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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 
 
Styrelsen för Örestads Ryttaresällskap (ÖRS) får härmed avge följande berättelse över 
verksamheten år 2017. 
 

Medlemmar 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Seniorer 347 326 320 336 342 348 326 313 316 

Juniorer 398 364 358 353 349 378 372 383 353 

Summa 745 690 678 689 691 726 698 696 669 
          

Härav 4-25 år 477 448 440 437 423 453 431 434 406 

 
Åldersgruppen 4 – 25 år berättigar till aktivitetsstöd.  
Den övervägande delen av medlemmarna är kvinnor 605 och 64 män. 
   
 

Styrelse och representation i övrigt 
 

 

 
Styrelsen har hållit tio protokollförda sammanträden under året.  
  

Ordinarie ledamöter  Vald tom 

Ordförande Marie Lejonklev 2017 

Vice ordförande Adam Printzlow 2017 

Kassör Pia Fristedt  2018 

Sekreterare Carina Rosdahl 2017 

 Tomas Reinbach 2017 

 Ebba Printzlow 2017 

 Jana Södergren 2018 

Suppleanter Annika Eklöf 2017 

 Peter Kristoffersson 2017 

Ungdomssektionens ordförande Elin Kristoffersson 2017 

Ungdomssektionens vice ordförande Sofia Ekström 2017 

Revisorer (ordinarie) Lena Wemar 2017 

 Susanne Björkman 2017 

Revisorssuppleant Mikael Blihagen 2017 

Ungdomskonsulent Kerstin Berggren Adjungerad 
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Representanter: 
MRCO (Malmö ridsportföreningars centralorganisation) 
Ordinarie: Marie Lejonklev 
Ersättare: Kerstin Berggren 
 
Svenska Ridsportförbundet 
Ordinarie: Gun Kristoffersson 
Ersättare: Jana Södergren 
 
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 
 

Stallchef Åsa Fristedt  
 

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

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 
2017 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 2017. 
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Ridskole- och klubbverksamheten 
Antalet sammankomster som berättigar till kommunalt aktivitetsstöd uppgick till 1 810 (1 955). 
Underlaget för statligt bidrag (som beräknas annorlunda) uppgick till 2 368 (2 315) 
sammankomster och med 17 751 (18 165) 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 21,5 lektioner på stora hästar och 19 (VT 2017) 18 (HT 2017) ponnylektioner per 
vecka. 
 
Våra ridgrupper har en teorilektion per termin, temat för dessa var under vårterminen Miljöträning 
”Säker med häst” polisryttaren Berit Andersson höll i clinicen, där några av våra lektionsryttare och 
hästar var med. Höstens teoritema var Hästens ledstjärnor, vi använde oss av Svenska  
Ridsportsförbundets material, ledstjärnor för barn. Vi hade också anpassning av hästens 
utrustning, (sadel, träns och benskydd). 
 
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 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.  
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, kurs i 
working equitation och dagridläger för både barn, vuxna och ryttare med funktionsvariation,  
Cirka en gång per månad har vi antingen dressyr- eller hopptävling. För de minst rutinerade har 
vi haft en lätt Caprillitävling ”Mulle cup”. Under höstlovet hade vi utbytestävling med Sandåkra 
ridsällskap, åtta ryttare från ÖRS var med. 
Vårsäsongen avslutades som vanligt med att hästarna reds till Genarp, en ritt på ca sex timmar. 
 
Ridskolan har cirka 30 ryttare med funktionsvariation som rider individuellt eller i någon av våra 
fem grupper. Några av våra ryttare med funktionsvariation 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. Instruktör för dessa grupper har under 2017 varit Annika Eklöf. 
Föräldrarteori hölls vid fyra tillfällen under hösten av Jenny Blomqvist 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 gröntkort utbildning 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 tre till fyra dagar per vecka. Instruktörer för dessa har varit Anette 
Liljegren och Camilla Nilsson, båda anställda av Realgymnasiet. 
 
Ridskolans Café Vardag, har varit välbesökt hela året, caféet drivs delvis med anställd personal 
men också av idéella medlemmar. 
 

