
Valberedningens förslag till Östergötlands Ridsportförbunds årsmöte 22 mars 2023

Huvudstyrelse (stadgarna säger 6 jämte ordföranden) 
Ordförande: Mats Sköldestig, Nyval 2023-2024 

Ledamot: Marita Hjelm, Nyval 2023-2025  
Ledamot: Alexandra Leideborg, Fyllnadsval 2023-2024
Ledamot: Annika Elg, Fyllnadsval 2023-2024 
Ledamot: Britt Bengtsson, Omval 2023 till 2025 
Ledamot: Christina Almtun, Omval 2023 till 2025 
Ledamot: Marie Westrin, Omval 2023 till 2025  
Ledamot Stina Nerman, mandatperiod 2022- 2024 
Ledamot: Daniella Aman, mandatperiod 2022-2024

Anmälan av ordinarie ledamot tillika ungdomsledamot (under 26 år) utsedd av 
distriktsungdomsmötet för en tid av ett år samt en personlig suppleant för denne

Tävlingssektionen (stadgarna säger 4–8 personer samt vid behov 2-3 suppl) 
Ordförande: Marita Hjelm, Nyval 2023-2025  

Teres Bergström, Nyval 2023-2025 
Wilma Adamovic, (Fälttävlan)Nyval 2023-2025
Maria Eriksson, (Dressyr) Omval 2023-2025 
Roberto Christofoletti, (Hoppning) Omval 2023 till 2025
Annelie Holgersson (hoppning), mandatperiod 2022-2024 
Emil Andersson (dressyr), mandatperiod 2022-2024
Tina Kempe (Fälttävlan), mandatperiod 2022-2024
 
Suppleanter
Tommy Skybjer, (Sportkörning) mandatperiod på 2 år till 2024

Utbildningssektionen (stadgarna säger 4–8 personer samt vid behov 2-3 suppl) 
Britt Bengtsson, Ordförande, Omval 2023-2025 
 
Nina Tauberman, Omval 2023-2025 
Zara Tyrstam, Omval 2023-2025 
Frida Clewe Larsson, Nyval 2023-2025
Gith Hansson, mandatperiod 2022-2024
Kerstin Krystadius, mandatperiod 2022-2024 
Malin Grönberg, mandatperiod 2022-2024

Val av registrerat revisionsbolag
Sandbergs Redovisning & Revison AB, Linköping – omval på 1 år - omval till 2024 

Valberedning
Elena Hultgren vald till 2024 
Anna Stenqvist vald till 2024
Monica Funge vald till 2023 
Malin Wisemark vald till 2023
Christina Hjärtqvist vald till 2023



Valberedningens förslag 
 
Ordförande: 
Mats Sköldestig: Mats är engagerad i det lokala hästlivet. Har egen häst på St 
Sjögestad och rider lätt dressyr/hoppning. Är verksam i Stora Sjögestad Ryttarsäll-
skap. Har innan egen häst varit mycket aktiv som ridskoleryttare på St Ånestad 
och sedan Smedstad Ridsportcenter. Är administrativt lagd och brukar bl a hjälpa 
till med sådan verksamhet. Har ett stort kontaktnät i lokala hästlivet. 

Ledamot i distriktsstyrelsen: 
Alexandra Leideborg: Alexandra är 31år och bor utanför Linköping. Hon är dres-
syrryttare och licensierad C-tränare sedan 2014. Driver företaget Leideborg 
Equestrian AB sedan 2014 där fokus ligger på utbildning av häst och ryttare inom 
främst dressyr. Hon tävlar idag aktivt tom Lilla Grand Prix med egen-utbildade 
hästar. Alexandra är utbildad civilekonom och har stor erfarenhet inom ekonomi 
och IT. Hon har under de senaste 4 åren ingått i ledningsgruppen för de bolag 
hon arbetat för. Sitter sedan 2022 som revisor för Rappestad Ridklubb och arbetar 
med deras tävlingar, främst i dressyr.

Ordförande i tävlingssektionen samt ledamot i distriktsstyrelsen:
Marita Hjelm: Marita Hjelm är 62 år och bor på en liten hästgård söder om Kisa. På 
gården finns några ponnyer och ett äldre halvblod. På sommartid är det” kvigho-
tell” på gården och betena intas av nötdjur. Marita är numera pensionär, och har 
tidigare bland annat varit anställd på Ydregrinden. Sedan 1996 har Marita varit 
aktiv som en av Ridsportförbundets funktionärer, som A-domare och överdomare 
inom kategorin hoppning. Hon har även varit aktiv i styrelsen i Kinda Ridklubb.

Ledamöter i tävlingssektionen:

Vilma Adamovic: Vilma har varit ryttare i många år och utbildar sig nu till ridlära-
re. Hon studerar nu SRL 2. Hon har varit medlem i Nyckelryttarna i många år. Hon 
har tävlat och ägnat sig mycket åt fälttävlan. Vilma är 23år och kan representera 
de unga på ett mycket bra sätt. Vilma har god hästkunskap, är intresserad av att 
utveckla sig och hon är målmedveten, noggrann, energisk och ansvarsfull. När 
hon har sina ridlektioner är hon duktig och pedagogisk både mot barn och vux-
na.  Hon ser både det som är bra för hästen och ryttaren. Hon har ett stort mått 
tålamod och är lugn i olika situationer.
 
Teres Bergström: Teres är engagerad i Föreningen Mantorpsryttarna sedan nästan 
15 år och innan dess i andra östgötska klubbar, till exempel dåvarande Öster-
götlands FK (LFK). Hoppning är huvudintresset, framförallt inom ponnysporten är 
intressanta ämnen utanför tävlandet. Hon är en visionär på flera plan och gillar 
att engagera sig i olika projekt.
 
Ledamot i Utbildningssektionen
 
Frida Clewe Larsson: Frida är 43 år och bor i Kolmården. Hon har alltid varit in-
tresserad av hästar och hon har ridit på olika ridskolor fram till 18-årsåldern. Har 
tränat och tävlat både hoppning och dressyr. Frida gick ridgymnasium i Vansbro, 
Dalarna. Där gick hon alla FULK och ULK-kurser som fanns. Därefter gick hon RIK0 i 
Karlstad. Frida är utbildad förskollärare och specialpedagog och nu arbetar hon 
på Norrköping Fria läroverk-gymnasium med uppdrag kring elevhälsan. Frida är 
utbildad C-tränare inom dressyr och har ett eget företag Clewe Dressage där hon 
utbildar och tränar både häst och ryttare.


