att 
anläggningen skulle vara ett lyft för området. 
Den 12/11 –09 genomfördes en företagarträff som föregicks av en skriftlig inbjudan. 
Många bra synpunkter framkom och intresse för att medverka finns. Företagarna har 
stora förhoppningar om att projektet ska genomföras. 
 
Projektgrupp för sammanställning av anbudsunderlag 
Den 28/8 -09 hade projektet ett möte för att diskutera byggkostnader. Den 13/1 2010 
och var ett förberedande möte inför det kommande detaljplanearbetet. Där deltog 
finansiären, arkitekten, delar av projektgruppen, kommunens ingenjörer och 
kommunledningen. Mötet gav bra information och kunskap inför det fortsatta arbetet. 
Hästklinikens utformning och drift har diskuterats med Jordbruksverket och Dingle 
veterinärstation. I det fortsatta arbetet under 2010 kommer konsulterna för de olika 
verksamheterna att delta i arbetet med att utforma en optimal anläggning för de olika 
verksamheterna. 
Bilda följande arbetsgrupper för utformning av anläggningens olika delar och 
verksamheter 
Grupper inom Hästsportens olika discipliner, (10 delgrupper à 2-3 personer)  

 Möte med Göteborgs- och Bohusläns ridsportförbunds styrelse den 15/6-09 

 Möte med Svenska Ridsportförbundets sportchef i Dingle den 23/10-09 

 Möte med en överdomare den 3/12-09 angående anläggningens utseende och 
tävlingsverksamheten. 

 Hoppning: Möten den 11/5 -09, 29/6  -09, 19/10 -09. Diskussioner kring 
anläggningen, projektet, verksamheten och tillfälle att komma med synpunkter.  

 Dressyr: Samtal och kontakt via e-post med tränare, landslagsledning och 
ryttare. Möte i Dingle den 14/10. Diskussioner kring anläggningen, projektet, 
verksamheten och tillfälle att komma med synpunkter. 

 Fälttävlan: Möte i Dingle den 16/9 -09. Internationell banbyggare, ryttare, skolans 
stallchef besiktade området för den tänkta banbyggnationen. 

 Körning: Möte i Dingle den 9/10 -09. Internationell banbyggare, representant från 
ridklubb, zonledaren Väst och landslagskusk deltog. Markerna för 
banbyggnationen besiktades.   

 Trav: Travtränare har kontaktat projektet och trycker på behovet av en travbana i 
området. Två möten har genomförts i Dingle. 

 Brukskörning Möte den 4/5 –09 och 1/6 –09. 

 Utställningar: Möte med aktiva inom hund med kunskap om utställningar för 
andra djurslag. Möte med Hästavelsförbundet Bohuslän. 

 Islandshäst Möte med SIF:s ordförande den 11/5 -09, möte med styrelsemedlem 
i LANDI den 5/6 –09 och 18/5 -09 

 Trec: Möte den 5/6 -09 

 Utbildning: Projektet har haft möte med gymnasiestyrelsen, skolledning, 
arbetslag häst, samtal med ansvariga för Naturbruksgymnasiets olika 
vuxenutbildningar och folk i hästbranschen vid flera tillfällen under projekttiden. 

 



Tillväxtgruppen för Norra Bohuslän (x personer) 
Styrgruppen för Tillväxt Bohuslän där samtliga kommunalråd sitter med har fått en 
lägesrapport om projektet den 5/3 2010 vilket de även fick under förstudien. De är 
fortsatt positiva och stödjer det fortsatta arbetet. Bra synpunkter om utformning och 
verksamhet framkom som projektet tar med sig. 
Musik- och kultur (5 personer) 
Kulturutvecklarna i norra Bohuslän har bidragit med kunskap och idèer vid två möten, 
den 14/5 i Munkedal och den 15/9 i Lysekil. De första skisserna presenterades. Gruppen 
kom med synpunkter på projektet, anläggningen och förslag på tänkbara arrangemang 
ur deras perspektiv.  
Motorsport och andra sporter (4-5 personer)  
Kontakt med aktiv inom motorsport den 7/3. Resulterade i fortsatt kontakt och även 
intresse för att samverka vid framtida arrangemang. Kontakter med andra sporter har 
inletts. Möte den 27/4 –09 i Dingle. 
Markägare (berörda markägare) 
Markägarmötet den 6/10 -09 och möten med Naturbruksgymnasiets arbetslag jordbruk  
vid flera tillfällen under projektet samt möte med gymnasiestyrelsen i Västra Götaland 
den 4/2–10. 
Mässor, utställningar, auktioner (2-4 personer) 
Kontakt med aktiva inom hund- och djurutställningar den 31/3 som ledde till ett möte 
med en internationell domare inom hund, en aktiv inom brukshund och 
Naturbruksgymnasiets hundinriktning den 28/4. Kontakt med mässarrangör och inom 
kulturområdet den 26/8 och den 5/10 för att diskutera och rådgöra kring projektet. Den 
28/9 träffade projektet ledande inom eventområdet samt inom arenareklam. Avsikten var 
att informera, knyta kontakter och ta del av synpunkter om projektet. Möte med 
företagare den 22/4–09. Möte med mässledning den 27/2-10. 
Projekteringsgrupp för sammanställning av anbudsunderlag (4-5 personer) 
Kommunens ingenjörer, arkitekten, delar av projektets styrgrupp ingår. Möte med 
arkitekten den 17/6-09. Förberedande detaljplanemöte den 13/1 2010 och arbetsmöten, 
kontakter per telefon och e-post har genomförts under projekttiden.  

