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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 
 
Styrelsen för Örestads Ryttaresällskap (ÖRS) får härmed avge följande berättelse över 
verksamheten år 2015. 
 

Medlemmar 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Seniorer 347 326 320 336 342 348 326 

Juniorer 398 364 358 353 349 378 372 

Summa 745 690 678 689 691 726 698 
        

Härav 4-25 år 477 448 440 437 423 453 431 

 
Åldersgruppen 4 – 25 år berättigar till aktivitetsstöd.  
Den övervägande delen av medlemmarna är kvinnor 617 och 81 män. 
   
 

Styrelse och representation i övrigt 
 

 

 
Styrelsen har hållit 10 protokollförda sammanträden under året.  
  

Ordinarie ledamöter  Vald tom 

Ordförande Monica Månsson 2015 

Vice ordförande Pernilla Svensson 2016 

Kassör Pia Fristedt  2016 

Sekreterare Carina Rosdahl 2015 

 Jenny Blomquist 2016 

 Thomas Reinbach 2015 

 Ebba Printzlow 2015 

 Vanessa Simic (ÖRU) 2015 

 Adam Printzlow 2015 

Suppleanter Cristina Forsnor Hattenhauer 2015 

 Jana Södergren 2015 

 Susanne Jönsson 2015 

 Marie Lejonklev 2015 

Ungdomssektionens ordförande Vanessa Simic 2015 

Ungdomssektionens vice ordförande Katrin Reinbach 2015 

Revisorer (ordinarie) Agneta Schyllert 2015 

 Susanne Björkman 2015 

Revisorssuppleant Mikael Blihagen 2015 

Ungdomskonsulent Kerstin Berggren Adjungerad 

Utbildningsledare Ebba Printzlow  
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Representanter: 
MRCO (Malmö ridsportföreningars centralorganisation) 
Ordinarie: Monica Månsson och Jenny Blomquist 
Ersättare: Tomas Reinbach 
 
Svenska Ridsportförbundet 
Ordinarie: Gun Kristoffersson 
Ersättare: Pernilla Svensson 
 
Skånes Ridsportförbund 
Ordinarie: Ebba Printzlow 
Ersättare: Kerstin Berggren  
 
 

Personal: 
Förste ridinstruktör Louise Printzlow  
 
Ungdomskonsulenter Kerstin Berggren  
 Eva Jandermark  
 
Ridinstruktör, hästskötare, kontor Anette Liljegren 
 
Ridinstruktör och hästskötare Eva Jandermark  
 
Ridinstruktör och kontor Pia Nilsson 
 
Hästskötare med viss instruktion Anna Cederqvist 
 
Stallchef Åsa Fristedt, föräldraledig till och med juli  
 Anna Cederqvist vikarie till och med juli 
 
Timanställd ridinstruktör Ebba Printzlow  
 
Hästskötare Madeleine Löfstedt  
 Nathalie Andreasson-Sjören  
 Rebecka Hautaniemi, vikariat till och med juni 
 Nathalie Bromé, vikariat till och med juni 
 
Lokalvård Madeleine Löfstedt  
 
Fastighetsunderhåll Thomas Johansson 
 Zuber Asani 
 
Café Vardag Susanna Andersen 
 
 

Örestadsryttarna AB 
Örestadsryttarna AB är ett bolag som till 100 % ägs av Örestads Ryttaresällskap. Styrelsen under 
2015 har bestått av följande ledmöter Ewa Sjöberg (ordförande), Gun Kristoffersson, Kerstin 
Berggren, Louise Printzlow, Pernilla Svensson och Malin Berggren. Revisor är Lars-Erik Kroon, 
auktoriserad och godkänd revisor.  
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. 
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Ridskole- och klubbverksamheten 
Antalet sammankomster som berättigar till kommunalt aktivitetsstöd uppgick till 1 946 (2 120). 
Underlaget för statligt bidrag (som beräknas annorlunda) uppgick till 2 180 (2 268) 
sammankomster med 16 548 (17 867) deltagartimmar. 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 18,5 lektioner på stora hästar och 18 ponnylektioner per vecka. 
Vi har haft varierande antal lektionstillfällen med voltigeträning under 2015. 
Våra ridgrupper har en teorilektion per termin, temat för dessa var under vårterminen en 
inomhusterräng, clinicinen hölls av Ted Velander. Höstens teoritema var hästens exteriör och 
leddes av Jan-Ove Olsson. 
 
