Årsberättelse 2021 - Strömsholms Ridsportförening
Jag kan börja med att upprepa inledningen; återigen ett händelserikt år. I övrigt så var 2021
ganska lik 2020 även om 2020 för alltid kommer att vara Pandemins år så blev 2021 tyvärr
inte så mycket bättre. Trots det så har vi kunnat genomföra en hel del väldigt bra tävlingar
men tyvärr utan publik. Våra ryttares, funktionärernas och medlemmarnas säkerhet och
hälsa har och har haft vår högsta prioritet och föreningen har gjort allt i sin makt för att
säkerställa att våra tävlingar, träningar och andra aktiviteter har blivit genomförda på ett
säkert sätt. Jag vill påstå att vi har lyckats väldigt väl med det även 2021.
Ett uttryck som jag brukar använda mig ut av är ”man skall göra det man är bra på” och det
är av den anledningen som jag till exempel sällan lagar mat. Det vi är riktigt bra på i
föreningen, förutom att tävla, är att ordna väldigt bra tävlingar. Vi har en lång historik av väl
genomförda tävlingar; sportsligt, organisatoriskt och ekonomiskt. Det är många som har
börjat inse vår förmåga att klara det mesta när det gäller tävling och föreningen får därför
många förfrågningar. Förfrågningar som vi tyvärr inte alltid kan tacka ja till. Vi sliter hårt på
några få människor och även om alla ställer upp med glädje och stor entusiasm så måste vi
bli fler om skall kunna fortsätta med en lika full tävlingsagenda som vi hade 2021.
Även om det är svårt att nämna några namn, allas insatser är lika mycket värda, så vill jag
även det här året rikta ett särskilt tack till någon. I år blir det Cecilia Thuresson. Cecilia
nominerades till årets eldsjäl på ridsportgalan och för mig som ordförande i SRF så var hon
en solklar vinnare. Cecilia är en outtröttlig eldsjäl som leder många av våra tävlingar med fast
hand och gott humör och hon är en stor bidragande orsak till våra framgångsrika tävlingar
och därmed vår goda ekonomi. Tack Cecilia!
Självklart ett stort TACK till alla er som, precis som Cecilia, har varit positiva, ställt upp och
hjälpt till under året trots rådande omständigheter. Utan er alla hade det inte fungerat. Även
ett stort GRATTIS till alla våra ekipage och våra lag med alla goda tävlingsresultat trots
förutsättningarna. Grenledarna kommer att skriva mer om det.
Vårt goda samarbete med Ridskolan Strömsholm fortsätter, Jonas Jonsson har som alltid hållit
styrelsen informerat om vad som händer och sker på RS och han har även under 2021 varit
ett viktigt bollplank när det gäller pandemisäkerhet kring våra tävlingar. Det är som alltid
mycket spännande saker på gång och det är fantastiskt att vi som förening med våra tävlingar
kan bidra både ekonomiskt och genom att fler får upp ögonen för den fantastiska
anläggningen som Ridskolan Strömsholm är.
Efter styrelsebeslut och i samråd med Traditionskommittén blev det även utdelning av
stipendier 2021. Sophia Folkesson, Alicia Svensson och Christine Lindström fick dela på
stipendiesumman. Även i år hoppas vi på många ansökningar fram till den 31/3,
informationen finns på vår hemsida https://stromsholmsridsportforening.se/.
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.
Vi ses i ridhuset, var rädda om varandra!

