Årsberättelse 2020 - Strömsholms Ridsportförening
När man skriver en årsberättelse så är det första man gör att ta fram förra årets
årsberättelse. Man läser igenom den, ändrar lite fakta och årtal, vänder på lite
meningar och ändrar några ord så att det ser ut som en helt ny årsberättelse.
Förra årets årsberättelse började med; Återigen ett händelserikt år.
Jag kan börja med att upprepa inledningen, återigen ett händelserikt år.
I övrigt så var 2020 inte likt något annat år som vi har upplevt. 2020 kommer för alltid
att vara Pandemins år och när de första inslagen kom på nyheterna så trodde nog
ingen, i alla fall inte jag, att vi idag ett år senare fortfarande inte är tillbaka där vi var
innan pandemin började. Inställda tävlingar, tävlingar utan publik, ingen ridsportgala,
svårt att korsa gränserna för att tävla internationellt och digitala möten.
Självklart har Pandemin haft en långt större inverkan på många människors liv och
hela samhället i stort än några inställda tävlingar och krångligare möten för vår
förening, vi skall vara ödmjuka inför det, men eftersom detta är årsberättelsen för vår
ridsportförening så är det så klart utifrån föreningens och våra ryttares perspektiv
som jag skriver det här.
För att årsberättelsen inte skulle handla om inställda tävlingar och ett i övrigt ganska
händelsefattigt år och även för att, som styrelseordförande, få någon form av reality
check så ringde jag upp Niklas Jonsson. Niklas är en av våra framgångsrika yrkes
hoppryttare tillika ordförande i hoppkommittén. När jag frågade honom om
pandemins påverkan på hans liv och verksamhet så visade det sig att det har
fungerat över förväntan. Självklart många inställda tävlingar och betydligt färre
resdagar men fler träningar och hittills inga hästägare som har valt att satsa på
annat. Verksamheten kör på ungefär som vanligt men, säger Niklas, nu är det viktigt
att vi kommer igång med tävlandet på alla nivåer för att inte folk skall börja tappa
intresset och för att säkerställa återväxten. Det är många som kan lämna sporten
som trots allt kostar både tid och pengar för att börja med annat om detta fortsätter
för länge säger Niklas. Det som slog mig mest som föreningens ordförande var hans
optimism och framtidstro och det känns därför riktig bra att vi har haft möjlighet att
hålla verksamheten igång och att vi även är igång och har genomfört årets första
tävlingar på ett utmärkt sätt.
Våra ryttares, funktionärernas och medlemmarnas säkerhet och hälsa är alltid högsta
prioritet och föreningen har gjort allt vi kan för att våra tävlingar, träningar och andra
aktiviteter har blivit genomförda enligt myndigheternas rekommendationer och krav.
Grenledarna kommer att skriva om det men vi har trots allt genomfört ett antal riktigt
bra tävlingar även under 2020. Ett stort tack till alla er som, precis som Niklas, har
varit positiva, ställt upp och hjälpt till med det, utan er hade det inte fungerat. Även ett
stort GRATTIS till alla våra ekipage och våra lag med goda tävlingsresultat trots
förutsättningarna.
Styrelsen har samlats tio gånger under verksamhetsåret, inklusive förra årets
konstituerande styrelsemöte. Samtliga möten har protokollförts i enlighet med våra
stadgar och finns tillgängliga hos vår sekreterare.