Anläggningen 
Renoverat sargen i båda ridhusen, renoverat taket på lilla ridhuset, utvändig målning av samtliga 
stallar förutom Svina och Röda stallet.  
Grävt upp avloppet utanför stora stallets ingång och längs med uteboxarna. 
Renoverat upp asfaltsgångarna. 
Satt upp en informationstavla över vår anläggning, skylten sitter på Svina  
 
Sponsoravtal med Sparbanken Syd har inneburit ett kontant sponsorstöd om 17 000kr/år 
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Utbildning 2017 
 
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 
 

 

Studieresa till Irland Louise Printzlow och Kerstin Berggren 
 
 

Ledarutbildning Tova Carstensen, Tess Carstensen och Nina Linde 
 
 

Landslagsutbildning voltige Sandra Anderberg och Sara Pettersson 
 
 

Röda korset, Första hjälpen Emma Gustavsson, Jeanette Gustavsson, Robert Gustavsson, 
Mirella Fredin, Klara Sjöström, Tova Carstensen, Tess 
Carstensen, Sara Pettersson, Camilla Alm, Pernilla Lindström, Mia 
Carstensen, Tomas Reinbach, Anna Cederqvist, Pernilla Sjöstrand 
och Anita Lundblad 

 

 

Respekt steg 1 (Skånes  Jana Södergren 
Ridsportsförbund)  
 
 

Föreläsning om våra 15 personer från styrelsen, sektionerna och personalen deltog.  
”Ledstjärnor”  
 
Workshop – barn med autism Pia Nilsson och Kerstin Berggren 
 
 

Hoppsektionen 
Ordf. Jan Björkman 
Kassör 1: Carina Rosdahl 
Kassör 2: Susanne Björkman 
Eva Karlsson 
Tomas Reinbach 
Jana Södergren 
Erika Lybe 
Ann Thelander 
Nathalie Bromé 
 
Container - Inget är åtgärdat. 
Domarbod - Inget nytt.   
Hindermaterial – Inget nytt. 
Utbildning – Inga nya utbildningar under året. 
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 – Stor häst-tävling den 13 augusti, som tyvärr blev inställd på grund av för få 
anmälningar. 
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Hästskötarsektionen 
Under 2017 har vi haft 2 planerade skötarmöten, ett på våren och ett på hösten. På mötena har vi 
gått igenom aktuella saker som berör hästarna och stallet. Skötarna har fått ställa frågor, göra 
ändringar mm. Tyvärr så var uppslutningen på båda mötena dålig.  
Skötarkurserna har varit populära, fulla grupper både på vårens kurs samt höstens kurs. Vi har haft 
hjälp av två duktiga medlemmar som har hållt i kurserna.  
 
Den årliga skötarridningen gick av stapeln i augusti efter hästarnas semester. 4 st ridtillfällen fick vi 
till och alla grupper blev fulla. Uteritter i skritt och trav med även här duktiga medlemmar som 
ställde upp som ledare för grupperna.  
 
Under höstens Ullaredsresa så köpte ÖRU in en juldekoration till varje lektionshäst. ÖRU satte upp 
dekorationen hos hästarna tillsammans med skötarna under första helgen i december. Skötarna 
fick även tillfälle om de ville att pynta lite extra till sin sköthäst, och det var en del som gjorde det.  
 

 

Trivselsektionen 
Vi har haft hand om kafeterian på våra interna hopp-och dressyrtävlingar under vår- och 
höstterminen. I februari bjöd vi ÖRU på utmaningarnas hus för att öka sammanhållningen mellan 
sektionerna.   
Vi har anordnat två bussturer till Ullared, en i april och en i oktober. På båda Ullaredsresorna har vi 
köpt in material efter ridskolans önskemål t ex täcke till hästarna. 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 en bakdag där vi syltade och bakade till våra fina lotterier. Till Luciashowen blev vi sponsrade 
med korv, korvbröd och Lussekatter av Lommamackan.  
Vi har planterat blommor i krukorna på ridskolan, allt efter årstid. 
 
 

Ungdomssektionen (ÖRU) 
ÖRU har under året anordnat fem övernattningar, varav tre var på vårterminen och två på 
höstterminen. Detta året hade vi till skillnad från förra året mycket högre efterfrågan på våra 
övernattningar, vilket vi är tacksamma för. Detta året har vi hållit i en spa/skötardag i början av 
höstterminen, vilket uppskattades av både hästar och skötare. På familjedagen ansvarade vi i 
ÖRU för ponnyridning, tipsrunda, fiskedamm, 5-kamp och vi stod även för minglet med 
disneydräkterna och andra figurer.  
I decembermånad anordnade vi ”Julpyntningen” för skötare och andra medlemmar. Då köpte vi in 
olika former av pynt och bjöd på fika. ÖRU har även detta år arrangerat Luciashowen vilket blev 
väldigt uppskatta med mycket bra respons! 
 
