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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021 
 
Styrelsen för Örestads Ryttaresällskap (ÖRS) får härmed avge följande berättelse över 
verksamheten år 2019. 
 

Medlemmar 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Seniorer 336 342 348 326 313 316 322 313 326 304 

Juniorer 353 349 378 372 383 353 368 374 351 333 

Summa 689 691 726 698 696 669 690 687 677 637 
           

Härav 4-25 år 437 423 453 431 434 406 417 419 398 377 

 
Åldersgruppen 4 – 25 år berättigar till aktivitetsstöd.  
Den övervägande delen av medlemmarna är 580 kvinnor och 57 män. 
   
 

Styrelse och representation i övrigt 
 

 
 
Styrelsen har hållit tio protokollförda sammanträden under året.  
  

Ordinarie ledamöter  Vald tom 

Ordförande Lotta Lenander 2021 

Vice ordförande Annika Eklöf 2021 

Kassör Pia Fristedt  2022 

Sekreterare Jana Södergren 2022 

Ledamoter Ebba Printzlow 2021 

 Hanna Rosdahl 2021 

 Mia Carstensen 2022 

 Cristel Fridén 2022 

Suppleanter Ingrid Persson 2021 

 Marie Lindskog 2021 

 Nathalie Goncalves 2021 

   

Ungdomssektionens ordförande Moa Rincker 2021 

Revisorer (ordinarie) Annika Nilsson 2021 

 Sara Albonico 2021 

Revisorssuppleant Mikael Blihagen 2021 

Ungdomskonsulent Maria Kristoffersson Adjungerad 



 2 

Representanter: 
MRCO (Malmö ridsportföreningars centralorganisation) 
Ordinarie: Lotta Lenander 
Ersättare: Maria Kristoffersson 
 
MISO 
Ordinarie: Jana Södergren 
Ersättare: Ebba Printzlow 
 
Svenska Ridsportförbundet 
Ordinarie: Gun Kristoffersson 
Ersättare: Annika Eklöf 
 
Skånes Ridsportförbund 
Ordinarie: Ebba Printzlow 
Ersättare: Hanna Rosdahl  
 
 

Personal: 
Förste ridinstruktör Louise Printzlow  
 

Verksamhetschef,  Maria Kristoffersson   
ungdomskonsulent   
 

Ridinstruktör, hästskötare, kontor Anette Liljegren 
 

Ridinstruktör och hästskötare Åsa Fristedt, Anna Cederqvist och Moa Rincker 
 

Ridinstruktör och kontor Pia Nilsson 
 

Stallchef Åsa Fristedt  
 

Hästskötare Madeleine Löfstedt  
 Nathalie Andreasson-Sjögren  
 Johnny Gröndahl (Jobb Malmö) 
 

Timanställd ridinstruktör Ebba Printzlow  
 
Lokalvård Madeleine Löfstedt  
 

Fastighetsunderhåll Thomas Johansson 
 Zuber Asani 
 Rickard Jandermark 
 

Café Vardag Susanna Andersen 
 
 

Örestadsryttarna AB (ÖRAB) 
Örestadsryttarna AB är ett bolag som till 100 % ägs av Örestads Ryttaresällskap. Styrelsen under 
2020 har bestått av följande ledmöter Ewa Sjöberg (ordförande), Gun Kristoffersson, Louise 
Printzlow, Pernilla Svensson, Monica Månsson, Maria Kristoffersson och Lotta Lenander 
Revisor är Johan Lidehäll, auktoriserad och godkänd revisor, Ehrlinders revisionsbyrå.  
ÖRAB har i uppdrag av ÖRS att bedriva ridskoleverksamhet på det sätt som ÖRS önskar. ÖRAB 
ansvarar även för den dagliga driften av verksamheten. Det utgår inget arvode till ÖRABs styrelse, 
ÖRS styrelse får kontinuerlig information kring verksamheten. 
ÖRAB har haft åtta protokollförda sammanträden under 2021. 
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Ridskole- och klubbverksamheten 
Antalet sammankomster som berättigar till kommunalt aktivitetsstöd uppgick till 1214 (1 262). 
Underlaget för statligt bidrag (som beräknas annorlunda) uppgick till 1937 (2 067) sammankomster 
och med 14 268 (15 028) deltagartillfällen. Dessa siffror är viktiga eftersom de styr olika bidrag. Vi 
har även idrottslyftet och Realgymnasiet som inte är inräknade i dessa siffror. 
 
