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Verksamhetsberättelse 2021 för Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund  
 

  

  

I styrelsen för Göteborg & Bohusläns Ridsportförbund har under året följande ledamöter ingått:  

 

  

  

Styrelsens ledamöter:  

  

  

Hans Wendt      ordförande     

Karin Genberg   v. ordförande   

Ann Olofsson  kassör  

Hanna Khazrai   sekreterare 

 

 

Eva Jungmark 

Nina Anyai 

Naana Rench   

   

Pelle Wedenmark          

   

Alva Björklund      ungdom     

Johanna Forsman, personlig 

suppl. till Alva Björklund   

   

  

     

   

   

   

  

Styrelsemöten  

  

Distriktsstyrelsen har under sitt verksamhetsår haft 7 protokollförda styrelsemöten, dessa har 

varit både fysiska och digitala.  

 

Anställda   

  

Kerstin Gunnesson har varit anställd och verksam under 2021 tillsammans med Evelina Ketola, 
Evelina är vikarie för Ellinor von Essen som är tjänstledig för studier.  

 

  

Medlemsstatistik  

  

Distriktet hade 55 anslutna föreningar per den 31/12 2021, en förening mer än under föregående år. 

Totalt 11 044 medlemmar vilket är en ökning med 366 medlemmar sedan 2020. 
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Göteborgs- & Bohusläns Ridsportförbund har varit representerade på följande angivna 

konferenser, digitala möten, styrelser och övriga träffar under verksamhetsåret 2021, dessa har 
varit främst digitala med även fysiska:  

 

Träffar med Västra Götalands Idrottsförbund/SISU har under året representerats av Hans Wendt och Kerstin 

Gunnesson 

 

Utvecklingsplanen för ridsporten i Göteborg kommun, Idrott & föreningsförvaltningen, Hans Wendt och 

Kerstin Gunnesson 

Agria träffar under året, Kerstin Gunnesson o Evelina Ketola 

Möte med Mölndals kommun, 26 januari, Hans Wendt och Kerstin Gunnesson 

Besökskonferenser Nina Anyai och Kerstin Gunnesson 

Ett flertal informationsträffar via Teams om Covid 19 

Svenska Ridsportförbundets digitala Förbundsstämma den 8 maj där deltog vår ordförande, Hans Wendt och 

vice ordförande Karin Genberg.  

Distriktsordförandekonferenser, Hans Wendt 

Konsulentträffar, Kerstin Gunnesson, Evelina Ketola 

Projektstödsträff, Kerstin Gunnesson och Evelina Ketola 

Ordförande/Tjänstemannakonferens, Hans Wendt och Kerstin Gunnesson 

Hans Wendt deltog som mötesordförande på Storås Ridklubbs digitala årsmöte, 24 februari, från distriktets 

kansli. 

Möten med gruppen Föreningsstöd och Utveckling, från styrelsen Pelle Wedenmark och konsulent Kerstin 

Gunnesson samt representanter från Askims Frk, Långeberga Rk och Göteborgs Frk samt Stina från 

Parasportförbundet  

Avstämningsträff med Agria, hösten-21, Kerstin Gunnesson 

Flertal möten med Agria om deras olika engagemang under året i distriktet, Evelina Ketola o Kerstin 

Gunnesson 

Möten med gruppen Ändamålsenliga anläggningar, en grupp utsedd tillsammans med Ioff, där Nina Anyai 

varit sammankallande och övriga som deltagit har varit Hans Wendt, Kajsa Baumann Askims Frk, Karin 

Liberg, Erica Lundqvist Göteborgs frk och som sekreterare Kerstin Gunnesson 

Riksstämma CUS 

Dus träff med RF/Sisu Västra Götaland 

Möten under året med Strategigruppen för Göteborgsidrottens Anläggnings- och Värdegrund för barn och 

ungdomar, Kerstin Gunnesson 
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Delar av distriktsstyrelsen 2021 

Foto Kerstin Gunnesson 

 

Distriktsstyrelsen har under året fortsatt med fadderverksamheten som startades upp under 
2019 där varje ledamot har ca 6 föreningar vardera att hålla kontakt med och då i första hand 

med föreningens ordförande 

Distriktsstyrelsen har också kommit fram till att arbeta ännu mer med följande punkter: 

 

- Kommunpåverkan, distriktet hjälper föreningarna.  
- Föreningskommunikation, plattformar och kanaler för distriktet  
- Närmare relation mellan förening och distrikt. 