 

Voltigesektionen 
År 2017 började lika turbulent som förra året. Terminen startade med att Rickard Jandermark 
slutade utan förvarning. Nu stod vi utan linförare. Eftersom Rickard slutade så slutade även alla 
våra hästskötare.  
Linda Rosenberg slutade som ordförande och även helt inom voltigen då hennes dotter Moa 
slutade på voltigen. Mia Carstensen tog över rollen som ordförande. Nya i styrelsen blev Camilla 
Alm och Pernilla Lindström. 
Pernilla Sjöstrand och Julia Lundh tog på sig att styra upp voltigen och hjälpa oss. De tog in Lina 
Hemborg som linförare. 
Vi tog in två nya tjejer i Lag Diamant. Då vi hade barn på kölistan beslutade vi oss för att starta ett 
nytt lag: Lag Safir. Detta laget tränar Tess Carstensen och Niina Linde. Tova Carstensen linar 
laget och hjälper till att träna dem. 
Tre tjejer från Österlen började träna hos oss. Även Niina Linde började på ÖRS igen i lag Kristall. 
Tindra Gullberg började även i lag Kristall.  
Vi anordnade SM den 7-9 juli. Detta var ett fantastiskt evenemang. Vi fick otroligt mycket hjälp av 
ridskolan som putsade och fejade på hela ridskolan så det var skinande rent. SM gick med vinst 
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trots många utgifter. Vi har fantastiska föräldrar och trogna ÖRS:are som ställde upp till 200 
procent. 
Lag Kristall lyckades kvala till SM och  tävlade på SM som juniorlag. Då lånade de in Anna 
Bergström som sedan började i laget. 
Klara Sjöström slutade som tränare strax innan SM. Vi fick då Alice Hultin som tränare åt Lag 
Kristall. Mirella Fredin slutade helt med voltigen till sommaren. 
Eftersom Mirella Fredin slutade stod vi utan tränare till lag Rubin. Alice Hultin och Melina Falberg 
skiftades om att träna dem i väntan på ny tränare. Christina Nilsson hoppar in och hjälper till med 
detta laget. 
Vi fick ett erbjudande från tv-programmet "Det stora hoppet" om att komma till Bollerup och spela 
in ett voltigeinslag. Detta lånade vi Malaco till och Julia Lundh, Pernilla Sjöström, Sara Pettersson, 
Vera Brummer och Livia Bell åkte iväg och spelade in programmet. Det var en helt fantastisk kväll 
med mycket skratt. Tyvärr sändes avsnittet endast på TV4 play. Men vi fick 10 000 kr för vår 
insats. 
Vi startade höstterminen med en gemensam kick-off som var väldigt uppskattad.  
Våra tränare gick en första hjälpen kurs som anordnades av Röda Korset. 
Svenska Ridsportsförbundet anordnade en linförarkurs på Örestad som Julia och Pernilla höll i. 
Denna var väldigt uppskattad. 
Vi hade prova på voltige i september månad som Tova och Tess Carstensen och Lina Hemborg 
höll i. Detta medförde flera medlemmar i vår voltige. 
En stor förlust för voltigen var att vår klippa Merlin var tvungen att tas bort. 
Vi avslutade terminen med örs luciashow där alla våra lag uppträdde. Helgen efter det hade vi 
voltigeavslutning med bocktävling för både voltigörer och föräldrar. Där var en tapper skara 
föräldrar som ställde upp - vilket var väldigt skoj. 
Det har varit ett fantastiskt år där det hänt väldigt mycket. En stor gemenskap och sammanhållning 
med många voltigörer både individuella och lag. Vi har vuxit enormt och det finns ett stort intresse 
för voltigen. 
 
Tävlingar Lag Diamant 
ÖRS 2/4  2:a plats 
Caprifolen 22/4   Ingen placering 
Skrittchampionatet  Ingen placering 
 
Tävlingar Lag Rubin 
ÖRS 2/4  
Caprifolen 22/4  1:a plats 
Skrittchampionatet  Ingen placering. Här tävlade Tindra Carstensen, Elvira Haller och Jacquline 
Allrin Brorman individuellt. Ingen placering på någon av dem. Tindra Carstensen och Tess 
Carstensen gjorde en pas de deux. Även den blev det ingen placering på. 
Tävlingar Lag Kristall 
Örs 2/4-17   1:a plats  (mellanklass - juniorklass) 
Caprifolen 22/4   2:a plats 
Laholm 4/6    2:a plats 
SM Örs 7-9/7  5:e plats 
Laholm 23/9  2:a plats 
Svea 14/10   3:e plats    3:e plats i Sydserien. 
Tävlingar Lag Smaragd 
Örs 2/4  5:e plats 
Caprifolen 22/4  6:e plats 
Laholm 4/6  6:e plats 
 
