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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 
 
Styrelsen för Örestads Ryttaresällskap (ÖRS) får härmed avge följande berättelse över 
verksamheten år 2016. 
 

Medlemmar 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Seniorer 347 326 320 336 342 348 326 313 

Juniorer 398 364 358 353 349 378 372 383 

Summa 745 690 678 689 691 726 698 696 
         

Härav 4-25 år 477 448 440 437 423 453 431 434 

 
Åldersgruppen 4 – 25 år berättigar till aktivitetsstöd.  
Den övervägande delen av medlemmarna är kvinnor 612 och 84 män. 
   
 

Styrelse och representation i övrigt 
 

 

 
Styrelsen har hållit tio protokollförda sammanträden under året.  
  

Ordinarie ledamöter  Vald tom 

Ordförande Marie Lejonklev 2016 

Vice ordförande Pernilla Svensson 2016 

Kassör Pia Fristedt  2016 

Sekreterare Carina Rosdahl 2017 

 Jenny Blomquist 2016 

 Thomas Reinbach 2017 

 Ebba Printzlow 2017 

 Adam Printzlow 2017 

Suppleanter Cristina Forsnor Hattenhauer 2016 

 Jana Södergren 2016 

 Susanne Jönsson 2016 

 Annika Nilsson 2016 

Ungdomssektionens ordförande Vanessa Simic 2016 

Ungdomssektionens vice ordförande Anna Fransson 2016 

Revisorer (ordinarie) Agneta Schyllert 2016 

 Susanne Björkman 2016 

Revisorssuppleant Mikael Blihagen 2016 

Ungdomskonsulent Kerstin Berggren Adjungerad 

Utbildningsledare Ebba Printzlow  
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Representanter: 
MRCO (Malmö ridsportföreningars centralorganisation) 
Ordinarie: Marie Lejonklev 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  
 

Ungdomskonsulent Kerstin Berggren   
 

Ridinstruktör, hästskötare, kontor Anette Liljegren 
 

Ridinstruktör och hästskötare Eva Jandermark och Anna Cederqvist 
 

Ridinstruktör och kontor Pia Nilsson 
 

Hästskötare med viss instruktion Anna Cederqvist 
 

Stallchef Åsa Fristedt  
 

Hästskötare Madeleine Löfstedt  
 Nathalie Andreasson-Sjören  
 Jonni Dagsberg fr o m 2016-10-01 
 

Timanställd ridinstruktör Ebba Printzlow  
 

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 
2016 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. 
ÖRAB har haft åtta protokollförda sammanträden under 2016. 
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Ridskole- och klubbverksamheten 
Antalet sammankomster som berättigar till kommunalt aktivitetsstöd uppgick till 1 954 (1 946) och 
13 900 (13 557) deltagartimmar. Underlaget för statligt bidrag (som beräknas annorlunda) uppgick 
till 2 315 (2 180) sammankomster och med 18 165 (16 548) 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 19,5 lektioner på stora hästar och 19 ponnylektioner per vecka. 
Vi har haft varierande antal lektionstillfällen med voltigeträning under 2016. 
Våra ridgrupper har en teorilektion per termin, temat för dessa var under vårterminen hoppning, 
Maria Gretzer höll en uppskattad clinic. Höstens teoritema var sits och inverkansridning clinicen 
hölls av Jan-Ove Olsson. 
 
Utöver den vanliga ridningen har vi haft en långritt till Käglinge, dressyr och hoppkurser, 
dagridläger för både barn, vuxna och funktionshindrade,  
Cirka en gång per månad har vi antingen dressyr- eller hopptävling. För barn under 13 år har vi 
varit med i ”Kids Cup”, en hopp och en dressyrtävling i lätt klass 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 sex timmar. 
 
Ridskolan har cirka 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 tio 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 2016 varit Pernilla Svensson och Annika 
Eklöf 
 
Hela året har vi haft projekt i Idrottslyftet, samverkan med skolan, Lindängeskolan, då är projektet  
på skoltid. 
 
Genom Idrottslyftet har vi haft en gröntkortutbildning med cirka tio 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 Anette Liljegren, 
Sofia Lundbäck (VT 2016) och Camilla Nilsson (HT 2016), alla anställda av Realgymnasiet. 
Realgymnasiet   
 
Ridskolans Café Vardag, har varit välbesökt hela året, caféet drivs delvis med anställd personal 
men också med ovärderliga frivilliga insatser. Under 2016 köpte Cafe Vardag hästen Vekta. 
 

Anläggningen 
Renoverat och gjort toaletten vid lektionssalen handikappanpassad, även utrymmet utanför är 
renoverat. 
 
Renoverat båda omklädningsrummen för personalen inklusive toalett- och duschutrymmen.  
Satt nytt trästaket runt stora hagen. 
Bytt underlag och dränering på ridbanan.  
 