 

Två av ledamöterna i distriktsstyrelsen har även uppdrag inom Svenska Ridsportförbundet: 

Pelle Wedenmark ledamot i centrala Tävlingskommittén.  

Nina Anyai ledamot i RUS, Ridskole- och Utbildningssektionen, och i Hästvälfärdsrådet samt 

också suppleant i Hästsportens Folkhögskolas styrelse. 

Vi har kunnat leverera vår Basutbud under året trots Pandemin både fysiskt och med digitala 

hjälpmedel. 
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Karta över Göteborg & Bohusläns Ridsportförbunds distrikt, blå markering är föreningar med ridskola och vit 

markering är övriga föreningar. 

 

Regionsamverkan 

 

Efter många år av diskussioner och träffar beträffande Regionsamverkan har styrelsen kommit 
fram till att vi i Göteborg & Bohusläns Ridsportförbund i dagsläget inte går vidare med dessa 

planer på att bli en större region. Vi fortsätter dock att samarbeta med närliggande distrikt 
såsom som det har gjorts under många år tillbaka. Vi samverkar med både Västergötland och 

Hallands Ridsportförbund med framförallt tävlingsverksamheten och utbildningar.  

Vi har som målsättning att nyttja våra resurser till våra medlemmar på ett maximalt sätt, öka 
medlemsnyttan, ge bättre service och stöd i det som är vårt basutbud. 

Framtiden får avgöra den fortsatta utvecklingen med eventuellt en stor region. 
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Koncentrerade Domare och Överdomare i hoppning samlades detta år på Teams för 

repetitionskurs 2021, kursledare Annika Pihl 

Foto: Kerstin Gunnesson 
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Grönt kort handledare fick under 2020 träffas digitalt på sin fortbildning liksom de som 

utbildade sig till nya handledare 

 

 
 

Micaela Görloff under Ryttarutvecklingsträffens första dag, 

 foto Kerstin Gunnesson 
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Projektstöd 

Idrottslyftet och tidigare handslaget och som nu benämns Projektstöd. RF, Riksidrottsstyrelsen beslutade 

2019 om de nya formerna för ekonomiskt stöd till idrotten och det har varit regeringens extra satsning på 

Barn- och ungdomsidrott och syftar till att så många som möjligt ska idrotta så länge som möjligt i en så bra 

verksamhet som möjligt. Mycket har hänt under drygt tio år. Det kanske viktigaste är att många föreningar 

har börjat tänka i banor av vision och utveckling. De har börjat diskutera vad de vill med sin verksamhet och 

hur de ska utforma den för att nå dit. Det är en process som måste vara ständigt pågående. 

Stödet är till för att skapa förutsättningar för föreningarna att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i 

enlighet med Strategi 2025. Inom projektstödet har Svenska Ridsportförbundet fått totalt 4,5 miljoner som 

fördelats till ridsportens föreningar. Projektstödet riktar sig till unga mellan 13-20 år för att uppmuntra unga 

att stanna kvar i den organiserade idrotten. Som tidigare finns möjlighet att få bidrag till idrottsspecifika 

utbildningar. Under 2020 har föreningarna även kunnat använda en del av projektstödet till att göra 

anpassningar som ska hjälpa och skapa möjlighet att fortsätta den dagliga verksamheten trots Corona 

pandemin. 

 
Syfte 
Att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7 - 25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras 
till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten. 
 
Mål 
Att samtliga SF, utifrån sina unika behov, vid programperiodens slut har utvecklat sin verksamhet för barn 
och unga mellan 7 - 25 år. 
Utvecklingsinsatserna ska vara i linje med RF:s anvisningar för barn och ungdomsidrott och leda till att 
svensk idrott utvecklas, samverkar med andra aktörer och ger goda möjligheter att idrotta i förening. 
Idrottslyftets syfte och mål är tydligt kopplat till idrottens pågående strategiarbete, vilket innebär att 
Idrottslyftet inte ska vara en egen verksamhet utan istället blir ett medel för att utveckla föreningsidrotten i 
linje med den av svensk idrott beslutade strategiska inriktningen. 
 
I vårt distrikt har 17 föreningar sökt projektstöd och 23 stycken projekt av 20 sökta har beviljats medel från 

Projektstödet, till en summa av 335 600 kr. Inriktning på projekten är främst, Hästkunskap, 

Ungdomsledarkurser, Utveckla ungdomssektionen, Basutbildning, Ryttarutveckling, Ridledarutbildning, 

Föreläsningar, Intern ledarutbildning, Digital ryttarutveckling, Corona anpassning, Behålla de unga. 