Peter Tichelaar

Ordförande

Verksamhetsberättelse Hoppning Strömsholms RF

2021 blev tack och lov ett mer händelserikt år än 2020, även om många tävlingar blev
inställda.
Vi började året med Winter Open där det reds om seger i Folksams elitallsvenska för häst
2020. SRF gjorde ett bra jobb och slutade där på en hedrande brons plats.
Efter det blev det några inställda tävlingar, men för första gången fick vi arrangera tävling
nere vid slottet och Strömsholmsdagarna reds i dagarna fyra. Vi hade mest hästhoppning
med klasser från 120 – 145 .
Ponnyerna - som veckan innan tävlingarna fått klart att de fick tävla, red bl.a. finalen i
Sverigeponnyn.
Det var en upplevelse att arrangera tävling på den vackra gröna banan vid slottet och vi fick
mersmak och om inget annat händer så kör vi även 2022.
Som oftast gick finalen i Folksam Elitallsvenska i Falsterbo under juli månad dit SRF kvalat.
Målet var guld, men det blev ett brons även detta år för vårt fantastiska elitlag.
Divison 1 lagen i både häst och ponny gjorde även de en bragd i år och vann hela serien.

På hösten hade vi 2 väldigt stora hopptävlingar – Lag SM- final för ponny och SM för häst.
SRF:s ponnylag gjorde en bragd och kom 3:a i Folksams Ponnyallsvenska på hemma plan.

Det var första gången vi arrangerade ett SM för häst. Det var mycket att hålla reda på, men
vi lyckades bra och vi fick många lovord från de tävlande.

Våra egna ryttare som placerade sig under SM var:
Py Jägerdén 4:a och Matilda Pettersson 7:a i Senior SM,
Ebba Danielsson 5:a Junior SM
I år arrangerade vi äntligen Julbord för alla våra funktionärer – där passade vi även på att
gratulera alla som gjort fantastiska prestationer under året.
Vi har som sagt haft många ryttare som gjort bra prestationer under året.
Speciellt vill vi nämna några som placerat sig på SM och Nordiska Mästerskapen i Finland
Ebba Danielsson segrade i Junior SM utomhus
Nelly Lindgren blev 3:a i ponny SM Kat C och 3:a på Nordiska Mästerskapen
Alicia Svensson segrade i Children på Nordiska Mästerskapen

Vi vill åter igen tacka alla funktionärer och samarbetspartners vi haft under året. Utan er
skulle vi inte ha möjlighet att ha den verksamhet vi nu har.
Några av våra samarbetspartner är; Ridskolan Strömsholm, Glada hästen i spiltan, Hööks,
Torstensons, Alfab, GreenFeed, Xtrem Cargo, Swetex, Försvarsmakten, Krafft med många
fler...
Strömsholm 220218
Eva Lundin

Cecilia Thuresson

Stefan Söderberg

Annika Åkerblad

Anders Högberg

Verksamhetsberättelse dressyr 2022
Strömsholms Ridsportförening fick ta hand om värdskapet för finalerna i Lövsta Future
Challenger då Sweden International Horse show på Friends Arena blev inställt 2019 på
grund av covid.
Pris summan låg på 750 000kr.
Och finalerna för Swedish Warmblood Trophy med dom 4 bästa 4,5 och 6 åriga hästar från
Breeders Thropy. Som skulle ha gått på Göteborg Horse Show.
Vår dressyren genomfördes sista helgen i april med klasser i lilla rundan och stora rundan.
Under Nationslags tävlingarna var det observationstävling för samtliga ungdomsgrupper på
häst.( children, juniorer, young rider) Och kval till Lövsta Future Challenger 2021.
Efter efterfrågan från domar utbildar anordnades en sommar tävling på Grand Prix bana med
examen för Grand Prix domare.
Höst dressyren avreds med klasser från medelsvår upp till Grand Prix.
Folksam ponnyallsvenska Lag dressyr final reds under alla helgon helgen och Semifinal till
Sweden International Horse show ponny kür.
Det anordnades program ridning
Dressyr träning för Tinne Vilhelmson Silfvén med sikte på Lag SM 2022. Tränings tillfälle är
inplanerat under 2022
Annica Lund
Grenledaren Dressyr