Vi har haft 21 lektioner på stora hästar och 21 ponnylektioner per vecka. 
 
Våra ridgrupper har en teorilektion per termin, under 2021 har dessa delvis påverkats av 
restriktionerna kring pandemin. Teoriinnehållet har varit varierande beroende av gruppnivå. Allt 
från sitsträning, ridvägar och utbildningsskalan. Under höstterminen hade vi en clinic med Eamon 
Hickey. 
  
Under de stora loven har vi haft ”Kul med häst” d v s prova på verksamhet för de som vill eller 
precis har börjat att rida. För barn/ungdomar mellan 6-12 år. På februarilovet, första 
sommarlovsveckan och på höstlovet har vi dessa kurser i samarbete med Fritidsförvaltningen.  
”Kul med häst” innehåller många olika aktiviteter som ridning, häst- och stallskötsel, pyssel, 
körning och voltige. Ledare för ”Kul med häst” är våra duktiga ungdomsledare.  
En del av våra ungdomar har också hand om teorilektioner för nybörjare. Våra nybörjargrupper 
har obligatorisk teorilektion antingen före eller efter ridningen, första terminen. 
 
Utöver den vanliga ridningen har vi haft en långritt till Käglinge, dressyr- och hoppkurser, och 
dagridläger för både barn och ryttare med funktionsvariation,  
Pga av COVID-19 ändrade vi tävling till hoppträning och programridning. För de minst rutinerade 
har vi haft en blåbärs-hoppningar, hallon ÖRS-special. 
Vårsäsongen avslutades med att hästarna reds till betet i Genarp. 
 
Ridskolan har cirka 20 ryttare med funktionsvariation som rider individuellt eller i någon av våra 
fem grupper. Några av våra ryttare med funktionsvariation rider integrerade i lektions-
verksamheten.  
 
Ca tio söndagar per termin har vi haft knatteridning, ridning för barn från 4 år, alltid med en ledare 
vid sin sida. Instruktör för dessa grupper har under 2021 varit Theres Hultgren. 
 
Hela året har vi haft projekt i Idrottslyftet, samverkan med skolan, då är projektet på skoltid. 
 
Vi har fortsatt vårt samarbete med Realgymnasiet, eleverna har sin undervisning både praktisk 
och teoretisk här hos oss tre till fyra dagar per vecka. Instruktörer för dessa har varit Camilla 
Nilsson, anställd av Realgymnasiet. 
 
Ridskolans Café Vardag, brukar vara välbesökt hela året men på grund av COVID-19 har vi inte 
kunnat ha öppet som vi brukar, caféet drivs delvis med anställd personal men också av idéella 
medlemmar. 
 
 

Anläggningen 
Nytt staket runt vår hoppbana. 
Nya trappor till vita huset. 
Lagt om taket på vita huset. 
Underhåll och reparation av ventilation 
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Utbildning 2021 
 
BAS-utbildning Marie Lindskog, Anna Cederquist, Pia Nilsson, Madeleine  
 Löfstedt och Nathalie Goncalves 
 
Godkänd fortbildning Louise Printzlow, Anna Cederquist, Pia Nilsson, Anette Liljegren 
med Jens Fredricsson/digitalt x 3 och Theres Hultgren 
 
Konsulentkonferens Maria Kristoffersson Tudering 
 
Pedagogisk ridskola Anna Cederquist, Pia Nilsson, Moa Rincker, Åsa Fristedt 
 och Anette Liljegren 
 
