Datum

2020-02-15

Örestads Ryttaresällskap

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

Medlemmar
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Seniorer

326

320

336

342

348

326

313

316

322

313

Juniorer

364

358

353

349

378

372

383

353

368

374

Summa

690

678

689

691

726

698

696

669

690

687

Härav 4-25 år

448

440

437

423

453

431

434

406

417

419

Åldersgruppen 4 – 25 år berättigar till aktivitetsstöd.
Den övervägande delen av medlemmarna är 617 kvinnor och 72 män.

Styrelse och representation i övrigt
Ordinarie ledamöter

Vald tom

Ordförande

Marie Lejonklev

2019

Vice ordförande

Adam Printzlow

2019

Kassör

Pia Fristedt

2020

Sekreterare

Jana Södergren

2020

Ledamoter

Ebba Printzlow

2019

Annika Eklöf

2019

Vanessa Simic

2020

Peter Kristoffersson

2019

Hanna Rosdahl

2019

Cristel Fridén

2019

Ingrid Persson

2019

Lotta Lenander

2019

Ungdomssektionens ordförande

Elin Kristoffersson

2020

Revisorer (ordinarie)

Annika Nilsson

2019

Sara Albonico

2019

Revisorssuppleant

Mikael Blihagen

2019

Ungdomskonsulent

Maria Kristoffersson

Suppleanter

Styrelsen har hållit tio protokollförda sammanträden under året.

Adjungerad
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Representanter:
MRCO (Malmö ridsportföreningars centralorganisation)
Ordinarie: Marie Lejonklev
Ersättare: Maria Kristoffersson
Svenska Ridsportförbundet
Ordinarie: Gun Kristoffersson
Ersättare: Jana Södergren
Skånes Ridsportförbund
Ordinarie: Ebba Printzlow
Ersättare: Kerstin Berggren

Personal:
Förste ridinstruktör

Louise Printzlow

Ungdomskonsulent

Kerstin Berggren/Maria Kristoffersson

Ridinstruktör, hästskötare, kontor

Anette Liljegren

Ridinstruktör och hästskötare

Eva Jandermark, Åsa Fristedt och Anna Cederqvist

Ridinstruktör och kontor

Pia Nilsson

Stallchef

Anna Cederqvist

Hästskötare

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

Timanställd ridinstruktör

Ebba Printzlow
Kerstin Berggren

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
2019 har bestått av följande ledmöter Ewa Sjöberg (ordförande), Gun Kristoffersson, Kerstin
Berggren, Louise Printzlow, Pernilla Svensson, Monica Månsson och Maria Kristoffersson.
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 sju protokollförda sammanträden under 2019.
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Ridskole- och klubbverksamheten
Antalet sammankomster som berättigar till kommunalt aktivitetsstöd uppgick till 1 591 (1 800).
Underlaget för statligt bidrag (som beräknas annorlunda) uppgick till 2 293 (2 448)
sammankomster och med 17 043 (18 625) 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 19 ponnylektioner per vecka.
Våra ridgrupper har en teorilektion per termin, temat för dessa var under vårterminen dressyrclinic
med Paulinda Friberg och höstterminens Flyinges utbildningsclinic gällande unghästens träning
och gymnastisering samt välbefinnande ur hästen perspektiv med Jens Fredricsson.
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,
Cirka en gång per månad har vi antingen dressyr- eller hopptävling. För de minst rutinerade har
vi haft en blåbärstävlingar.
Vårsäsongen avslutades med att hästarna reds till betet i Klagshamn och till Oxie.
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 2019 varit Annika Eklöf och 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 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 Vipalack och Svina. Kontoret och lektionssalen i vita huset har även renoverats.
Vita huset har målats på utsidan lika så röda stallet.
Sadelkammaren är flyttad i stostallet, i den nya sadelkammaren har vi fått nya sadelhängare och
tränshängare.
Länsstyrelsen har varit här på besök och tittade på Svina och Vipalack, detta enligt
djurskyddslagen.
Sponsoravtal med Sparbanken Syd har inneburit ett kontant sponsorstöd om 12 000kr/år.
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Utbildning 2019
Godkänd fortbildning
Louise Printzlow, Anna Cederquist, Anette Liljegren, Eva Jandermark,
med Jens Fredricsson,
Pia Nilsson och Kerstin Berggren
tema hästens välfärd & ledarskap
Förberedande ungdomsledarkurs (FULK)