 

 

Unga ridsportmedlemmar, foto Kerstin Gunnesson 

http://www.svenskidrott.se/Barnochungdomsidrott/riktlinjerforbarn-ochungdomsidrotten/
https://www.rf.se/Strategi2025/
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Ryttarutvecklingsgruppens andra träff med Ridlära på programmet, här några deltagare och föreläsaren 

 Lena Berggren Wenderyd 

 

Foto Kerstin Gunnesson 
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Många Teamsmöten under året!                                                              
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Introduktion av första grupparbetet för ungdomarna på Ungdomsledarkursen med vår 

inspirerande ledare Michaela Görloff 

 
 

               Kerstin och Michaela, ledarna på Ungdomsledarkursen 

 

 
 

Härligt engagerade ungdomar på Ungdomsledarkursens första steg       

Ungdomsledarkursen hölls på vackra Wendelsbergs Folkhögskola i Mölnlycke 
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Verksamhetsberättelse distriktets ungdomssektion 2021 

Ett år som likt förra året präglats av pandemin har gjort att DUS under året har fokuserat på att ställa om och 

bli tryggare som styrelse. Aktiviteter som planerats har fått ställas in eller ställas om till digitalt samtidigt som 

vår vision om att få träffa distriktets ungdomssektioner inte har kunnat uppnåtts i den skalan som vi hade 

önskats.  

DUS verksamhetsplan börjar med ett digitalt årsmöte onsdagen den 24 mars. Under mötet var Alma 

Sundquist, ledamot i Centrala ungdomssektionen, ordförande. Under mötet deltog sju föreningar med varsin 

röst. Mötet sluta med att styrelsen gick från fyra medlemmar till sju stycken medlemmar. Mötet avslutades 

med en frågestund som gav givande diskussioner kring situationen kring pandemin, som är en utmaning för 

alla i distriktet.  

25 april deltog representanter från DUS på Centrala ungdomssektionens digitala riksstämma. Under dagen 

hölls workshops tillsammans med landets olika DUS och Försvarsmakten bjöd på en inspirationsföreläsning. 

Dagen slutade med att DUS ordförande Johanna Forsman valdes till vice ordförande i Centrala 

ungdomssektionen samt ungdomsledamot i förbundsstyrelsen.  

Den 25 maj genomför DUS en digital föreläsning med Cathrine Andersson och projektet Trygga ledare. 

Föreläsningen var mycket uppskattad med över 35 deltagare som ville veta mer hur man blir en trygg ledare 

inom ridsporten. Ämnen som togs upp är bland annat hur man kan bidra till ett schysst klimat i stallet och 

vad mobbning och kränkningar är. Mycket viktig kunskap som inspirerade många unga till fortsatt arbete 

med trygghetsfrågor på sin egen förening.  

Efter en sommar med lite ledighet från styrelsearbete träffades styrelsen den 26 september fysiskt för första 

gången tillsammans med RF-SISU Västra Götaland för en dag tillsammans. Det samtalades kring styrelsen 

egna arbete och vilka fokusområden DUS ska arbeta med under 2021. DUS blev väldigt inspirerade och tog 

med sig ett flertal projekt att arbeta vidare med.  

Den 2 oktober arrangerade DUS den årliga förberedande ungdomsledarkursen för ungdomar som är 11–14 

år. Dagen spenderades på Kongelf gästgiveri tillsammans med 14 deltagare från 5 olika föreningar. Under 

dagen får ungdomarna flera verktyg i hur man är en bra ledare i stallet. Bland annat diskuteras ridsportens 

värdegrund och hur en aktivitet kan planeras på ett bra sätt. En väldigt rolig dag helt enkelt!  

Den 6 oktober arrangerades årets andra digitala föreläsning tillsammans med RF-SISU Västra Götaland. 

Dagens föreläsare var pararyttaren Felicia Grimmenhag som berättade sin gripande historia om vägen från 

sjukhussängen till att vara OS-ryttare. Under föreläsningen deltog 15 nyfikna ungdomar som fick med sig 

några framgångsnycklar och en hel del inspiration till sin egen resa.  