Under de stora loven har vi haft ”Kul med häst” d v s kurs för barn mellan 7-15 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.  
Våra ungdomsledare har också hand om teorilektioner för nybörjare. Våra nybörjargrupper har 
obligatorisk teorilektion antingen före eller efter ridningen.  
Från hösten 2014 har vi haft en stallvärdinna ca 8 timmar per vecka som har varit både teoriledare 
och behjälplig i stallet. Stallvärdinnan är mycket uppskattad av både medlemmar och personal. 
Under 2015 har Mikaela Wemar och Malou Jandermark varit stallvärdinnor. 
Utöver den vanliga ridningen har vi haft en långritt till Käglinge, dagridläger för både barn, 
vuxna och funktionshindrade, dressyr och hoppkurser.  
Ca en gång per månad har vi antingen dressyr- eller hopptävling. Vi har haft en kombinerad 
dressyr/ hopptävling, ”Leksands Cup”. För barn under 13 år har vi varit med i ”Kids Cup”, en lätt 
hopptävling som sponsrar av Skånes Ridsportförbund. Vid ett par tillfällen har vi haft kurser i 
working equitation som varit mycket uppskattade. 
Vårsäsongen avslutades som vanligt med att hästarna reds till Genarp, en ritt på ca 6 tim. 
 
Ridskolan har ca 40 ryttare med funktionshinder som rider individuellt eller i någon av våra fem 
grupper. Några av våra ryttare med funktionshinder rider integrerade i lektionsverksamheten.  
 
Ca 10 söndagar per termin har vi haft knatteridning, ridning för barn från 4 år, alltid med en ledare 
vid sin sida. Instruktörer för dessa grupper har under 2015 varit Pernilla Svennson och Annika 
Eklöf. 
Vid några tillfällen har vi också haft ”Prova På” för ungdomar och vuxna. 
En söndag i november hade vi en aktivitetsdag för våra ryttare med funktionsnedsättning, denna 
dagen blev väldigt lyckad, trivselsektionen ordnade jättegod fika till allas belåtenhet. 
 
Hela året har vi haft projekt i Idrottslyftet, samverkan med skolan, Lindängeskolan då är projektet  
på skoltid. 
 
Genom Idrottslyftet har vi haft en gröntkort utbildning med ca 10 deltagare, Anna Cederqvist var 
ledare. 
Vi har fortsatt vårt samarbete med Realgymnasiet, eleverna har sin undervisning både praktisk 
och teoretisk här hos oss fyra dagar per vecka. Instruktörer för dessa har varit Camilla Nilsson, 
Anette Liljegren och Louise Printzlow (alla anställda av Realgymnasiet) från hösten 2015 kom 
Sofia Lundbäck tillbaka.  
Realgymnasiet har haft en gala med Elin Bergman och Fanny De Aguiar. Realgymnasiet har även 
haft clinics.  
 
Ridskolans Café Vardag, har varit välbesökt hela året, caféet drivs delvis med anställd personal 
men också med ovärderliga frivilliga insatser. Under 2015 köpte Cafe Vardag hästen Fröken . 
 
Under EM på Ribban så delade vi informationstält med de andra klubbarna i Malmö och 
informerade om ÖRS. 
 
Vi vann Allsvenskan division I med hopplaget; Louise Printzlow, Anna Cederqvist, Hanna 
Mårtensson och Ida Blihagen.  
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Anläggningen 
Nytt stall. 
Renoverat stora stallet, helt ny inredning, nytt innertak, ny el, nya vattenrör och nymålat. 
Halmlada är byggd 
Nytt kök i cafét 
 
Sponsoravtal med Sparbanken Syd har inneburit ett kontant sponsorstöd om 15 000kr/år. 
 