 
Verksamhetsberättelse TEAM Dynamit 2017 
 
Dynamite, som ibland lever upp lite väl mycket till sitt namn har under 2017 utvecklats enormt. 
Vera som tävlar i juniorklassen har flitigt tävlat på Dynamite både på våra sydserien tävlingar, 
Svenska mästerskapen samt internationell på CVI på Flyinge.  
Slutet av 2016 och 2017 har kantats av en del motgångar då vi 2016 fick låta våran Lu somna in, 
Sandra och Sara som tävlar på elitnivå har haft ett fint samarbete med Laholms voltige där de fick 
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låna och träna och tävla på ”Robban”. Tanken var att Robban skulle vara Sara och Sandras 
tävlingshäst inför 2017/2018. 
I januari på väg till ridhuset en träning hände det som aldrig får hände. Robban tog ett snedsteg 
och bröt ett ben. Veterinären kom och konstaterade att skadan var så pass allvarlig att han måste 
avlivas på plats. Alla hamnade i chock. Dynamite var för ny för att axla det ansvaret att låta Sara 
och Sandra tävla och kvala på honom inför stundande EM nere i Österrike. Nu behövde vi hitta en 
häst de kunde tävla på. Tävlingssäsongen väntade runt hörnan med högt uppsatta mål men utan 
häst. I februari var det dags för Träningsläger för tyska toppvoltigören Kristina Boe, fokus på 
grundövningar, där Dynamite fick följa med. Denna månad skadar även Sandra sin fot illa, river av 
ett ledband på insidan av foten. En lång väg tillbaka med mycket rehab träning. I mars var det dags 
för träningsläger med fransmannen, f.d. medaljör på VM & EM, Nicolas Andreani. Här med fokus 
på kurer och det artistiska. Tävlingssäsongen närmade sig och Sandra fick napp hos en tysk 
voltigör, Sarah Kay (silvermedalj på EM), hennes reservhäst kunde de få låna och tävla på.  
Juli var en intensiv månad då vi skulle arrangera SM på hemmaplan. Sandra skulle starta på tyska 
Paula, Sara på Merlin och Vera på Dynamite. Seniorerna Sandra tog hem sitt femte SM-guld. Sara 
nådde en fin 5 plats i ett hårt startfält, samma placering som minioren Vera tillsammans med 
Dynamite nådde även de i ett extremt starkt och stort startfält.  
Sverige tog för första gången en individuell medalj i voltige då det samtidigt hölls junior VM, där 
Johanna Lindberg från Umeå, tog en bronsmedalj där Pernilla Sjöstrand är en av Johannas 
tränare.  
September åkte Sandra på Nordiska mästerskapen/CVI tävling till Finland. Hon lånade in sig på en 
tysk häst. Där lyckades hon både vinna NM guld samt ta sin första internationella CVI vinst. Under 
denna månad var Vera och Sara iväg med Dynamite och tävlade i Laholm. 
Oktober var vi äntligen iväg hela team Dynamite och tävlade. Sandras först tävling på Dynamite. 
Det var dags för skånska mästerskapen i Flyinge. Dynamiten skötte sig exemplariskt och Sandra 
blev skånsk mästarinna i senior klassen, Vera blev skånk mästarinna i minioklassen, och Sara 
kammade hem en fin femteplacering. 
Nu var tävlingssäsongen över, första tävlingen brukar ligga i april 2018, så fokus lades nu på 2018, 
nya planer och mål sattes, MEN så en dag i november fick vi reda på att Sandra som första svensk 
någonsin låg 12 på VÄRLDSRANKINGEN, detta innebär att är man topp 15 har man kvalat in för 
att få tävla WORLD CUP. Sandras planer ändrades, nu skulle hon tävla under december och 
januari med sin kur som nu skall vara 1,20 istället för 1 min.  
Under november var en del av Team Dynamite iväg på ”topp 3” läger samt ett Adreani läger. Även 
här skötte Dynamite sig väldigt bra.  
I december gjorde Sandra sin premiärtävling i Paris på första Worldcup tävlingen någonsin, denna 
gång på en lånad dansk häst utan att ha tränat in sig innan på denna häst. Lite skakigt men klart 
godkänt. Den andre worldcup tävling är i Leipzig i januari, här åker Sandra tillsammans med 
Laholms fina häst Quincy, här lite mer förberedda med att ha kunnat träna ihop sig mer innan. Ser 
med spänning framemot resultatet.  
 
Framtidsvisioner för Team Dynamite är att tävla internationellt med fina resultat och kvala och tävla 
på de stora mästerskapen. Sara och Sandra som seniorer och Vera numer som junior.  
Vårt stora mål har siktet på 2020 då Flyinge har fått förtroendet att arrangera VM i voltige.   
 
 
 
 
 
Malmö i februari 2018 
Enligt styrelsens uppdrag 
 
 
 
 
 
Marie Lejonklev Adam Printzlow  Carina Rosdahl 