Den 20 november arrangerade DUS den årliga ”Vi i stallet” finalen på Clarebergs RK. Vi i stallet är en tävling 

där ungdomar mellan 9–13 år tillsammans bildar ett lag för att tävla i hästkunskap. I tävlingen deltog fem lag 

från fyra olika föreningar. Årets vinnare blev Råda Ridklubb som därmed kammade hem vinsten på 2500 kr 

till sin ungdomssektion. Alla deltagare fick en fin rosett och ett par strumpor. Agria Djurförsäkring var även 

med och sponsrade med fina tröjor till alla deltagare. Grattis återigen till Råda Ridklubb. 

I samarbete med Agria Djurförsäkring och Billdal RK:s ungdomssektion så arrangerades en käpphästtävling 

den 29 december på Billdals anläggning. Aktiviteten var mycket uppskattad och dagen slutade med att två 

ungdomar kvalde sig vidare till en final som arrangeras under Gothenburg Horse Show 2022. Lycka till!  
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Verksamhetsårets sista aktivitet, den årliga bussresan till DUS Skånes ungdomsdag på Flyinge, ställdes in på 

grund av den höga smittspridningen av covid-19. Eventet planeras att arrangeras senare i år och DUS ser 

fram emot att arrangera en bussresa vid detta tillfälle.  

DUS har även i år fokuserat på att utveckla sin kommunikation till distriktets ungdomssektioner. På 

Instagram under namnet @gbgbohus_dus har flera storys och inlägg gjorts under året. Bland annat har 

frågestunder arrangerats och DUS medlemmar har delat med sig av tävlingsdagar, veterinärbesök samt 

morgonfodringar. Flera projekt som planeras att genomföras under 2022 förväntas att stärka 

kommunikationen, arbetet har dock försvårats på grund av pandemin. DUS ser fram emot 2022 och hoppas 

på att kunna planera in flera tillfällen att träffa distriktets ungdomssektioner.  

Styrelsens utförande under 2021: 

Ordförande: Johanna Forsman, Gråbo Ridklubb. 

Vice ordförande: Maja Simonsson, Strömstads Ridklubb. 

Sekreterare: Alva Björklund, Kungälvs Hästsportklubb. 

Kassör: Amelie Vindrot, Gråbo Ridklubb.  

Ledamot: Elin Andersson, Bulycke Ryttarförening. 

Ledamot: Tindra Tammi, Göteborgs Fältrittklubb.  

Ledamot: Johanna Jägard, Råda Ridklubb.  

 

 

 

Tröjorna till alla som deltog i ”Vi i stallet! under 2021 Grattis till Råda Ridklubb som tog hem vinsten 2021       

 

Vi i DUS vill tacka alla ungdomssektioner i distriktet och distriktsstyrelsen för detta år och ser 

fram emot ett inspirerande 2022 
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Besök på Stenungsunds Rk 

 

Besöksverksamheten  

Ansvarig: Nina Anyai, ledamot i distriktsstyrelsen 

 

Besöksverksamheten har fortsatt att utvecklats, och under 2021 var ambitionen att vi skulle  

besöka samtliga våra föreningar med ridskola i distriktet, detta kunde inte genomföras på grund av 

pandemin men trots detta kunde vi besöka 16 av våra 35 ridskolor. 

Besöken genomförs med egen personal och förtroendevalda, under 2021 har även föreningsrådgivaren, från 

SvRf, Markku Söderberg deltagit vid flera besök och vid behov kan föreningarna även bjuda in 

representanter från sin kommun som är ansvariga för föreningsstöd och utveckling.  

När vi har besökt alla våra föreningar med ridskola skall vi besöka övriga föreningar som är anslutna till 

Svenska Ridsportförbundet och vårt distrikt. 
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Besök ute på Mölndals Rk, här delar av styrelsen Besök på Lundens Ridklubb med ägaren 

Samt Björn Häggström och Nina Anyai Pernilla Falkenby och Nina Anyai  

Foto Kerstin Gunnesson    

 

Besöksprotokollen utgör ett utmärkt underlag för vårt arbete att stödja och medverka till utveckling av 

föreningen, där så önskas, samt ge stöd i ev. förhandlingar med kommunerna för renoveringar och 

nybyggnation. 

Protokollen har nu utökats då det finns olika konstellationer där föreningarna både har ridskola, inte har 

ridskola och även föreningar både med och utan anläggning vilket kommer att ge bra statistik och underlag.  