Utbildning 2015 
Vidareutbildning NIF  
Kurser, hoppning/dressyr Louise Printzlow, Anette Liljegren, Eva Jandermark & Pia Nilsson 
Inspiration och färdighet Anna Cederqvist och Kerstin Berggren 
C-Tränarutbildning Louise Printzlow 
Konsulentkonferens Kerstin Berggren och Louise Printzlow 
Linförarkurs Jenny Hansen och Linda Rosenberg 
Working Equitation Anette Liljegren 
Ridskolekonvent Kerstin Berggren och Louise Printzlow 
NIF kurs, skötsel av underlag Thomas Johansson, Zuber Asani och Louise Printzlow 
Inspirationsdag för instruktörer Pia Nilsson och Kerstin Berggren 
som har ryttare med olika  
funktionsnedsättningar 
 
 

Hoppsektionen 
Kassör 1: Carina Rosdahl 
Kassör 2: Susanne Björkman 
Jan Björkman 
Eva Karlsson 
Tomas Reinbach 
Jana Södergren 
 
Container - Inget är åtgärdat. 
Domarbod - Inget nytt.   
Hindermaterial - Tidtagningsutrustningen är reparerad. 
Utbildning - Inget nytt. 
Hemsida 
Vi har aktivt lagt ut information samt länkar till TDB på ÖRS hemsida. Jana Södergren har fått 
förtroendet att ordna för hoppsektionens del. 
Sponsorer - Fortsatt löpande arbete i sektionen med att leta sponsorer. 
Funktionärer 
Poängsystemet fortsätter som tidigare. Vi fortsätter att ta väl hand om våra duktiga funktionärer. 
Säkerhet 
Vi jobbar aktivt med säkerhet under tävling.  
Vi håller hög säkerhet på tävlingarna enligt överdomare. 
Sektionen har träffats 5 gånger för att stämma av tävlingar och resultat. 
Uppdelningen av ansvarsområden på alla medlemmar i sektionen har fungerat mycket bra. 
Tävlingar 
1 maj (ponny, lokal) 
2 maj (regional) 
Genomförda tävlingar fungerade bra och fick bra omdöme av tävlande och besökande. 
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Hästskötarsektionen 
2015 har varit ett roligt år med många duktiga skötare.  
Under året har vi haft skötarkurser, en omgång på våren och en omgång på hösten. På kurserna 
har barnen fått lära sig hur man tar hand om sin sköthäst, hur stallregler följs och hur man 
uppträder gentemot varandra. Båda kurstillfällena har varit fulla.  
Vi har även haft skötarmöten, ett på våren o ett på höstkanten.  
Efter hästarnas semester blev skötarna erbjudna att få rida skötarridning, uteritt i skritt och trav, en 
mjukstart för både ryttare och häst. Det blev tre ridtillfällen med fulla grupper.  
Skötarnas årliga julpyntnig gick av staplen lördagen den 5 december. Skötarna fick i samråd med 
varandra pynta sin sköthästs box. Stallarna blev julfina och stämningen var på topp.  
 
 

Trivselsektionen 
Vi har haft hand om kafeterian på våra interna hopp- och dressyrtävlingar under VT och HT. 
Vi har anordnat två bussturer till Ullared, en i april och en i november. 
I juni anordnade vi ett stilpris på avslutningshopptävlingen där det gällde att ha putsat på sin 
häst/ponny och sig själva. Första pris var ett klippkort för ponny respektive stor häst. 
I december hade vi hand om kafeterian på julshowen som ÖRU anordnade. Vi hade också lotterier 
med fina priser. Vi har planterat blommor i krukorna på ridskolan, allt efter årstid.  
 
 

Ungdomssektionen 
Under året som gått har vi i ÖRU anordnat två övernattningar på våren och två under hösten, 
varav den ena var en mycket uppskattad Halloweenövernattning. Vi hade hand om kafeterian på 
MRCO-tävlingarna, på Ribban i somras. Där vi fick mycket bra kritik. I september anordnade vi en 
spadag för att hästarna skulle bli extra ompysslade, även det var uppskattat men tyvärr var inte 
uppslutningen så stor. Luciashowen gick bra och vi har endast fått höra positiva reaktioner. 
 