 
Sponsoravtal med Sparbanken Syd har inneburit ett kontant sponsorstöd om 17 000kr/år 
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Utbildning 2016 
 
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 
 

Linförarkurs Jenny Hansen och Linda Rosenberg 
 

Working Equitation Anette Liljegren 
 

Ridskolekonvent Kerstin Berggren 
 

Ridlärardag (obligatorisk) Anette Liljegren, Eva Jandermark, Anna Cederqvist, Pia Nilsson 
 Louise Printzlow och Kerstin Berggren 
 

Landslagsutbildning voltige Sandra Anderberg och Sara Pettersson 
 

Sjukvårdsutbildning anpassad Pia Nilsson, Åsa Fristedt, Anna Cederqvist, Jonni Dagsberg,  
för ridsporten Anette Liljegren, Louise Printzlow, Kerstin Berggren,  
 Gun Kristoffersson Pernilla Svensson, Mia Carstensen, Erika Lybe  
 och Tomas Reinbach 
 

Motorsågskurs Thomas Johansson 
 

Föreläsning om våra Ebba Printzlow, Marie Lejonklev, Carina Rosdahl,  
”Ledstjärnor” Monica Månsson, Pernilla Svensson, Malin Berggren,  
 Christel Fridén, Josefin Fridén, Tina Törnblad, Gun Kristoffersson,  
 Louise Printzlow, Maggan Vujanovic, Tomas Reinbach,  
 Kerstin Berggren och Jana Södergren 
 

Hoppsektionen 
Ordförande: Jan Björkman 
Kassör 1: Carina Rosdahl 
Kassör 2: Susanne Björkman 
Eva Karlsson 
Tomas Reinbach 
Jana Södergren 
Erika Lybe 
Ann Thelander 
 

Container - Inget är åtgärdat. 
Domarbod - Inget nytt.   
Hindermaterial – Inget nytt. 
Utbildning – Erika och Tomas har gått en sjukskötarutbildning med inriktning på ridolyckor. 
Hemsida - Vi har aktivt lagt ut information samt länkar till TDB på ÖRS hemsida.  
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 6 gånger för att stämma av tävlingar och resultat. 
Uppdelningen av ansvarsområden på medlemmarna i sektionen har fungerat mycket bra. 
Tävlingar – Ponny-hopptävling 28 maj 2016. Funktionärstävling 3 april 2016. 
 

Genomförda tävlingar fungerade bra och fick bra omdöme av tävlande och besökande 
 
Hästskötarsektionen 
Under året har vi utbildat nya duktiga skötare på våra skötarkurser. Vi har haft 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 här på ridskolan. 
Vi har haft skötarmöten, ett på våren och ett på höstkanten. På mötena har vi pratat om aktuella 
saker som berör stallet och hästarna samt pratat om näthat och hur vi på ridskolan förhåller sig till 
detta - Nolltolerans!  
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Efter hästarnas semester blev skötarna erbjudna att få rida skötarridning. En uteritt i skritt och trav, 
en skön mjukstart för både ryttare och häst. Det blev tre ridtillfällen med fulla grupper.  
Skötarnas årliga julpyntnig gick av staplen lite tidigare i år det vill säga en vecka innan 
Luciashowen. Detta för att skötarna skulle få mer tid på sig att hinna julpynta . Skötarna fick i 
samråd med varandra pynta sin sköthästs box. Stallen blev pyntade men tyvärr lite glest hos vissa 
hästar 
 

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 maj och en i november. I september anordnade vi en 
familjedag där vi hyrde in en hoppborg samt utklädningskläder. Vi hade också ansvar för kafeterian 
samt korvgrillning.  
I december hade vi hand om kafeterian på julshowen som ÖRU anordnade. Inför julshowen hade 
vi två bakdagar där vi syltade och bakade till våra fina lotterier.  
Vi har planterat blommor i krukorna på ridskolan, allt efter årstid. 
 

Ungdomssektionen (ÖRU) 
Under året som gått har vi i ÖRU anordnat fyra övernattningar, varav tre var på vårterminen och en 
på höstterminen. Vi planerade även en Halloweenkväll/disco som tyvärr fick ställas in på grund av 
för få anmälningar. Vi har detta år även varit ansvariga för ett par cafeterior här på klubbens 
tävlingar samt även nere på Ribban. På familjedagen ansvarade vi i ÖRU för ponnridning, 
tipsrunda och fiskedamm. ÖRU har även detta år arrangerat Luciashowen vilket blev väldigt 
uppskattat med mycket bra respons.  
 

Voltigesektionen 
Vi började år 2016 starkt med fyra nya voltigörer i lag 4. Det blev en ganska turbulent början för lag 
4. Många små barn som det var svårt att hålla reda på. Efter tre träningar fick vi Mirella Fredin som 
hjälptränare åt Melina. Då fungerade det mycket bättre.  
Elvira Haller flyttade upp från lag 4 till lag 3, så nu blev de sex stycken. 
Linda Rosenberg blev vald till ny ordförande. Mia Carstensen blev sekreterare. Nya i styrelsen är 
Rickard Jandermark, Pernilla Johansson och en representant från Lag Lu. Jättekul att få med 
någon från Lu så vi får mer insikt i de individuella. Många bra tips och råd från dem. 
Valberedningen blev Josephine Allrin Brorsson och Fredrik Haller. 
 