 

Under 2021 har Svenska Ridsportförbundet stärkt upp sitt kansli med 3 stycken föreningsrådgivare med 

uppgift att skapa förutsättningar för alla föreningar att stärka och utveckla sin verksamhet. Om vi i distriktet 

har behov av stöd så finns de tillgängliga även för oss som extra resurs för att kunna öka rådgivning och 

kompetensutveckling inom områden som anläggning, drift och utveckling, hästvälfärd, säkerhet, 

kommunpåverkan mm. I vårt distrikt är det Markku Söderberg som är föreningsrådgivare. Även Anna Reilly 

på Svenska Ridsportförbundet finns tillgänglig då hon har tjänsten som ridskolerådgivare. 

 

 

      Vy över Lundens Ridskolas lösdriftshagar 
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Besöksgruppen tillsammans med föreningsrådgivare Markku hälsade på ute hos 
Ljungskile Ridklubb, foto Kerstin Gunnesson 

 

 

 

Utbildning/Aktiviteter   

 

Under året genomfördes följande träffar, utbildningar och kurser både fysiskt och digitalt:  

 

 Januari 

Fortbildning dressyröverdomare, kursledare Christel Wiberg 

Fortbildning hopp och överdomare, kursledare Annika Pihl 

Fortbildning grönt kort, kursledare Annika Pihl 

 

Februari 

Teams möte med Agria 

 

     

Mars 

Frukostmöte verksamhetschefer 

Årsmöte distriktet 

Digital dressyrdomarträff 

DUS Digitalt Årsmöte 

   

   

April 

Tjänstemannakonferens för distrikten 

Besökskonferens 

Stormöte, digitalt för arrangörer, lagledare och övriga 

tävlingsintresserade,  

Teamutveckling/Ledarskap, Catrin Engström 
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CUS Riksstämma 

Föreläsning Jens Fredricson 

Frukostmöte, verksamhetschefer 

 

Maj  

Svenska Ridsportförbundets förbundsstämma 

Föreningsutveckling, Lotta Hillbom 

Trygga ledare, Dus 

Frukostmöte 

 

Juni 

Frukostmöte, verksamhetschefer 

Föreläsning med Lotta Hillbom 

 

Augusti 

Tjänstemannakonferens, distrikten 

Föreläsning, Felicia Grimmenhag 

     

  

September 

Basutbildning 

Inspirationsdag för ridlärare, tränare och fler 

intresserade, Kursledare: Traudi Björling 

Distriktsmästerskap individuellt och i lag 

Uppsutten träff Ryttarutvecklingsgruppen med  

Lennart Lindelöw 

Möte med vår samarbetspartner Agria 

Fortbildning för licensierade B och C tränare samt 

ridlärare level I-III, kursledare Jens Fredricson 

Fortbildning för Msv C domare, Billdals Rk,  

Lena Mårtensson 

 

  

 

Oktober 

Föreläsning på Kitas gymnasium 

Finaler i Division 2 och Div. 4 

Fulk 

Frukostmöte, verksamhetschefer 

Föreläsning med pararyttaren Felicia Grimmenhag 

 

  

November 

Ryttarutveckling nivå 2 

  

Stormöte Tävling 

Ungdomsledarkurs steg 1 

Frukostmöte verksamhetschefer 

Final i Vi i stallet 

 

December 

Ryttarutveckling nivå 2  
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Ett flertal möten under året har genomförts med Ioff, Idrott & föreningsförvaltningen,  

inom Göteborgs kommun med Utvecklingsplanen för ridsporten, representanter  

Hans Wendt och Kerstin Gunnesson 

 

 

 

 

 
 

Lotta Hillbom höll en uppskattad träff om Föreningsutveckling i maj månad 

 

Distriktet stod som arrangör till en annan uppskattad träff, under april månad, med Catrin Engström som 

föreläsare om Teamutveckling och ledarskap, på vilket sätt ökar vi kunskapen kring team och 

individutveckling, förstå vikten av att olikheter är bra, det ger resultat, få insikt om hur man kan arbeta för 

att få med sig sitt team mot uppsatta mål. 
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Jens Fredricson höll en mycket uppskattad fortbildning för Ridlärare level I-III samt för B och C tränare på 

Billdals Ridklubb under september månad, en riktig fullträff med över 80 intresserade deltagare       
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Engagerade och intresserade deltagare på fortbildningen för Jens Fredricson 

 
Ridlärare på Billdal i manegen tillsammans med Jens 
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Vi på distriktets kansli besökte Kitas Gymnasieskola under hösten 2021, vilket vi gjort under flera år, för att 

där ge eleverna en inblick i vad Svenska Ridsportförbundet och distriktet arbetar med. 