Verksamhetsberättelse Fälttävlan 2021
Under 2021 har fälttävlan haft flertalet fina prestationer och placeringar. Där vi har försökt att
hinna att uppmärksamma och rapportera om ryttarnas prestationer på sociala medier. I år
hade vi både ett storhäst och ponnylag till Lag SM som gick på hemmabanan Strömsholm.
Där vi placerade oss på silver med storhästlaget utav nio lag, på ponny blev det brons utav
23 lag. Våra ryttare har även deltagit i DM, där vi tog ett guld i P90 och guld i H100 för
seniorer. Vi har även haft ryttare som tävlat utomlands med väldigt fina prestationer och
resultat.
Verksamhetsplan Fälttävlan 2022
● Terrängträningar inomhus och utomhus.
● Avsuttna träffar.
● Programridningar tillsammans med dressyren.
● Lagträningar dressyr/hopp/terräng.
Charlotta Lykken och Kristin Lykken
Grenledarna i Fälttävlan

Ponnyryttare hoppning Verksamhetsberättelse 2021
Trots pandemin, som medförde en lite försiktig start på år 2021, har det varit ett roligt år för
föreningens ponnyryttare som både haft fina framgångar individuellt men även gjort mycket
roligt tillsammans.
Under vårvintern 2021 var möjligheten att ordna ponnytävlingar under perioder begränsad
eller inställd men så snart det kom igång ordentligt igen framåt sommaren hade föreningens
ungdomar många fina framgångar under året med sina ponnyer. Det blev många fina
nationella placeringar på alla nivåer och både till utomhus- och inomhus-SM var föreningen
väl representerade av en handfull ryttare. På inomhus-SM knep en av föreningens cponnyryttare till och med SM-brons! Även distriktsmästerskapstitlarna för b- respektive dponny togs av två SRF-ponnyryttare i somras på Sundbyholm. Vi hade även haft
ponnyryttare som haft fina framgångar i internationella tävlingar, t.ex. i Slovakien och Finland
samt i lag-EM i Polen.
Den 29 juni hade vi en solig avsutten träff för ponnyryttare med familjer på Österängarna
med grillning och kubbspel. Den 28-29 augusti ordnade vi en kick-off för föreningens
ponnyryttare med träning för Kati Ojala och Daniel Svensson samt lazerdomespel och de
som ville övernattade på vandrarhemmet. Fint samarbete av alla 15 deltagande ungdomar,
deras föräldrar och tränare gjorde att det blev superroliga dagar!
På grund av pandemin sköts ponnyallsvenskan upp till hösten men det blev väldigt
spännande och roliga lagtävlingar med härlig sammanhållning i våra två deltagande lag, ett i
division 1 och ett i elitserien. Elitlaget hade ett kanonfint kval där de vann sin zon och de tog
sedan brons i SM-finalen på hemmaplan i Strömsholm i november! Division 1-laget hade en
spännande serie där de låg lika med Jump-club inför finalomgången men tog hem
totalvinsten i december genom att vara felfria i finalen och dessutom på snabbast tid!
Fantastiskt duktiga ryttare i båda lagen och även fin support av lagledare, föräldrar och
hejarklackar, stort grattis!!
Under jullovet höll Eva Lundin en gröntkort-kurs med de ungdomar i föreningen som ville
delta.
Verksamhetsplanering 2022
Den 26-27 februari drar året igång med en kick-off för våra ponnyryttare med
markarbetsträning och banhoppning för Py Jägerdén. Det blir samtidigt en lagupptakt inför
ponnyallsvenskan där vi även i år kommer att ha ett lag i division 1 och ett lag i
elitallsvenskan. Tyvärr finns inte tillräckligt många ekipage för att få till ett lag i division 3.
Andra omgången för såväl division 1 som elitserien kommer att gå av stapeln hemma på
Strömsholm vecka 15 och då hoppas vi på stor hejarklack! Finalen av elitserien går i år på
Strömsholmstävlingarna i början juni och då vore det förstås kul om vårt lag fick vara med
igen! Förhoppningsvis kommer vi även att ha ett lag i division 2 i ponnyallsvenskan under
hösten.

Åsa Olsson
Hoppning ponny

