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Verksamhetsberättelse	2019	–	Föreningen	Fjärås	Hoppryttare	
 
Klubbens ändamål är att skapa gemenskap och aktiviteter för att utveckla våra medlemmar i och 
genom ridsporten samt att behålla ungdomarna i sporten. Under 2019 har klubben gjort en större 
satsning, både med sociala aktiviteter och hoppträning för internationellt känd hopptränare, för att 
ytterligare förstärka ändamålet med klubben.  
 
Föreningen Fjärås Hoppryttare fortsätter att nå framgångar. Det märks inte minst på det ökande 
antalet medlemmar, vilket visar att vi förhoppningsvis gör rätt saker på ett bra sätt. Många av våra 
ryttare har varit framgångsrika på tävlingsbanan och på andra sätt, var och en utifrån sina 
förutsättningar. Våra ryttare på ponny och häst, i hoppning och fälttävlan har tränat, tävlat och 
placerat sig på många tävlingar. Klubben är väl representerad på tävlingsarenorna! Något vi är 
väldigt stolta över. Våra fina klubbkläder lyser upp och gör att vi känner varm gemenskap!  
 
Klubben ser positivt på allt lagengagemang. Det är roligt och utvecklande både socialt och 
tävlingsmässigt! Varmt tack till alla ryttare, föräldrar och klubbsupporters. Särskilt stort tack till 
våra fina lagledare – Paula Torgersen, Mikael Kristoferson och Cecilia Konvalina i hoppning och 
Anna Fele i fälttävlan. 
 
Alla klubbens medlemmar bidrog med ett helt fantastiskt engagemang för att göra vårt 
tävlingsarrangemang Gothenburg Summer Tour till den kvalitetsmässiga succé den blev, med 
väldigt nöjda ryttare och hästar! 
 
Sportsliga och andra framgångar - Hoppning 
 
Distriktsmästerskap  

• Ida Garcia gjorde en strålande insats tillsammans med sin ponny Burdal Jacob och blev 
Hallandsmästare 2019!  

• Lydia Lindén tog en hedrande bronsmedalj med sin häst Quality Street.  
 
Klubbmästerskap Hoppning (inofficiellt) – För första gången arrangerade vi Klubbmästerskap i 
hoppning (inverkan) för ponny och häst. Pga av dåligt väder fick vi skjuta fram datumet, vilket 
gjorde att inte så många kunde komma. Inte desto mindre blev arrangemanget väldigt lyckat, då vi 
också arrangerade Pay & Jump samtidigt, där bl a flera av våra yngsta var med och red av hjärtans 
lust. Varmt tack till Rigmor Arvidsson-Maggi, Alexandra Graffner, Karin Winge och Bianca 
Maggi för ett jättefint arrangemang med proffsig bana, blommor från Arvidsson i Fjärås och 
superbra fika! 
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• Klubbmästare 2019 blev Bianca Maggi efter en superfin och väl riden runda med sin häst 
Conrad.  

 
Lag - Elitlaget i hoppning, häst, ligger kvar i Elitserien efter att ha kämpat väl och där vi till slut 
hamnade på en fin 6:e plats i grundserien! 2019 hade vi glädjande nog även ett lag i Division I, 
häst. Här kämpade vi oss till en fin 5:e plats i zon Väst. Vårt Ponnylag i Division II kom på en fin 
10:e plats. 
 
Sportsliga och andra framgångar - Fälttävlan 
 
Under året har Fjärås Hoppryttare haft ca 30 stycken aktiva ryttare som tävlat fälttävlan. Dessa 
ryttare har en spridning från basnivån (P70/H80) till internationell 3* klass (SM/NM klass). Våra 
ryttare har ett flertal placeringar i regional fälttävlan 
 
Individuella placeringar/prestationer utöver regionala tävlingar som bör lyftas fram; 

• Anna Felé har under året har placeringar i nationell och Internationell  2*klass. 
• Sandra Uhrberg har genomfört 2*L klass i Szregom, Polen. 
• Ida Nordin och Mosquita tog DM guld för ryttare till och med 13 år. 

 
Lag - Fjärås Hoppryttare placerade sig på 6:e plats av 23 lag på ponny lag-SM i Fälttävlan. Laget 
vara bästa Halländska lag och enbart 3 straffpoäng från medaljplats. Lika många straffpoäng som 
2,7 tidsfel. I Laget red; Tova Stark- Nicke Nyfiket, Anna Hanning – Dancing Cloud, Clara 
Söderholm – Rainbow Ziggy och Lova Svedung – Lofty Finnuala. 
 
Under Lag-SM vann även Lova Svedung och ”Speedy” silvermedalj i Svenska Connemara 
mästerskapen.  
 