Ungdomsledarkurs  Ronja Rantzow 
(ULK) steg 2 och 3  
 
Schysst Idrott, digitalt Anette Liljegren, Maria Kristoffersson Tudering och  
 Nathalie Goncalves 
 

Hoppsektionen 
Ordförande: Erika Lybe 
Kassör: Carina Rosdahl 
Sekreterare: Ebba Lejonklev 
Övriga medlemmar: Eva Karlsson och Tomas Reinbach 
Containern – Vi har städat i containern, och rensat bort trasigt material samt sådant material som 
vi ej använder vid tävling. Ridskolan har fått detta material. 
Domarboden – Inget åtgärdat. 
Hindermaterial – Inget nytt inköpt. 
Utbildning – Inget nytt. 
Hemsidan – På hemsidan lägger vi ut information samt länkar till TDB när vi har tävlingar. 
Sektionen har även en e-postadress dit man kan vända sig för att få tag på någon av oss. 
Sponsorer – Fortsatt löpande arbete med att leta sponsorer. 
Funktionärer – Poängsystemet fortsätter som tidigare vid tävlingar som vi anordnar. Vi fortsätter att 
ta väl hand om våra duktiga funktionärer. 
Säkerhet – Vi jobbar aktivt med säkerhet under tävling. Vi håller hög säkerhet på de tävlingar som 
vi anordnar enligt överdomare. Uppdelningen av ansvarsområden på medlemmarna i sektionen 
har fungerat mycket bra. 
Tävlingar 2021 – Under 2021 hade ÖRS inga tävlingar eller pay & jumps. 
 
 

Trivselsektionen 
Har varit vilande under 2021.  
 
 