 
 
 Tid- och aktivitetsplan. Konkret beskrivning av vilka aktiviteter som genomförts i projektet och när 

under projekttiden de ägt rum. Jämför med ursprunglig projektplan och kommentera eventuellt 
avvikelser från planen (infoga fler rader vid behov). 

Aktivitet (hela projektets löptid, inkl utvärdering och 
slutredovisning) 

Startdatum Slutdatum 

Fortsatt arbete efter förstudien. 
Aktiviteterna har pågått under hela projekttiden 
och redovisas under punkt 7. Genomförandeplan 

2009-01-20 2010-03-15 

   

   

   

   

   

   

   

   

Utvärdering och slutredovisning. 
Projektets aktiviteter har genomförts enligt 
tidplanen. 

2010-01-15 2010-04-20 

Ansökan om utbetalning (s.k. klardatum)  2010-03-15 

 
 



8. Spridning av projektets resultat. Redogör för hur du/ni har spridit projektets resultat. Hur kan 

resultatet användas av andra som berörs av projektet även efter projekttiden. 

 

 Projektets resultat har spridits genom artiklar i Bohusläningen och tidningen 
Ridsport, Radio Väst, informationsmöten och genom arbetsgrupperna, deltagande i 
mässor, öppet hus, genom styrgruppen och övriga aktiva i projektet. När projektet får 
svar från Länsstyrelsen kommer resultatet att spridas via media. Artiklarna redovisas 
i bilaga 2. 

 Resultatet kan användas av andra liknande projekt på landsbygden genom 
rapporten och genom projektets kontaktpersoner. 

 Ett genomförande av projektet kan att bli det första i sitt slag i Sverige och kommer 
att vara intressant att studera både ur både byggnads- och verksamhetssynpunkt. 

 

 
 
9. Projektets kostnader och finansierng. Redovisa projektets totala kostnad och hur det har 

finansierats (belopp uppdelat per finansiärer).   
 
KOSTNADER 

 
kostnad 

Faktiska kostnader:  

Löner 226 788 

Investeringar  

Övriga kostnader 45 619 

Indirekta kostnader (OH kostnader)  

Summa faktiska kostnader 272 407 

Resurser:  

Ideellt arbete 78 911 

Övriga ideella resurser  

Offentliga resurser 93 937 

Summa resurser 172 848 

TOTAL PROJEKTKOSTNAD 445 255 

 
 

 
FINANSIERING 

 
kostnad 

Faktiska finansiering:  

Projektstöd (från Jordbruksverket)  

Finansiering från LAG  

Övrig offentlig finansiering 41 340 

Faktisk privat finansiering 30 500 

Summa faktisk finansiering  

Resurser:  

Ideellt arbete 78 911 

Övriga ideella resurser  

Offentliga resurser 93 937 

Summa resurser 172 848 

TOTAL FINANSIERING  

 
10. Arbetssätt och samarbete. Redogör för projektorganisation, samarbetsformer och förankring i 

partnerskapet. 

Projektledare har varit Maria Johansson. Projektet har haft en styrgrupp bestående av en 
eller flera representanter från Munkedals kommun, Naturbruksgymnasiet, LRF, 
Hushållningssällskapet, Munkedals Ridklubb, Bohusläns Hästsportklubb. Styrgruppen har 
haft regelbundna möten under hela projekttiden och vid vissa tillfällen har mindre 



arbetsgrupper fördjupat sig i frågor för att föra projektet framåt. Projektet har också haft 
rådgivande diskussioner och möten med personer från olika organisationer och företag inom 
hästnäringen samt andra områden som arenans olika verksamheter kommer att beröra.  

 Etablerad kontakt med en eventuell finansiär 

 Etablerad kontakt med Dingle veterinärstation 

 Samarbete med Hästkompetenscentrum Dingle. 

 Kontaktnät har skapats inom hästbranschen genom aktiva ryttare/kuskar, 
tränarrådet, förbundskaptener, zonledare, internationella banbyggare, erfarna 
tävlingsledare.  