Ronja Rantzow

Grönt kort ansvariga/
repititionskurs

Anna Cederquist

Konsulentkonferens

Maria Kristoffersson

Linförarkurs

Tova Carstenseon och Emma Gustafsson

Pedagogisk ridskola

Anna Cederquist och Pia Nilsson

Ridskolekonvent

Kerstin Berggren, Pia Nilsson och Åsa Fristedt

US-träff ”Tryggare ledare”

Nelly Verson, Elina Björklund och Alicia Gyllarp

Träningsläger för styrelsen Marie Lejonklev, Jana Södergren, Annika Eklöf, Lotta Lenander,
med följande workshops:
Hanna Rosdahl, Maria Kristoffersson, Elin Kristoffersson,
- Jämlikhet och jämställdhet inom Vanessa Simic Johansson och Peter Kristoffersson
Idrotten
- Barnkonventionen
- Föreningskunskap
- Offensivt styrelsearbete
Barnkonventionen
med Johanna Wester

Maria Kristoffersson, Vanessa Simic Johansson och
Elin Kristoffersson

Hoppsektionen
Hanna Rosdahl (ordförande), Carina Rosdahl (kassör), Eva Karlsson, Tomas Reinbach,
Elin Kristoffersson, Erika Lybe, Nathalie Bromé, Ebba Lejonklev, Rebecca Hautaniemi och
Jana Södergren
Container - Inget är åtgärdat.
Domarbod - Rengjord invändigt och utvändigt. Buskar med mera runt om boden är nerklippta.
Räcke upp till dörren är monterat.
Hindermaterial – Nytt hinder med sponsring av Swegon (Annika Eklöf).
Utbildning – Hanna och Erika har gått tävlingsledarkurs.
Hemsida - Vi har aktivt lagt ut information samt länkar till TDB på ÖRS hemsida. Numera har
sektionen även en e-mail adress, dit man kan vända sig för att få tag på någon av oss.
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 medlemmarna i sektionen har fungerat mycket bra.
ÖRS hopplag – I år har hoppsektionen sponsrat ett hopplag som tävlat för Örestads
Ryttaresällskap. De som ingick i laget var: Nathalie Bromé med Havanna, Elin Kristoffersson med
Sparkling, Ebba Lejonklev med Sparkling, Anna Cederquist med Jameson och Cecilia Karlsson
med Mimosa. Laget kom totalt på 3:e plats.
Tävlingar – Pay & Jump 3 februari, 7 april och 29 september och lokal tävling 26 maj.
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Hästskötarsektionen
Under 2019 har vi haft två planerade skötarmöten, ett på våren och ett på hösten. På mötena har
vi gått igenom ändringar angående skötarna, hästar och delat ut skåp. Den årliga skötarridningen
hade vi i augusti efter hästarnas semester. Två ridtillfällen fick vi till och båda grupperna blev fulla,
uteritter i skritt och trav. Vi har haft fyra skötarkurser under året. I december bjöd vi in skötarna att
tillsammans sätta upp hästarnas gemensamma pynt. Skötarna fick därefter pynta lite extra till sin
sköthäst, som en del gjorde.

Trivselsektionen
Vi har haft hand om kafeterian på våra interna hopp-och dressyrtävlingar under vår- och
höstterminen.
Vi har anordnat två bussturer till Ullared, en på våren och en på hösten.
I september anordnade vi en familjedag där vi hyrde in en hoppborg samt köpte 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.
Trivselsektionen har sponsrat med att köpa in sadelhängar och höpåsar för ca 3 500 kr.
På städdagen i maj bjöd vi på grillning och fika.
Vi har också planterat blommor i krukorna på ridskolan, allt efter årstid.

