
 

Verksamhetsberättelse	2022	–	Föreningen	Fjärås	Hoppryttare 

Klubbens ändamål är att skapa gemenskap och aktiviteter för att utveckla våra ryttare/medlemmar i 
och genom ridsporten samt att behålla ungdomarna i sporten. 

Föreningen Fjärås Hoppryttare fortsätter att vara en attraktiv klubb. Det märks inte minst på antalet 
nya medlemmar, framför allt ponnyryttare. Våra ryttare på ponny och häst, i hoppning och fälttäv-
lan har tränat, tävlat och placerat sig på många tävlingar var och en utifrån sina egna förutsättning-
ar. Klubben är väl representerad på tävlingsarenorna! Något vi är väldigt stolta över. Våra fina 
klubbkläder syns och gör att vi känner gemenskap!  

Klubben ser positivt på allt lagengagemang. Varmt tack till alla ryttare, föräldrar och klubbsuppor-
ters. Särskilt stort tack till våra fina lagledare – Linda Björkgren, Diana Blomst-Jensen, Anna 
Klang och Rigmor Arvidsson i hoppning. I år hade vi inget fälttävlanslag, istället har medlemmar 
deltagit i andra klubbars lag. 
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Majken Mossbrant var uttagen till Träningsgrupp 2022 för juniorer i fälttävlan. Så roligt och väl-
förtjänt! 

Alla klubbens medlemmar bidrog med ett jättefint engagemang för att göra vårt tävlingsarrange-
mang Gothenburg Summer Tour till den kvalitetsmässiga succé den blev, med väldigt nöjda ryttare 
och hästar! 

Motioner till förbundets årsstämma 
En av våra medlemmar har lämnat in motioner, som bygger på SafeSport Swedens motioner. Sty-
relsen har skickat in motionerna till förbundet där vi fullt ut stödjer motionernas yrkanden i dessa 
så otroligt viktiga frågor. Motionerna gäller Visselblåsartjänst, Oberoende utredningsenhet, För-
längda preskriptionstider, Lägg ner Juridiska Utskottet, Anta IOKs definitioner för trakasserier och 
övergrepp, Skapa större oberoende i Disciplinnämnden (DIN), Starta en brottsofferfond. 

Distriktsmästerskap Hoppning 

Hoppning seniorer: Silver till Erika Wenderyd med sin fina Chalice 

Lag Hoppning  

Elit häst:  Klubben har varit i Elitserien i många år, vilket verkligen är beundransvärt. Under 2022 
placerade sig laget på en jättefin 3:e plats.       

Div II häst: Klubben deltog med ett lag, där vi placerade oss på en jättefin andra plats.                    

Div I ponny: Klubben vann serien och kvalade därmed till Elitserien inför 2023. Vi hade två jätte-
fina lag, där det ena vann och det andra kom på en jättefin fjärdeplats av 12 lag! Fantastiskt!. 

Div II ponny: Klubben deltog med ett lag, som kämpade sig till en superfin sjätte plats av 12 lag! 

Div III ponny: Klubben deltog med ett lag, som vann serien. Magiskt!                                                                                                                                  

Distriktsmästerskap Fälttävlan 

• Fälttävlan juniorer: Brons till Majken Mossbrant med sin fina Fairnet  

• Fälttävlan ponny: Brons till Alice Landén med sin fina Killen. 

Kompetensutveckling 
Klubbens grundbult är att utveckla sina ryttare. 

Vi har under året lagt stort fokus på träning och utveckling av våra medlemmar. Bl a satsade vi på  
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hoppträning för erkänt duktige Vincent Voorn från Nederländerna. Vincent gjorde som vanligt ett 
jättebra arbete med många väldigt nöjda hästryttare. Vi anlitade återigen duktiga Anna Emanuels- 
son vid sex tillfällen. För första gången provade vi på att ha inomhusterrängträning för Pontus Hu-
gosson, vilket blev väldigt uppskattat. Nedan följer de kompetenshöjande aktiviteter vi genomfört 
under 2022: 

- Hoppträning för Vincent Voorn, 2 dagar 
- Terrängträningar inomhus/utomhus för Pontus Hugosson, 2 st 
- Terrängträning för Tina Lundin 
- Tempoträning på galoppbana i Anneberg 
- Hoppträning för Anna Emanuelsson, 6 st 
- HLR kurs 
- Clinic med André Brandt för våra ungdomar 
- Clinic för Patrick Kittel, där klubben sponsrade del av inträdet 
- GST - att vara funktionär och ta ansvar för olika delar  
- Klubbresa till VM i Herning - att på nära håll få uppleva hoppsport på världsnivå! 
- Öppen bana hos Rigmor Arvidsson. 