Ungdomssektionen (ÖRU) 
Sedan föregående årsmöte har ÖRU genomfört flertalet aktiviteter. Under vårterminen 2021 
gick det ej att genomföra fysiska aktiviteter pga pandemin och därav hölls en frågesport via 
Instagram vilken avslutades i samband med sommaruppehållet. Vid terminens slut hölls även 
en grillkväll. Helgen innan hästarna hämtades hem från betet övernattade ÖRU i stallet vilket 
var mycket omtyckt bland deltagarna. När höstterminen 2021 började gick det att genomföra 
fysiska aktiviteter varpå ÖRU höll i stenplockartävling, spadag, fotodag samt “fångarna i 
stallet”. Det påbörjades även en fototävling via Instagram som ersättare till vårterminens 
frågesport. Vid halloween hölls den årliga halloweenövernattningen, även den mycket 
omtyckt. Därefter anordnade ÖRU en kursdag med kurser såsom skötar-, funktionärskurs, 
täckeskurs och foderkurs. Slutligen avslutades höstterminen 2021 med en luciashow via 
sociala medier. Utöver allt detta planerades även en bakdag men den fick tyvärr ställas in. 
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Voltigesektionen 
Voltigens årsberättelse 2021 
Vid årets början blev det lite förändringar i vår styrelse.  
Linda Ljungberg slutade eftersom hennes dotter slutat på voltigen.  
Därmed blev Mia Carstensen invald i styrelsen.  
Lyckligtvis blev det lättnader på corona restriktionerna i början av året.  
Därmed drog lag Kristall i gång cafeterian i mars med ett bra resultat.  
Alla var glada att få tillbaka lördagscafeterian. Försäljningen gick snabbt uppåt och vi började få in 
lite pengar igen. 
I april hade vi en egen liten ”tävling” med Kim som domare.  
Detta var mycket uppskattat. Kul att få sätta på sig dräkterna och göra frisyrer igen efter ett långt 
uppehåll. Jättebra med feedback från Kim. 
En hel del voltigörer valde att sluta med voltige vid terminsavslutningen.  
Detta innebar en del förflyttningar mellan lagen vilket skapade en del oroligheter bland föräldrar 
och barn.  
I samma veva valde Pernilla Lindström och Josefin Thurban att avgå från styrelsen. 
Vid sommaruppehållet valde Frida Tegnander att ta en paus från styrelsen på grund av privata 
skäl.  
Mia Carstensen gick in som tillfällig ordförande.  
Vid höstterminens start var det endast 4 aktiva styrelsemedlemmar då Malin Andersson jobbade 
ute till havs och inte var anträffbar. 
Lisa Wallin slutade som tränare. Så vid terminstarten valde vi att slå ihop lag Diamant och Rubin till 
ett lag (Rubin) med Tess Carstensen som tränare och Tova Carstensen som linförare. Lisa 
Fagerberg blev hjälptränare åt laget. Laget tränar tillsammans men vid tävlingar måste laget delas i 
två tävlingslag. Dessa lag kommer att variera utefter vilka tävlingar de kommer att ställa upp på. 
Innan uppstarten av terminen hade styrelsen ett möte med Örestads styrelse för att diskutera 
kommunikation och förflyttningar mellan lagen i voltigen. Voltigen har stor stöttning av Örestads 
styrelse och vi kan vända oss till dem med alla frågor. 
En stor förlust för voltigen var att vår älskade Malaco fick avlivas i augusti. 
Vi startade terminen glatt med en kick-off där vi alla samlades med presentation av hästar, lag, 
tränare, linförare och en del lekar. 
I oktober var vi på tävling på Caprifolen med lag Safir, Diamant och Rubin.  
Detta var Marios första riktiga tävling. Han skötte sig alldeles utmärkt och tog hem en första plats 
med hjälp av voltigörerna, linföraren och tränaren. 
Då vi hade väldigt få anmälda till vår egen hemmatävling valde vi att i stället ha en vänskapsmatch 
med Hässleholm och Laholm.  
Utöver våra lag på Örestad ställde även några privathästar upp. Det var Lisa Fagerbergs häst 
Larsen, Anna Bergström tävlade på Zara Klementssons häst Kenta och Tess Carstensen på sin 
häst Olle. 
I slutet av denna ”tävlingen” fick voltigen reda på att Team Dyno har beslutat sig för att lägga 
voltigeskorna på hyllan och sälja Dynamite TS.  
Det kommer kännas tomt att inte få se detta härliga gäng på tävlingsbanorna i framtiden. Vi 
hoppas dock att vi får behålla gänget som stand in och att de vill dela med sig av sin oändliga 
kunskap inom voltige. 
På föreningsgalan i Malmö vann Ebba Printzlow  pris som årets eldsjäl. Priset var 10 000 kr som 
kommer att gå till voltigen. 
ÖRU anordnade den årliga luciashowen digitalt. Här deltog voltigen med lag Safir och lag Rubin. 
Det har anordnats en linförarkurs steg 1 i Hässleholm under året. 
Örestads ryttarsällskap har till vår glädje beslutat att köpa in en racewood till voltigen. Denna 
kommer att spara våra hästar och underlätta träningen enormt för voltigen. Här bidrar Ebba med 
pengarna hon vann som årets eldsjäl. Örestad kommer även få bidrag för detta av Malmö Stad. 
Terminen avslutades med en uppvisning på bock med valfria nummer och klädsel. Sofia hade 
ordnat fina priser från Hööks till voltigörerna. 
Lisa Fagerberg fick besked på att hon kommit in på studier i Luleå och därmed slutar hon på 
voltigen både som voltigör och tränare. Anna Bergström har även valt att sluta som tränare. 
Därmed kommer Elise Hofvander Nielsen vara ensam tränare åt lag Safir. Hon kommer dock få 
stöttning av Tess Carstensen. 
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Lag Kristall: 
Elvira Haller slutade i april månad både i lag Kristall och som tränare åt lag Safir. Elise Hofvander 
Nielsen blev senare flyttad till lag Kristall. Även Lisa Fagerberg började träna i laget. 
Tova Carstensen gjorde en knäoperation och tog en paus från tränandet.  
Under sommarbetet höll vi i en väldigt uppskattad prova på dag med Carmani för barnen i stall 
106. 
Laget tränade under sommaren på Carmani inför SM på Flyinge. Olyckligtvis skadade Carmani sig 
själv på betet och laget var tvungna att stryka sig från SM. 
Vid höstterminens start upptäcktes det att Carmani fortfarande var halt. Han åkte på röntgen i 
september månad i Ängelholm. Därefter rekommenderades en vila till den 1 februari 2022. Efter 
samråd med voltigörer och föräldrar bestämdes det att låta Carmani vila. Voltigörerna var eniga om 
att betala för Carmani och träningen trots att de fick träna utan häst. 
 