Ungdomssektionen (ÖRU)
ÖRU har under året anordnat två övernattning, en på hösten och en på våren. I våras testade vi ett
nytt koncept där vi istället för en vanlig övernattning gjorde vi en dag och natt i stallet, vilket blev
väldigt lyckat.
På hösten hade vi vår årliga halloween övernattning även den blev lyckad. Vi hade även som
vanligt familjedagen tillsammans med trivselsektionen och där höll vi i ponnyridning, fiskedamm,
trekamp och tipsrunda.
I december var även vår årliga luciashow som var väldigt svår att få till i början men i slutändan så
blev det en toppenshow. Vi brukar i vanliga fall ha fler aktiviteter men detta året har det hänt
mycket i medlemmarnas liv men vi satsar på ett bättre 2020!

Voltigesektionen
Året började med att Mikaela Wemar slutade som linförare. Men Emma Gustafsson hoppade in
och började linföra istället. Det finns en otroligt stor efterfrågan för voltige. Under 2019 har vi fått
rekordmånga förfrågningar om barn som vill börja. Tyvärr har vi inte möjlighet att skapa fler lag då
vi fattas både ridhustid, hästar, linförare och tränare. Men det är riktigt kul att intresset för voltige
har blivit så stort.
Vi har börjat träna upp Mario och Kanel som voltigehästar.
I början av året gick Tova Carstensen och Emma Gustafsson linförarkurs på Örestad som Pernilla
Sjöstrand och Julia Lundh höll i. Kursen var av stort behov då den blev fullbokad direkt.
Linda Ljungberg och Åsa-Cecilia Cromwell höll i gymnastik för alla lagen på onsdagar vårterminen
2019. Detta var väldigt uppskattat. Tyvärr kände de att det blev för mycket jobb och lade ner
gymnastiken till nästa termin.
Tess Carstensen slutade som tränare vid sommaravslutningen. Här tog Lisa Fagerberg över som
tränare. Vi har så många voltigörer i detta lag så det har delats upp i två lag - Diamant och Opal.
Här hjälper Kajsa Lindström till som tränare.
Tess och Anna höll i prova på voltige i Stall Lundegård i Gessie på sommarlovet. Det var otroligt
uppskattat.
På Örestads familjedag hade våra skrittlag en jättefin uppvisning ute på hoppbanan. Där var
mycket folk som tittade. Efteråt hade vi prova på som var väldigt uppskattat.
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I september var lag Kristall och hade en uppvisning på Djurens dag på Jägersro. Här var Carmani
med och han visade stolt upp sig.
I november var det voltigekonvent i Stockholm. Här närvarade Ebba Printzlow som representerade
Örestad. Lina Hemborg var där som hästansvarig i voltigekommitén. Pernilla Sjöstrand var där
som landslagsledare.
Niina Linde kommer att komma tillbaka som tränare för Rubin vårterminen 2020. Då kommer Anna
Bergström bli linförare åt lag Safir.
Vi har fått tillåtelse att Henrik Carstensen harvar lilla ridhuset varje söndag. Detta är otroligt bra då
vi slipper låta hästarna gå på stenhårt underlag. De sista lagen som tränar har knappt kunnat
genomföra sin träning tidigare på grund av det hårda underlaget.
Under år 2019 har sektionen sålt mycket för att få ihop pengar. Vi sålde jokerlotteri och saffran
vilket gjorde en bra förtjänst för sektionen. Lag kristall säljer själva olika saker för att finansiera
Carmani.
Grönt kort stort problem för voltigen. Har tidigare anordnats på Örestad. Men detta görs inte
längre. Det är jättesvårt att hitta kurser som passar med avstånd och tid på året. Voltigen drabbas
tyvärr hårt när vi inte får kurserna eftersom lagen inte kan tävla.
Lag Kristall har endast ”tävlat” med grunden eftersom Carmani inte varit redo att tävla. Carmani
har gått en tävling i skritt som gick alldeles utmärkt.
Lag Kristall kommer ha fysträning på tisdagar med Martina Jarestig. Detta för att öka sin styrka och
kunna utföra lyft i kurerna.
Under året har alla lagen legat bra till på tävlingarna. De har hamnat på 1:a, 2:a och 3:e platser på
alla tävlingar. Vi har åkt på alla tävlingar som har varit detta året.
