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2021-02-22 

 

 

 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 
 
Styrelsen för Örestads Ryttaresällskap (ÖRS) får härmed avge följande berättelse över 
verksamheten år 2019. 
 

Medlemmar 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Seniorer 320 336 342 348 326 313 316 322 313 326 

Juniorer 358 353 349 378 372 383 353 368 374 351 

Summa 678 689 691 726 698 696 669 690 687 677 
           

Härav 4-25 år 440 437 423 453 431 434 406 417 419 398 

 
Åldersgruppen 4 – 25 år berättigar till aktivitetsstöd.  
Den övervägande delen av medlemmarna är 613 kvinnor och 65 män. 
   
 

Styrelse och representation i övrigt 
 

 
 
Styrelsen har hållit tio protokollförda sammanträden under året.  
  

Ordinarie ledamöter  Vald tom 

Ordförande Lotta Lenander 2020 

Vice ordförande Annika Eklöf 2021 

Kassör Pia Fristedt  2020 

Sekreterare Jana Södergren 2020 

Ledamoter Ebba Printzlow 2021 

 Vanessa Simic 2020 

 Peter Kristoffersson 2021 

 Hanna Rosdahl 2021 

Suppleanter Cristel Fridén 2020 

 Ingrid Persson 2020 

 Mia Carstensen 2020 

   

Ungdomssektionens ordförande Elin Kristoffersson 2020 

Revisorer (ordinarie) Annika Nilsson 2020 

 Sara Albonico 2020 

Revisorssuppleant Mikael Blihagen 2020 

Ungdomskonsulent Maria Kristoffersson Adjungerad 
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Representanter: 
MRCO (Malmö ridsportföreningars centralorganisation) 
Ordinarie: Lotta Lenander 
Ersättare: Maria Kristoffersson 
 
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 sju protokollförda sammanträden under 2020. 
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Ridskole- och klubbverksamheten 
Antalet sammankomster som berättigar till kommunalt aktivitetsstöd uppgick till 1 262 (1 591). 
Underlaget för statligt bidrag (som beräknas annorlunda) uppgick till 2 067 (2 293) 
sammankomster och med 15 028 (17 043) 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 2020 har dessa delvis påverkats av 
restriktionerna kring pandemin. De som varit möjliga att genomföra har varit ett samarbete mellan 
två av våra instruktörer där den ena varit uppsutten och den andra pratat från marken, med mycket 
fokus på säkerhet med häst och back to basic för lyckliga hästar och ryttare. Dessa har varit 
mycket uppskattade, men som sagt inte gått att genomföra fullt ut då vi inte velat samla eleverna 
givet rådande läge. 
  
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 30 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 2020 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, 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 våra hagar och försök till förbättring av underlaget i hagarna. 
Ny bevattning i båda ridhuset och bytt underlagen i dem. 
Nya trappor till vita huset. 
 
Sponsoravtal med Sparbanken Syd har inneburit ett kontant sponsorstöd om 12 000kr/år. 
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Utbildning 2020 
 
BAS-utbildning Lotta Lenander, Jana Södergren, Pia Fristedt, Hanna Rosdahl,  
 Maria Kristoffersson och Moa Rincker 
 
Godkänd fortbildning Louise Printzlow, Anna Cederquist och Anette Liljegren 
med Jens Fredricsson 
 
Grönt kort ansvariga/ Anette Liljegren 
repititionskurs 
 
Konsulentkonferens Maria Kristoffersson 
 
Linförarkurs Lena Hofvander och Anna Bergström 
 
Fortsättningskurs för linförare Tova Carstensen 
 
Pedagogisk ridskola Utbildningen blev framflyttad till 2021 på grund av COVID-19 
 
Ungdomsledarkurs (ULK) steg 1 Ronja Rantzow 
 

Hoppsektionen 

Ordförande: Hanna Rosdahl 
Kassör: Carina Rosdahl 
Eva Karlsson, Tomas Reinbach, Elin Kristoffersson, Erika Lybe, Ebba Lejonklev,  
Theres Hultgren och Jana Södergren 
 
Hindermaterial – Vi har köpt nya bakstöd från Gullmyra och vi har fått ett sponsor-hinder från 
Krafft. 
Hemsida - Vi har aktivt lagt ut information samt länkar till TDB på ÖRS hemsida. Sektionen har 
även en e-postadress, 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. Sektionen har träffats fyra gånger för att 
stämma av tävlingar och resultat. 
Uppdelningen av ansvarsområden på medlemmarna i sektionen har fungerat mycket bra. 
ÖRS hopplag - Inget hopplag i år, då det blev inställt på grund av COVID-19.  
Tävlingar – Pay & Jump den 10 maj inställt p g a COVID-19. Lokal Hopptävling, den 9 augusti. Pay 
& Jump den 18 oktober. 

 
 
Trivselsektionen 
Under 2020 har vi på grund av rådande omständigheter gällande COVID-19 inte kunnat genomföra 
några aktiviteter. Det enda vi har kunnat genomföra är att smycka utemiljön med blommor. Sedan 
tidigare har vi bestämt att vara med och sponsra till ett hinder som hoppsektionen skulle köpa in. 
Detta har dock har inte blivit inköpt på grund av den rådande situation.  
 

 

Ungdomssektionen (ÖRU) 
2020 har varit ungdomssektionens svåraste år p g a de rådande omständigheterna. Inga av våra 
övernattningar blev av detta året och dessutom fick vi ställa in vår populära luciashow helt och 
hållet!  
 
Men i år har ÖRU även tagit över alla skötarna som finns på ridskolan, Moa Rincker har haft 
ansvaret för dem.  
14 juni höll vi då i en skötarkurs utomhus för att locka fler skötare vilket gick väldigt bra.  
 