Kompetensutveckling 
 
Klubben har arrangerat olika träningsaktiviteter:  

- Clinic med Eamon Hickey (60 deltagare) 
- två träningstillfällen (tot. 3 dgr) för internationellt erkände hopptränaren Vincent Voorn 
- två träningstillfällen för hopptränaren Anna Emanuelsson  
- ett träningstillfällen för hopptränare Rigmor Arvidsson-Maggi för Div 2 Ponny 

 
En stor del i klubbens kompetensutvecklingsarbete är att alla ska utveckla sitt kunnande i att 
arrangera tävlingar. Det är många komponenter man utvecklar genom ett sådant stort arrangemang, 
som Gothenburg Summer Tour, såsom nå kundnöjdhet, serviceanda, ledarskap, team spirit, 
planering och ekonomi. Vi har varje år ungdomar/ryttare som hjälper till på banan,  
framhoppningen, domartornet, stallet, VIP:en och på aktivitetsområdet. Flera tar dessutom på sig 
ansvar för stationer som ex. domartorn, prisutdelning och bana. Vi tycker det är viktigt att  
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ungdomarna/ryttarna ska se och kunna flera delar av hästsporten, inte bara ridningen. Vi vill bidra 
till nästa generations tävlingsarrangörer!  
 
Sugar Cup Halland 
 
Fjärås har under året arrangerat två omgångar av Sugar Cup Halland, både för häst och för Ponny. 
En omgång har arrangerats hos Björbäcks Ryttarförening under maj månad och en har arrangerats 
hos RK Styringe Stall i Harplinge. Totalt har varje omgång haft 35-40 deltagare och flera av dessa 
deltagare har även valt att åka på regionfinal i Flyinge under juli månad. Av dessa ryttare från 
Halland deltog åtta stycken ryttare i Sverige Finalen som hölls i augusti månad i Bräkne-Hoby där 
Lag-SM avgjordes. Ett flertal ryttare från Halland tog placeringar i Sverige Finalen. Ansvarig för 
cupen under året har Anna Felé, Therese Aronsson, Daniella Aronsson, Linda och Johanna Segel, 
Ida Nordin och Sandra Uhrberg varit.  
 
Talangutveckling Halland 
 
Vi har i flera år fått ryttare uttagna till Hallands Ridsportförbunds Talangutveckling, nivå 2, häst. 
2019-2020 är inget undantag. Denna gången har Isabell Enbom och Maja Werlid  blivit uttagen. 
 
Fr o m 2019 satsar distriktet även på ett motsvarande utvecklingsprogram för ponnyryttare. 
Klubben har glädjande nog fått med hela fem ryttare: Ida Garcia, Isabella Olsson, Majken 
Mossbrandt, Lova Stark och Beatrice Svensson. 
 
Tävlingsarrangemang - Gothenburg Summer Tour 
 
Årets arrangemang av Gothenburg Summer Tour genomfördes för sjätte året i rad. Syftet är att 
vara med och utveckla hästsporten och arrangera hopptävlingar med hög kvalitet i alla dess delar, 
där häst och ryttare står i centrum! Åby hästsportanläggning tillhandahåller en unik miljö i det 
hänseendet.  
 
Vår tävlingsledare, Paula Torgersen, gjorde ett fantastiskt arbete både innan och under tävlingen. 
Hon lotsade alla glada och positiva medlemmar, som ställde upp som funktionärer, på ett 
magnifikt sätt! Paula är en fantastisk förebild  och representant för klubben. 
 
Kvalitetsmässigt blev arrangemanget, som vanligt, en stor succé! 2019 var första året GST 
genomfördes utan någon väderkatastrof! Underbart!   
 
Tävlingarna drog till sig många av landets allra bästa ryttare! Totalt hade vi 2059 starter, 599 
ryttare och 1139 hästar!  
 
Ryttarfesten blev en succé och drog till sig 220 deltagare.   
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Gemenskap 
 
Ett av syftena med klubben är att skapa gemenskap för medlemmarna. I år bestämde vi oss för att 
satsa lite extra genom att arrangera en klubbresa till EM i Rotterdam, där klubben stod för hälften 
av kostnaden för att få med så många som möjligt. Till slut blev vi 25 glada medlemmar, som 
följde med (4 fick förhinder i sista stund). Vi fick uppleva fin hästsport, ett Rotterdam på sitt bästa 
med härligt väder och inte minst jättefin gemenskap. En allt igenom härlig upplevelse!  
 
Därutöver fortsatte vi skapa gemenskap tack vare clinic med Eamon (60 deltagare), kickoff med 
bowling och mat (65 deltagare) och gemensamma hoppträningar. Gothenburg Summer Tour 
engagerar i stort sett alla i klubben med gemensamt mål att skapa kvalitetsmässigt proffsiga 
tävlingar för både ryttare och häst på Åby Ridsportarena. Väldigt många av våra medlemmar, 
gamla som nya, hjälpte till i flera dagar och vi lärde känna varandra på ett sätt som annars är svårt 
att få till. Stort och varmt tack för allt engagemang!  
 
Ekonomi och Medlemsantal   
 
Medlemsantalet, licensierade ryttare och stödmedlemmar, uppgick under 2019 till totalt 139 
medlemmar (licensierade ryttare och stödmedlemmar). En ökning med 24 jämfört med 2018. 
 
Gothenburg Summer Tour omsatte 1.356.835 kr och genererade en vinst på 89.065 kr. 
Pga lägre sponsorintäkter än planerat, blev vinsten inte i nivå med tidigare år, något vi arbetar med 
att förbättra till 2020 års tävling.  
 
Totalt för 2019 gör klubben ett negativt resultat med -99.137 kr och har tillgångar om 765.000 kr  i 
UB. 
 
Tostared 2020-02-21 
 
Christina Eide  
Ordförande     
  