 

Team Dynamite  

Tävlingar:   
Säsongen skulle starta med en tävling på ÖRS i april, tyvärr kantades även detta år av pandemin 
som i stort sätt ställde in alla tävlingar 2020.  

Team Dynamite består detta år av voltigörerna Vera Brummer (junior), Sandra Anderberg (senior) 
och Sara Petersson (senior), samt Julia Lundh och Pernilla Sjöstrand som tränare och linförare.  

Istället för att genomföra tävlingen i april blev det en träningstävling vilket blev startskottet för 
säsong 2021.  

I brist på tävlingar både nationellt och internationellt pga. av pandemin testar Pernilla och Dynamite 
på WE i juni.  

I juli var det dags för säsongens första tävling och inte vilken tävling som helst. Det var både 
Svenska och Nordiska Mästerskapen samt en internationell CVI tävling.  

Eftersom det var ända internationella tävlingen, var det även VM kval för de voltigörer som satsar 
mot mästerskapen.  

En fantastisk tävling där Sandra kammade hem ett SM-guld, Sara ett SM-brons i senior klassen, 
och Vera en fjärde plats.  

De fina prestationerna ledde till att Sandra kvalificerade sig till att delta på VM i Budapest 
tillsammans med Dynamite.  

Ner till Budapest åkte Sandra, med linförare Julia, samt Sara som hästskötare till Dynamite.  

Pernilla är landslagsledare och har rollen som Chef’de Equipe. Sandra och Dynamite tillsammans 
med Julia kör superfina rundor vilket leder till en final plats!  

Första gången en svensk tar sig till final på ca 15 år. Sandra slutar på en 15:e plats.  

Efter att tagit sig hem till Sverige efter ett fantastiskt mästerskap i Budapest väntar en vecka 
hemmaplan innan det är dags för avfärd till CVIO Aachen där Sandra och Sara skall starta på 
Dynamite.  

Aachen är tävlingarnas tävling och teamet kör fina och stabila rundor.  

Detta visade sig vara Team Dynamites sista stora tävling tillsammans så Sara och Sandra 
bestämmer sig för att sluta.  

Detta efter en fantastisk säsong och teamet slutar på topp.  
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Teamet har hängt tillsammans under många år, tagit sig igenom både up’s and down’s.  

En fantastisk resa har gjorts med fina prestationer under många år.  

Hösten bestod av träning för ”skojs” skull, i väntan på att Dynamite skulle hitta sitt nya hem.  

Under hösten hann Pernilla med ett besök i Herning, där VM skall hållas 2022 för hoppning, 
dressyr, voltige och Para dressyr. Samt påbörja sin utbildning till B-tränare i voltige.  

I november deltog några voltigörer på ett bredd träningsläger i Kalmar där Pernilla var tränare. 
Kommande helg hölls det ett landslagsläger i Malmö som Pernilla och Jessica arrangerade.  

Tyvärr inga deltagare från ÖRS då Sandra, Sara och Vera slutat.  

Året avslutades med att Pernilla och Julia höll en linförarutbildning hos Hässleholms voltigeklubb 
och Dynamite åkte till sitt nya hem i Schweiz. 
 
 
 
Malmö i mars 2022 
Enligt styrelsens uppdrag 
 
 
 
 
 
Lotta Lenander Annika Eklöf  Jana Södergren 
Ordförande Vice ordförande Sekreterare 