 

Voltigesektionen 
2015 började med att Heidi Hulten avgick som ordförande. Ny ordförande blev Robert Gustafsson 
som valdes på årets stämma. Nya i styrelsen blev också Mia Carstensen och Henrik 
Carstensen.Tidig vår köpte vi nya dräkter till alla voltigörer. I början av våren lämnade lag 2 
Örestad för att börja träna på Svea voltige istället. Även Sandra Anderberg lämnade ÖRS för Svea. 
Detta blev en väldigt jobbig situation för Örestads voltige då vi blev av med våra tränare. Efter att 
nästan ha fått lägga ner hela voltigesektionen fick vi hjälp av Rickard Jandermark som linförare och 
hästskötare. Han tog tag i att utbilda flera hästar och tog hjälp av Mikaela Wemar att linföra. 
För tillfället används Merlin som skritt häst och Rickard utbildar och tränar Westly, Malaco och 
Klippan. Klara Sjöström stannade kvar som tränare åt lag 3. Som tur var stannade Julia och Felizia 
Jörgensen kvar som tränare och linförare åt lag 4 terminen ut. Under höstterminen försökte Klara 
träna både Lag 3 och 4 samtidigt. Vilket var väldigt jobbigt för henne. Som tur var fick vi tag på 
Melina Falberg som började träna Lag 4 i oktober månad. Vi har fortfarande kvar Christina Nilsson 
som kan lina och träna lagen att ringa in vid nödfall. 
För att kunna hålla våra två egna inbokade tävlingar på ÖRS fick vi hjälp av tidigare Lag 2 med 
föräldrar. Plus mor och farföräldrar till voltigörerna och även en del från ridskolan. Utan dem hade 
vi aldrig kunnat genomföra våra tävlingar. 
Vi höll i två tävlingar med många startande. ÖRS stod även för två stycken linförarkurser och en 
voltigetränarkurs i Skånes ridsports regi. 
Höstterminen startade vi med en väldigt uppskattad kickoff med tävlingar vuxna mot våra 
voltigörer. Där var även några nya barn och föräldrar med. 
Celine Hansen började i Lag 3 under höstterminen. 
Året avslutades med att Lag 3 var med på ÖRS luciashow och sedan på Staffanstorps ridskolas 
luciashow. 
Anna Hylen i Lag 3 slutade detta året på voltigen. 
 
Individuella 
Våra individuella har gjort väldigt bra prestationer utomlands på cvierna med Sara, Mirella och 
Sandra på hästen Lu. Sandra tog en 17:de plats i Aachen i EM. Trots att hon inte tillhör ÖRS så 
tävlade hon dock på Lu. Det blev NM och SM guld till Sandra och Johanna (från Umeå) som 
startade på Lu. Senior samt junior. Sara kom på 3:dje plats på SM och Mirella på 5:e plats. 
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Tävlingar Lag 3 

 Caprifolen den 11/4 klass svår skritt 1:a plats 

 ÖRS den 26/4 klass svår skritt 4:e plats 

 Caprifolens skritt championat den 13-14/6. Vet ej placering men vi kom inte på de fyra första 
platserna. 

 
Pas de deaux: Tova och Tess Carstensen 1:a plats 
 Moa Rosenberg och Emma Gustafsson 2:a plats 
 
Individuellt: Tess Carstensen 4:e plats 
 Tova Carstensen 6:e plats 
 Emma Gustafsson 8:e plats av 32 tävlande 
 
Även Moa Rosenberg, Anna Hylen och Elin Fennick tävlade individuellt. Men tyvärr fick vi inte veta 
deras placeringar. 

 Österlen den 4/10 klass svår skritt 1:a plats. 

 ÖRS den 18/10 klass svår skritt 2:a plats. 
Sydserien guld 
 
 
Tävlingar Lag 4 

 ÖRS den 26/4 klass lätt skritt 4:e plats 

 Caprifolen den 13/6 klass lätt skritt 3:dje plats 

 Österlen den 4/10 klass lätt skritt 1:a plats   

 ÖRS den 18/10 klass lätt skritt 1:a plats 
Sydserien guld 
 
 
 
 
Malmö i februari 2016 
Enligt styrelsens uppdrag 
 
 
 
 
 
Monica Månsson Pernilla Svensson  Carina Rosdahl 