Lag Smaragd var i Uppsala på SM med Malaco. Tjejerna kvalade och fick gå vidare. Men tyvärr
upptäcktes en liten hälta på Malaco så tjejerna strök sig ur tävlingen. Som tur var mådde Malaco
utmärkt dagen efter och han kunde släppas på betet när vi kom hem.
Lag Kristall uppträdde på luciashowen med Carmani. Han skötte sig utmärkt.
Det har blivit beslutat att Örestad kommer att hålla i SM i voltige år 2020. Detta för att ingen annan
klubb har rätt takhöjd eller möjlighet att hålla i det.
Team Dynamite
Tävling:
Säsongen startade i mars med en ”Movie” tävling i Hässleholm. Den första i Sverige där man
tävlade på en galopperande trähäst.
Säsongen drog igång på riktigt för hästen Dynamite tillsammans med sina tjejer Sara, Sandra och
Vera på årets första nationella tävling i april på ÖRS.
Efter det i maj åkte Sandra tillsammans med sin tränare Pernilla och Laholms häst Quincy med
linförare Jenny till Ermelo, Holland. En ok men lite skakig start på säsongen för detta ekipage.
Tyvärr hände det som inte fick hända, veckan efter tävling i Holland blev Quincy akut sjuk,
operation kunde inte rädda honom och han fick somna in. Ett hårt slag för hela voltigesverige då
Quincy var en av de bästa hästarna i Sverige. Sandra stod nu utan sin klippa till häst, valet blev att
satsa fullt ut på sin egna mindre erfarna häst Dynamite.
Nästa tävling blev ett genrep för Team Dyno i Laholm innan avfärd till Belgiska Lier, där Sandra,
Sara och Vera startade.
I juni var det dags att åka till Billdal med hela team Dyno, denna gång som genrep inför CVI
Flyinge. Flyinge var den sista kvaltävlingen för de som var aktuella inför stundande EM och VM i
Ermelo, Holland. Sandra, Pernilla och Dynamite kvalificerade sig till årets mästerskap.
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Efter Flyinge styrde vi mot SM i Uppsala. Väl där lyckades Vera kämpa sig till en bronsmedalj som
junior, Sandra en silvermedalj och Sara en fjärde placering som seniorer.
I juli reste en del av team dyno till årets EM i Ermelo, Sandra med Pernilla som linförare, samt
även Sara och Eva. Det var ett extremt varmt mästerskap med temperaturer mellan 30-37 grader.
Detta var Dynamites första stora tävling, tillsammans gjorde vi en bra insats. Men där finns en stor
utvecklingspotential. Inför sista kürrundan blev Dynamite nog lite nervös, Sverige ställde för första
gången upp i nations cup på ett mästerskap, det var fullt tryck på läktare och voltigörer.
Eftre lite ”sommarlov” var det sen dags att dra igång tävlingssäsongen igen, denna höst endast
inom Skåne, tävling på ÖRS och Svea. Under höstens tävlingar var det endast Sara och Vera som
startade då Sandra under en längre tid haft problem med sin axel. Som i slutet av 2019 ledde till en
operation, med lång rehab.
Under året har även Eva och Dynamite genomfört några dressyrtävlingar, detta för att Dynamite
skall komma ut mer på tävlingsbanorna.
Träning:
Under året har Team Dynamite bjudit in danska tränare Rikke Lauman, som kommit till Sverige i
april, maj och juni för träning både på bock och häst.
Det har i landslagets regi även anordnats läger, två under våren och ett under hösten, detta med
en av världens bästa tränare, tyska Kai Vorberg. Här deltar Sandra, Sara och Vera.
Utbildning:
Pernilla har under året deltagit i utbildningar/seminarier både nationellt och internationellt, bla FEI
seminarier för tränare och domare i Bratislava.
Julia tillsammans med Pernilla höll i linförarkurs både steg 1 och 2.
Övrigt:
Ebba, Lina och Pernilla deltog på voltigekonferansen i november som hålls i Stockholm över en
helg.
Pernilla tar tillsammans med Jessica Nielands uppdraget och rollen, landslagsledare för svensk
voltige.
Sara kommer tillbaka med besked efter sin allvarliga skada 2018.

Malmö i februari 2020
Enligt styrelsens uppdrag

Marie Lejonklev

Adam Printzlow

Jana Södergren