Sen höll vi dessutom i en spadag den 13 augusti när hästarna hade kommit hem från bete!  



 5 

Voltigesektionen 
Året började med ett stort intresse för voltige. Diamant blev för många och delades därför 
upp i två tävlingslag: Diamant och Opal. Året började därför med sju grupper som tränade och 
tävlade under Örestads Voltige. Vi fick även in lite nya tränare och linförare. Nya tränare var 
Lisa Fagerberg och Kajsa Lindström som började träna lag Diamant/Opal där även Lena 
Hofvander tog plats som ny linförare. Även i Rubin blev det lite ändringar, Anna Bergström 
som var tränare valde att gå över till hästsidan och började som linförare till Safir, och Niina 
Linde tog över som tränare i Rubin. 
 
Under februari och Mars hölls det en del utbildningar för att fortbilda våra ledare. Anna 
Bergström och Lena Hofvander gick linförarkurs grund 1 och Tova Carstensen och Lena 
Hofvander gick linförarkurs Grund 2. Lina Hemborg och Carmani åkte på en tur till Laholm för 
att träna för danska Thomas Bisgaard. Martina Jarestig och Lina Hemborg var på en 
fortbildning i Hästens hållbarhet och genomgång av de nya hästprotokollen som började 
gälla från 2020. Vi tycker det är viktigt att vi fortbildar och uppmuntrar våra ledare att gå 
framåt i utvecklingen. 
 
Nu var vi redo att starta tävlingsåret 2020, men det visade sig att det inte skulle bli så. COVID-19 
ställde in alla vårens tävlingar, men vi är otroligt glada att vi kunnat hålla igång våra träningar, dock 
med lite ändrade förutsättningar, säkerhetsavstånd och handsprit. Det SM som vi var i full gång 
med att planera och ha här på ÖRS under sommaren blev tyvärr som alla andra tävlingar inställt. 
Som sommaravslutning lyckades vi dock få ihop en träningstävling där alla lag fick dra på sig 
tävlingskläder och skor och under bedömning och konstruktiv feedback från domaren Kim Af 
Schultén springa in på en tävlingsbana. Detta uppskattades väldigt mycket av alla i voltigen. 
Under sommaruppehållet höll både lag Kristall och Lag Rubin igång med sin träning. Kristall 
höll till ute i Dalby där Carmani gick på ett välbehövligt sommarlov ihop med en inlånad 
ridskoleponny, lag Rubin körde sommarträning ute i Östra Grevie på Zalle, en lånad privat 
häst. 
Under sommaren valde tyvärr vår ordförande Mia Carstensen att avsluta sitt uppdrag. Åsa 
Granquist lämnade också sin styrelseplats då hennes dotter inte längre var aktiv inom 
voltigen. Under ett fyllnadsval i september valdes en ny styrelse in, nu med Frida Tegnander 
som ordförande. 
Inför höstterminen valde Niina Linde tyvärr att avstå sitt tränaruppdrag för Rubin. Ny tränare 
blev Tess Carstensen, med Tova Carstensen som fortsatt linförare. 
Hösten startades också i Coronas tecken. Trots detta klarade vi att hålla en tävling i oktober, 
en lyckad sådan där Kristall lyckades kvala till SM 2021 som senior lag och övriga lag gjorde 
mycket fina starter. 
 
Därefter ökade smittspridningen igen och restriktionerna blev hårdare vilket också innebar 
mer anpassningar under träning samt att caféet som i vanliga fall är vår stora inkomstkälla 
hölls stängt. 
Året avslutades på ett mycket tråkigt sätt då Westly, en av våra fina voltigehästar, hastigt 
fick lämna oss efter en tragisk olycka i hagen. Han kommer att vara mycket saknad. 
Nu ser vi fram emot ett förhoppningsvis ljusare 2021 då vi kan komma igång med mer träning och 
tävlingar igen! 
 

Team Dynamite  
Året 2020 visade sig bli ett år som ingen av oss innan upplevt. En pandemi slog till. Vilket 
senare skulle visa sig innebära att hela tävlingssäsongen ställdes in och träningen ställdes på 
sin ända. Flyinge som skulle anordna både EM och VM i voltige ställdes in. 
Sara, Sandra, Vera, Dynamite, Eva, Julia och Pernilla har under året förutom den ”normala” 
träningen: 
• Sandra opererade i axel slutet av 2019 med en gedigen rehabperiod framför sig inför 
säsong 2020. 
• Sandra MIA stipendiat. 
• Team Dyno tränade för Rikke. För att få extra träningsmängd hyrde man in sig på 
Hässleholm MOVIE. Rikke träningar genomfördes även på atleticum. 
• Träna på Flyinge där det hölls steward kurs inför kommande mästerskap (EM/VM 
Flyinge) 
• Linförarträning med teamet för danske Thomas uppe i Laholm. 
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• Julia och Pernilla höll i linförarkurs Örs, bas, samt Vinslöv, fortsättning. 
• Träning för tyske tränaren Kai Vorberg. 
• ”Hemma” tävling på klubben juni. 
• Skånska mästerskapen ÖRS (endast grund) 
• Filmning av alla program, bedöms av internationella domare inkl feedback. 
Pernilla: 
• Fortsatt förtroende och landslagsledare för 2020 tillsammans med Jessica. 
• Överdomarkurs genomfördes under våren. 
• Påbörjade en B-tränarutbildning inom Ridsportförbundet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Malmö i februari 2021 
Enligt styrelsens uppdrag 
 
 
 
 
 
Lotta Lenander Annika Eklöf  Jana Södergren 
Ordförande Vice ordförande Sekreterare 