Ungdomssektionen 
Andre Brandt höll clinic för klubbens ungdomar. Han tog med sig två hästar, som han red och sam-
tidigt visade och berättade på vilket sätt han tränar dom. Efteråt åt alla lite mat och fika tillsam-
mans med André och där ungdomarna kunde ställa frågor. Vår egen Isabelle Enbom, som bl a job-
bar ihop med André på Magic Stables, som hästgroom, var med och berättade om sitt arbete.   

Nova Klang och Majken Mossbrant avslutade Ungdomsledarutbildningen i Hallands Ridsportför-
bunds regi. 

Tävlingsarrangemang - Gothenburg Summer Tour 
Uppslutningen av funktionärer var jättebra och alla bidrog med entusiasm, som gjorde att vi återi-
gen genomförde en tävling av bra kvalité och uppskattad av ryttarna.  

Totalt hade vi 314 (325) ryttare och 567 (713) hästar, som resulterade i 955 (1358) starter under 
fem dagar. Flera ekipage kvalade till Falsterbo däribland från den största klassen, 7Star 150, med 
final i Falsterbo med chans till plats i wc-tävlingen där. 

Pga omvärlden och dess återverkningar på dieselpriset mm och att GCT i Stockholm lagt till flera 
extra klasser, gick antal starter ner ordentligt jämfört med tidigare år. Detta gjorde att intäkterna 
minskade betydligt jfr med 2021. 
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Gemenskap 
Ett av syftena med klubben är att skapa gemenskap för medlemmarna. Med anledning av corona 
pandemin kunde klubben inte ha en kickoff i januari. Istället genomförde vi en enklare kickoff i 
april, där vi var 75 glada själar. Vi har genomfört träningar både vår och höst, som gett våra ryttare  
och medlemmar möjlighet att träffas.  Alla lag vi haft både för häst och ponny, bidrar naturligtvis 
till att skapa gemenskap. Även våra fina klubbkläder, som klubben och Svenska Ridsport AB sub-
ventionerar, bidrar till vår gemenskap.  

En stor positiv effekt på gemenskapen har utan tvekan GST haft. Många i klubben engagerade sig i 
arrangemanget, helt magiskt! Stort, stort tack till alla! 

Klubbresa till VM i Herning  
Unikt för 2022 är att vi satsade på en klubbresa till VM i Herning! Det blev ett väldigt lyckat ar-
rangemang! Vi fick uppleva ridsport på toppnivå, med både Lagguld och individuellt guld för   
Henrik von Eckerman. Inte minst skapade klubbresan väldigt fin social gemenskap! 

Ekonomi och Medlemsantal   
Medlemsantalet, licensierade ryttare och övriga medlemmar, uppgick under 2022 till totalt 169 
(143). En ökning med 26 jämfört med 2021. Många nya medlemmar, vilket visar att det vi gör i 
klubben attraherar! 

Då ekonomiskt utrymme fanns, beslutade klubben att göra en extra satsning på medlemmarna dels 
genom hoppträning för Vincent Voorn och dels genom att lägga pengar på klubbresan till VM i 
Herning. Klubben såg det som en stor möjlighet att besöka VM, eftersom Herning är så pass nära 
geografiskt. 

Utfallet på intäktssidan för 2022 blev lägre än förväntat. Det beror framför allt på att Gothenburg 
Summer Tour genererade en betydligt lägre vinst än planerat; 70.061 kr jfr med budgeterade 
150.000 kr.  

Totalt för 2022 gör klubben ett negativt resultat med -173.694 kr, jfr med budgeterade -155.000 kr, 
och har 436.067 kr (624.482 kr)  i UB. OBS!  

Fjärås 2023-02-02 

Christina Eide 
Ordförande 

Styrelsen 
Cecilia Torgersen, Erika Olsson, Petra Frivold, Marie Scherman, Anna Klang, Mikael Kristoferson, 
Marie-Louise Ardin, Anna Elander, Evelina Gustavsson, Karin Winge, Nova Klang
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