Evelina Ketola och Louise Widmark, lärare på skolan 

 

 

 

 

 
Några av de intresserade eleverna på Kitas gymnasieskola 

 

Foto Kerstin Gunnesson 
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Glada deltagare på Basutbildningen den 11 september på Stenungsbaden 

 

 

 

 
 

 

    
 Foto Kerstin Gunnesson 
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Traudi Björling höll den 27 september en uppskattad Inspirationsdag för 40 intresserade 

ridlärare och tränare. Både den teoretiska och den praktiska delen genomfördes på Torslanda 

Ridklubb. 

Foto: Kerstin Gunnesson 

 

 
 

Intressant föredrag om Hållbara ridskolehästar med Jens Fredricson 
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För domarutbildningen i dressyr har dressyrdomarutbildare Lena Mårtensson varit ansvarig.  

 

Under året har RF/SISU:s personal ansvarat för lärgruppsledarutbildningar hos föreningarna 

inom distriktet.  

 

Ansvariga för utbildning under året har varit från kansliet Kerstin Gunnesson och Evelina Ketola. 

 

 
Personalen på kansliet 

Evelina och Kerstin samt Ellinor som är tjänstledig 

 

 

Tävling 

 

Kommittéordförande har varit Christina Christensson, och övriga i tävlingskommittén har från 

våra medlemsklubbar varit Lisbeth Wessberg Ledner, Bulycke Rf, Annica Jonsson, Valsängs Rf, 

Kajsa Andreasson, Hällingsjö Rf, Saga Stokholm, Gunnesby Hästsportklubb, Lena Wetterling 
Kungälvs Hsk och Nina Rasmussen Stora Höga Rk samt Maja Simonsson, Strömstad Rk 

Från kansliet har Kerstin Gunnesson och Evelina Ketola deltagit. 

 

TS har under verksamhetsåret haft 9 protokollförda möten, både fysiska och digitala.  

Tävlingssektionen har under året funnits tillhands för våra föreningar både via mejl och via 

telefon, de har också arbetat för distriktets lagtävlingar, regler, sponsring mm. 

 

Ett arrangörs- och lagledarmöte hölls inför vårens cuper under mars månad med många intresserade 

representanter från våra föreningar. Vi hade också med oss Annika Pihl, domare både nationellt och 

internationellt där vi fick till oss hur tänker domaren mm. Till vårt höstmöte bjöd vi in Maria Hernek, 

chefssteward på bland annat OS i Tokyo, till vårt höstmöte i november, en träff för alla arrangörer, lagledare, 

ryttare och övriga tävlingsintresserade. Maria tog oss både bakom kulisserna på OS i Tokyo och på övriga 

arrangemang och tävlingar där hon verkat så spännande och intressant det är vara steward! Även GP/Tv, 

Alexander Olausson var med på mötet för att möte våra medlemmar och tävlingsarrangörer, Alexander 

berättade mer om samarbete med distriktet, arrangörer och GP/Tv. Mycket positivt!  

Vi ser med tillförsikt fram emot 2022 då vi har många engagerade klubbar och 

medlemmar, vi tror att många kommer att vilja hjälpa till med distriktets tävlingsverksamhet i 

någon form även om Pandemin ställt till det under både 2020 och 2021.  
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Under 2021 löstes det 1.026 st. licenser, 201 färre än året innan. 

Antalet starter i hoppning, dressyr och voltige var under året 9 646 st. 2.688 fler än under 

föregående år fördelat för hoppningens del 8.278, 2.821 fler är under 2020 och i dressyr var 

antalet starter 1.339 och där var det 162 färre starter än under 2020 och voltige hade 29 

starter. 

 

 

Ryttarrankning i vårt distrikt i de grenar som finns registrerade i TDB:  

Hoppning:  

Ponny:  

Thea Gånehed, Billdals Rk     
Julia Cissig, Billdals Rk  
Alice Ljung, Billdals Rk  
 
Junior:  

Ebba Kewenter, Billdals Rk  

Ida Selin, Billdals Rk  

Emelie Edvardsson, Billdals Rk  

 

Young Rider: 

Ebba Kewenter, Billdals Rk  

Ida Selin, Billdals Rk 

Fanny Kullmyr, Billdals Rk 

 

Senior:  

Wilma Hellström, Billdals Rk  

Josephine Karlsson, Billdals Rk 

Linn Widmark, Billdals Rk 

 

Dressyr:  

Ponny:  