Vårt goda samarbete med Ridskolan Strömsholm fortsätter, det är viktigt och speciellt
under rådande omständigheterhar har det varit viktigare än någonsin. Jonas Jonsson
har som alltid hållit styrelsen informerat om vad som händer och sker på RS och han
har även varit ett viktigt bollplank när det gäller pandemi säkerhet kring våra tävlingar.
SRF/RS kan numera även stoltsera med Sveriges finaste dressyrstaket som vi är
mycket stolta över och glada för! Den premiärvisades för första gången under SM i
dressyr 2020 och SRF/RS befästade därmed vår ställning som Sveriges finaste
tävlingsplats utan konkurrens.
Efter styrelsebeslut och i samråd med Traditionskommittén blev det även utdelning
av stipendier 2020. Ebba Danielsson, Julie Carlberg, Isabel Pettersson och Caroline
Torndal fick dela på stipendiesumman på 50 000 kronor. Även i år hoppas vi på
många ansökningar fram till den 31/3, informationen finns på vår hemsida
https://stromsholmsridsportforening.se/.
Som alltid så är det svårt att nämna några namn för alla insatser är lika mycket värda
men däremot så vill jag den här gången rikta ett särskilt tack till Anders Högberg.
Anders, som vann priset för Årets Ridsportledare på ryttargalan i januari ifjol, ledde
återigen elitlaget i hoppning till medalj i år. Utöver hans sportliga insatser så är han
outtröttlig när det gäller att skaffa sponsorer. Trots att de flesta tävlingar ha varit utan
publik så lyckas han alltid hitta sponsorer, något som är helt avgörande för
föreningens ekonomi.
Vi ses förhoppningsvis på riktigt snart, var rädda om varandra!

Peter Tichelaar
Ordförande

Verksamhetsberättelse Dressyr 2020
SRF har i samarbete med RS anordnat 3 st. dressyrtävlingar 2020
Vår-dressyren som är vår årliga reg/nat tävling, pågick i 4 dagar och där bland annat
Lövsta Future Challenge ingick i programmet. Vår-dressyren visade positivt resultat
så väl ekonomiskt som sportsligt. Det var också sista tävlingen som genomfördes
innan vårens tävlingsstopp.
Under sommaren genomfördes en regional eftermiddags tävling på Grand Prix
banan.
Den årliga Nationaldagstävlingen ställdes dock in på grund av covid-19. Lösningen
för SM klasserna blev att flytta fram dessa till 3-6 september, då vi hade SMdressyren med seniorer, U-25, YR, juniorer, Lag-SM häst och para.
Dessa klasser reds vid slottet; Grand Prix banan och Bäck banan.
Tävlingen var publikfri och anpassad till ett Corona smitt säkert sätt.

SRF har även haft ett SM lag 2020. Vi har vår profilryttare Gabriella Tichelaar som
företräder föreningens dressyrryttare på ett föredömligt sätt både till vardags och på
tävlingar. Placeringsmässigt 2020, så var hon placerad på vår-tävlingarna samt att
segrade individuellt i en St:Georg under SM-dagarna.
Ännu en framstående dressyrryttare i klubben är Moa Stenman som kvalificerade sig
och red junior-SM i Laholm 2020. Hon blev placerad som 23 av 43.
Verksamhet plan 2021
Vi planerar att ha 4 st. Dressyrtävlingar för häst och en för ponny.
1. Vårdressyren som kommer att vara i 4 dagar med bla. Lövsta Future

Challenge.
2. Den stora Nationaldagstävlingen med bla. Lag SM Dressyr och Paradressyr

SM.
3. Höstdressyren.
4. Vecka 44 Lag SM ponny

Verksamhetsberättelse Fälttävlan 2020
Trots en tråkig pandemi så har vi haft fina framgångar! Vi har haft flertalet fina
prestationer och placeringar. Där vi har försökt att hinna att uppmärksamma och
rapportera om ryttarnas prestationer på sociala medier. Vi hade i år igen ett lag till
Ponny-SM nere i Flyinge/Revinge, där hamnade vi på tolfte placering utav totalt 21
startande lag. Vi hade även ryttare till inverkans SM i fälttävlan där vi tog SM-silver!
Breeders Trophy och DM avgjordes i Strömsholm samma helg, i Breeders hade vi
placeringar i 4 års och 5 års klasserna. I DM 2020 knep vi silvermedaljen i H100 för
seniorer, silvermedalj i H90 för juniorer och guld i P90 klassen för ponny. Vi har även
haft ryttare som tävlat utomlands med väldigt fina prestationer och resultat. Under tre
tillfällen har vi haft terrängträningar för Anna Freskgård på Strömsholms fina
terrängbana där det har varit ett stort intresse med många deltagande, vilket är
jättekul!