Lagen har bytt namn. Lag3 heter Örestads lag Kristall, Lag 4 heter Örestads lag Diamant. Senare 
under hösten delades Lag Diamant upp i ett lätt klass skritt lag som heter Lag Diamant och ett svår 
klass skritt lag som heter Lag Rubinen. 
 

Rickard tränar nya hästen Belife med Mirella, Melina och Klara. 
Vi har köpt träningstights till alla voltigörerna, inklusive de individuella. Varje voltigör har själv fått 
köpa t-shirt och fleece med ÖRS voltige tryck på. 
 

Inför vår första tävling hade vi besök av Ulf Asklund som visade oss hur vi skulle göra vid 
resultaträkningen med datorer. Vid tävlingen satt en sekreterare med en dator vid varje domare. 
Sedan fördes alla siffror in i datorn. Detta fungerade väldigt bra. 
 

Under sportlovet höll Mirella Fredin i prova på voltige under två dagar. Intresset var stort och vi fick 
nya voltigörer som ställde sig i kö för att få börja. 
 

Lag Kristall har sålt kakor för att få ihop pengar till att hitta på något tillsammans. Men har än så 
länge inte bestämt sig för vad de vill göra. 
Höstterminen startade vi med ett utbyte med Hässleholms voltige den 27-28 augusti. Det var 
träning i en gymnastikhall. Sedan lekar och fixande för övernattning. Sandra Anderberg kom och 
gjorde en uppvisning. Helgen var väldigt uppskattad. 
 

Lisa Wallin började i Lag Kristall. 
Elvira Haller flyttade tillbaka till Lag Rubinen. 
Vid höstterminens start började Lag Kristall på brottning. Detta för att träna upp deras kondition 
och styrka. Det har märkts stora resultat på voltigörerna. 
 

Det blev bestämt att ÖRS kommer att hålla i SM den 7-9 juli 2017. Detta kommer att krävas 
mycket arbete och förberedelser. 
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Året avslutades med den årliga luciashowen på ÖRS där Lag Kristall gjorde en uppvisning.  
 

Individuella 
Året började med att Sandra tävlar i Saumus på världsmästarhästen WH Bentley där hon kom på 
6:e plats. Nästa tävling är på ÖRS. Där tävlar Sandra på Lu och kom på första plats. Sara kunde 
tyvärr inte tävla på grund av en ögoninflammation. 
I Ermelo fick Sandra ett godkänt kval inför årets VM på Lu där de slutade på en 9:e plats. Ermelo 
var Saras andra tävling på 3* nivån och trots motgångar med ögoninflammation presterade Sara 
bra och åkte hem med goda resultat. 
I Flyinge slutade Sandra på en 3:e plats på danska hästen Cyrano. Det var Sandras bästa poäng 
någonsin på en internationell tävling. Sara tävlade på Caprifolens Biggen och kom på en 12:e 
plats. 
Under sommaren var teamet tvungna att ta bort hästen Lu. En tragedi som påverkade alla i 
teamet. Nu stod de utan häst inför både SM, VM och NM. Fantastiskt nog kunde Sara och Sandra 
tävla i SM på Laholms Egelund Rubato. Det slutade med en guldmedalj för Sandra och en 
silvermedalj för Sara. 
I samma veva köpte Sara och Sandra en ny häst, Dynamite TS. Dynamite sattes direkt under 
utbildning för att kunna ersätta deras tidigare träningskamrat Lu. 
I NM tävlade Sara och Sandra återigen på Laholm Egelund Rubato. Där fick Sandra en 
bronsmedalj. 
Teamet gav sig även ut på tävlingar med Dynamite för första gången. Han gick som en klippa i 
Laholm men något spändare på ÖRS. De slutade på en första och andra plats på ÖRS. 
 

Mirella 
Mirella som hyrt in sig på Lu tidigare har under året börjat träna på ÖRS hästar tillsammans med 
Melina och Klara.  
På CVI i Flyinge kom Mirella upp på 2* nivå vilket var hennes mål. 
I Hässleholm tävlade hon på hästen Lance Heden och slutade på en 3:e plats. Samma sak på 
ÖRS tävlingen. 
 

Tävlingar Lag Diamant 
ÖRS 10 april Lätt klass skritt 4:e plats 
ÖRS 23 oktober Lätt klass skritt 5:e plats 
 

Tävlingar Lag Rubin 
ÖRS 10 april Svår klass skritt 1:a plats 
Caprifolen 23 april Svår klass skritt 2:a plats 
Hässleholm 9 oktober Svår klass skritt 3:e plats 
ÖRS 23 oktober Svår klass skritt 3:e plats 
Sydserien guld 
 

Tävlingar Lag Kristall 
ÖRS 10 april Lätt klass galopp 1:a plats 
Hässleholm 9 oktober Lätt klass galopp 1:a plats 
ÖRS 23 oktober Lätt klass galopp 1:a plats 
Sydserien guld 
 
 
 
 
Malmö i februari 2017 
Enligt styrelsens uppdrag 
 
 
 
 
 
Marie Lejonklev Pernilla Svensson  Carina Rosdahl 