 Kontaktnät har skapats inom övriga områden genom mässarrangörer, musik- och 
eventarrangörer, turism, hotell och restaurang, företagare, internationella domare, 
aktiva utövare inom olika områden. 

 Kontaktnät för leverantörer av material till några av anläggningens delar.  
 

Genomförda aktiviteter redovisas under punkt 7.  
 
 
 

 
11. Slutsats och rekommendationer. Sammanfatta slutsatser som dragits av projektet och 

lämna rekommendationer som andra projekt kan ha nytta av i upplägg och genomförande. T.ex. vad 
som varit svårt, oförutsätt, intressant eller nytt? Redogör för vilka mervärden projektet tillfört bygden. 
Skulle projektet ha genomförts utan stöd från Leader? 

 

 Projektet har framskridit på ett mycket bra sätt enligt projektplanen och har gett 
många värdefulla kunskaper, erfarenheter och kontakter inför det fortsatta arbetet 
med detaljplan, anläggningens utformning och verksamheter. Erfarenheten är att det 
kan vara svårt att få personer med högre kompetens att arbeta idèelt och i den 
omfattning som krävs. För att ta fram ett fullvärdigt underlag som kan ligga till grund 
för en affärsplan bör därför de idèella arbetsgrupperna kompletteras med konsulter 
och medel för att anlita dessa. 

 Anläggningens mix mellan idèell och kommersiell verksamhet i en större, 
kontinuerlig omfattning kommer att vara den första i sitt slag inom hästsporten i 
Sverige. Förhoppningen är att slutresultatet ska kunna användas av andra liknande 
projekt. 

 Projektet har fått stor uppmärksamhet och många positiva reaktioner om att 
satsningen tros komma att tillföra bygden många mervärden i form av starkare och 
nya företag, fler arbetstillfällen, stärka Naturbruksgymnasiet som helhet, ökad 
attraktionskraft, nya besökare och invånare vilket också var projektets syfte. 

 Organisationen kring tävlingsverksamheten och kopplingen mellan de idèella 
ridklubbarna och den kommersiella delen samt hur kostnaderna ska fördelas har fått 
en del frågor som vi tar med oss. Under 2010 kommer projektet att arbeta vidare 
med att ta fram underlag för till hur stor del hästsporttävlingar kan bära upp 
kostnaden och vilka andra arrangemang utöver hästsport som är möjliga och krävs 
för att göra en anläggning av den här storleken bärkraftig. 

 Det framgår helt klart att det saknas tävlingsanläggningar och arrangörer inom 
hästsport för att täcka behovet i Sverige totalt sett. Alla typer av tävlingar och 
arrangemang sammantaget förväntas att ge många mervärden och sidoeffekter som 
kommer att ge ett uppsving för hela området. I Sverige finns inget verksamt, färdigt 
koncept i samma omfattning att efterlikna och därför får projektet bana sin egen väg 
till stor del, vilket är både spännande och svårt. Projektet kommer att jämföra med 
andra liknande anläggningar i Europa och överföra det till Svenska förhållanden. 
Resultatet kommer att vara användbart och kunna underlätta för andra liknande 
projekt. 



 

 Utan stöd från Leader skulle projektet troligen ha fått ett avbrott medan möjligheterna 
inom något av EU:s sektorsprogram eller stöd genom landsbygdsprogrammet 
undersöktes. Projektfasen har därför varit mycket betydelsefull. 

 
Det fortsatta arbetet under den nya projektfasen 2010-2012 har följande målsättning: 

 Genom projektets fortsättning kommer vi att få fram ett hållbart underlag som ligger 
till grund för en investerare att fatta ett beslut om att bygga och äga Dingle Horse 
Arena. Skapa förutsättningar till en lönsam verksamhet i anläggningen och bildandet 
av ett arenabolag som kommer att sköta drift och verksamhet. 

 
Till sist ett stort tack till alla er som har ställt upp genom medfinansiering av projektet och 
med er tid och engagemang för att föra projektet framåt! 

 
 
Bifoga eventuellt bilagor. T.ex. material som tagits fram i projektet 
 
Bilaga 1. Preliminär perspektivskiss över Dingle Horse Arena 
Bilaga 2. Artiklar 
 
 
 
 
 
Bilaga 1. Preliminär perspektivskiss över Dingle Horse Arena 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 2. Artiklar 
 
Artikel i Tidningen Ridsport nr 16 2009 

 
 
Artikel i Bohusläningen den 11 december 2009 
Kommentar: Den tänkta finansiären har intresse för att bygga och äga anläggningen i 20 år. Verksamhetsdriften ligger utanför. 

 
 
 
 



 
Artikel i Bohusläningen den 12 december 2009 

 