Ida Anderberg, Landvetter Rs  

Vanessa Palm, Spekeröds Rk, Bulycke Rf 

Olivia Tullock, Spekeröds Rk, Bulycke 

Junior:  

Ebba Johansson, Torslanda Rk 

Alice Anderson, Hällingsjö Rf  

Alma Dahlström, Årekärrs Rk 
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Young Rider:  

Ebba Johansson, Torslanda Rk 

Maja Jonasson, Spekeröds Rk  

Caroline Anjemark, Kungälvs Hsk  

 

Senior: 

Jessica Nordin, Spekeröds Rk  

Christian Bengtsson, Spekeröds Rk  

Marianne Höglind Björk, Västkustens RS 

 

Fälttävlan:  

Ponny:  

Felicia Thorslund, Stenungsunds Hrf  

Matilda Antonsson, Spekeröds Rk 

Tilde Bacs, Partille Rk 

 

Senior:  

Karolina Stenfeldt, Tanums RK 

Mai-Britt Johannessen, Strömstads Rk & Malin Fällgren, Hällingsjö Rf 

 

 
Sportkörning  

Senior:  

Thomas Sjöberg, Lysekils Rf  

 

Under 2021 planerade vi som vanligt både Bohuscupen och våra olika divisioner men Corona 

pandemin ställde till det även detta år  

Höstens tävlingar kunde dock genomföras endast med div. II hoppning ponny och div. IV, 

tidigare Bohuscupen, i dressyr ponny sam även Distriktsmästerskap, både individuellt och i Lag 

vilket var uppskattat. I övriga divisioner var de för få eller inga lag anmälda alls. Under Lag DM 

fick lagpristagarna i första hand biljetter till GHS, Gothenburg Horse Show 2022, om tävlingen 
skulle kunna genomföras. Vi riktar ett stort tack till Got Event!  

 

Distriktet hade 17 anmälda lag till höstens cuper under 2021.  

 

I år var det samma arrangörer som förra året med Spekeröds Rk som arrangerade DM i dressyr 

för ponny och häst och Bulycke Rf anordnade DM i hoppning för ponny och häst, även lag DM 
arrangerades på dessa föreningar i respektive discipliner, tack för ert engagemang! 
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Trevligt alternativ då ordinarie cafeteria även i år inte 

kan användas på grund av Pandemin. Bilden är från en av våra medlemsföreningar. 
Foto Pelle Wedenmark 

t  

                               

                                          Flera Teamsmöten med Alexander Olausson på GP / Tv 
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Här ser ni vilka bilder och fotografer som vanna distriktets fototävling, Grattis! 

            1: a pris Jeanette Härsjö 

                                                          

2:a pris Jimmy Bekkevold                                                      3:e pris Carina Berg Andersson 

                                                              

Bara glada miner när Mia Johnsen är på besök under vår Ryttarutveckling nivå 2      

Ett flerårigt samarbetsavtal har tecknats mellan Göteborgs & Bohusläns Ridsportförbund och  
Agria Djurförsäkring. 
 
Syftet är att parterna gemensamt skall verka för att öka kunskapen om hästar, ridkunskap och åtgärder som 
ger en ökad medvetenhet om säkerhet och god hästhållning 

Parterna skall också verka för en ren sport och träningsmetoder. 

Parternas samarbete ska präglas av en hållbar utveckling som tar hänsyn till miljön. 

I detta samarbete erbjuder Agria våra ridskolor en försäkringsprodukt enligt Agrias ordinarie produktportfölj, 
villkor och införsäkringsregler med en premierabatt om tio (10%) på Agrias enskilda hästförsäkringar. 



29  

Sportkörning 2021 

År 2021 hade vi tyvärr inga tävlingsaktiviteter i distrikt mkt pga. omvärldssituationen. 

Någon Pay n Drive genomfördes på Orust ridklubbs initiativ.  

I träningssammanhang var det aktiviteter med träningar för bland andra Axel Olin (4-spanns kusk) i Göteborg 

under våren / hösten 2021 samt även för rutinerade parkusken Yngve Käll.  

Tävlingskuskar 

Distriktet har ett antal aktiva tävlingskuskar, från Juniorer, Young Drivers (som fr.o.m. 2022 blir U25 kuskar 

istället) till seniorer. I olika anspänningar (enbet, par). Thomas Sjöberg, Solo Tu - från Brastad senior (enbet 

häst) och Elise Strauss YD och (enbet häst), Sofie junior (ungdom) samt Markus Clasén –senior ponny. 