Verksamhetsplan Fälttävlan 2021
● SM-LAG i ponny och häst.
● Terrängträningar inomhus och utomhus.
● Avsuttna träffar.
● Programridningar tillsammans med dressyren.
● Lagträningar dressyr/hopp/terräng.

Verksamhetsberättelse Hoppning 2020

2020 var ett år som vi nog alla nästan vill glömma. Pga Covid 19 pandemin blev
många tävlingar och träningar inställda.
Vi började året med en hopptävling v 4 Strömsholms Winter Games, därefter hann vi
ha Vårdressyren v 11 innan allt ställdes in. Inga tävlingar fick genomföras förrän 14
juni – och då passade vi direkt på att ha tredagars hoppning på stallplanen , för både
ponny och häst.
Därefter laddade vi för SM i dressyr och Lag SM, som sen genomfördes nere vid
slottet på GP banan i början av september i dagarna fyra.
V 42 hade i traditionsenligt DM för ponny och häst, men därefter fick alla tävlingar
ställas in resten av året.
Då vi förlorade en del pengar pga inställda tävlingar sökte vi kompensationsstöd från
RF och fick 85 000:-.
Utomhus SM gick i år på Falsterbo och Strömsholms RF fick en guldmedaljör i ponny
kat D – Ebba Danielsson, och en bronsmedaljör ponny kat C – Alicia Svensson.
Inomhus SM gick på Grevagården och där blev det en guldmedalj för Julie Carlberg –
juniorer häst. Hon vann även Morgondagens vinnare på Scandinavium i hård
konkurrens.
Lag SM finalerna som skulle gått av stapeln v 47 hos oss blev ju inställda, men
flyttades till v 4 2021. Där blev det en bronsmedalj för vårt elitlag , lett av Anders
Högberg. Vårt ponnylag hade ju också kvalificerat sig för final, men tyvärr blev de helt
inställda och inga finaler fick ridas.
Rob Ehrens brukar ju vara här och bla träna vårt elitlag flera gånger varje säsong,
men i år blev det bara en träning.
Vi har även genomfört några få Danielträningar för medlemmarna, men de har inte
varit många.
Vi får hoppas på ett bättre 2021.

Hopp/Tävlingsgruppen – Cecilia Thuresson, Eva Lundin, Anders Högberg, Stefan
Söderberg, Annica Åkerblad och Maria Jansson

Verksamhetsberättelse hoppning ponny 2020

2020 har för oss som alla andra varit ett märkligt år givet läget. Under de tävlingar
som gått att genomföra 2020 har vi haft många duktiga ekipage ute och tävlat för
klubben. Vi är stolta över att medlemmar inom sektion ponny växer.
På ponny har vi haft lag i div. 3 som tyvärr inte kunde fullfölja serien p.g.a för få
ekipage.
Vi har även haft ett framgångsrikt lag i elit ponny som vann tredje omgången på
hemmaplan och därmed totalen i vår zon.
Vi hade även ett gäng duktiga ponnyekipage i SM. Frida Levin, Anna Svane, Fredrica
von Celsing, Alicia Svensson som tog brons, Ebba Danielsson som tog guld.
Våra ponnyryttare har haft många bra prestationer så det är omöjligt att rapportera
om alla här.
Vi har försökt rapportera löpande i våra sociala medier om de prestationer som sker
både nationellt och internationellt. Det är roligt att se att vi har en bredd hos våra
ponnyekipage inom alla nivåer.
Tyvärr har planerade aktiviter både med och utan ponny fått skjutas upp p.g.a den
rådande situationen.
Vår ambition är att ha lagträningar, avsuttna träffar samt samla alla ponnyryttare till
en gemensam träff för information om föreningen samt höra vilka önskemål kring
aktiviteter som önskas.

Annica Åkerblad
Grenledare ponny