Det var begränsat med tävlingar förra året. Dock startades det några SM och internationella. SM där startade 

Thomas Sjöberg (Lysekil) och placerade sig som no. 3. Elise Strauss och Markus Clasén körde NM i Danmark, 

där Elise blev NM-mästare YD i Dressyr grenen. CAI2* Kronenberg Holland –Elise Strauss/Guy placerad 2 i 

Maraton grenen, Samt CAI2* Mörköv Danmark i augusti Elise Strauss, Sofie Strauss samt Markus Clasén med 

placeringar. 

 

Det stora för denna säsong avslutades med EM i Selestat -Frankrike för unga kuskar (som flyttats från 2020), 

här deltog Elise Strauss/Guy i svenska ungdomslaget (laget slutade 5 av 13 startande nationer). Inga 

medaljer till svenskarna men väl placerad i resultatlistorna detta till trots.2 (av 7) ungdomskuskar som ingår i 

SVRF Landslagstruppen för år 2022 är systrarna Elise och Sofie Strauss. Båda kör enbet (singel häst). 

              

 Sofie Strauss samt Elise Strauss vinnare av NM i dressyrens sportkörning, Danmark 

 

Team Sweden 
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Mounted Games  

MG, som är en av de minsta grenarna under förbundets paraply, har under året genomfört en del 

träningstävlingar och Prova på-aktiviteter runt om i distriktet. Vi tycker oss märka av ett ökat intresse för 

grenen, något som är mycket glädjande. 

Europamästerskapet för Individuella ryttare och Lag genomfördes i strålande väder på den fantastiskt fina 

anläggningen Vallensbaek Ridecenter utanför Köpenhamn. Sverige ställde upp med landslag i både senior 

och juniorklass, samt ett antal individuella ryttare. Juniorlaget placerade sig på 4:e plats och seniorerna på 6: 

e. Ebba Ardbring (Gunneby HSK) blev 8: a i den individuella juniorklassen, Alleby ryttarna Hanna Nording och 

Alma Hansson placerade sig på 12:e respektive 18:e plats i seniorklassen.  

Seniorlaget slutade på 7:e plats vid Lag-VM som reds i Frankrike i början av augusti. 

Svenska mästare i individuell klass blev Isabella Hogart (senior) och Ebba Ardbring (junior) båda från 

Gunnesby HSK. I par vann Ebba sitt andra SM-guld för året när hon och parkompisen Ellen Eriksson 

(Göteborgs HSK) besegrade alla konkurrenter i juniorklassen. På seniorsidan tog Caroline Claesson och Erik 

Svenningsson från Alleby RK hem guldet. Göteborgs HSK blev svenska mästare i lagklassen för juniorer på 

hemmabanan Göteborgs Horse Park i oktober. I laget red Thyra Olsson, Ellen Eriksson, Hedvig Nygren, Clara 

Stokholm och Ebba Ardbring (som, inlånad till laget, tog sitt tredje SM-guld). Silvermedalj till laget från Alleby 

och brons till Ridklubben i Grästorp. Seniorklassen för lag ställdes tyvärr in på grund av för få anmälningar. 

Tävlingsåret avslutades med Adventscupen för lag som reds i manegen hos GFRK i början av december. 

Segrare blev laget från Alleby. 

                         

Invigningsceremoni i Vallensbaek 



31  

                                 
 
 
 

Förra året skrev vi i vår verksamhetsberättelse att käpphäst tävlingar säkert kan bli kommande gren 

och 2021 blev det verklighet       
 

  
 

Rolig och spännande dag på Billdal med Käpphästhoppning med kval till Gothenburg Horse Show 
Vinnare i kvalet blev upp till 12 år Hugo Hermond och över 13 år Fredrika Johansson 

Foto Kerstin Gunnesson 
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Distriktsmästare 2021  

Dressyr Ponny       
B-ponny 

Guld Moa Karlsson Medori Spekeröds RK 

Silver Elsa Grytfors Medori Spekeröds RK 
 

C-ponny 

Guld Ingrid Albinsson Mr Devil Kungälvs HSK 

Silver Emma Sörensson Aslan I Västkustens HSK 

Brons Rebecka Antonsson Rochand´s Hope Spekeröds RK 
 

D-ponny 

Guld Ida Anderberg Roman Landvetter RS 

Silver Sofie Csongrádi Wizard Kungälvs HSK 

Brons Joline Ahrenstedt Jergard Brännornas Van Halen Spekeröds RK 
 

Lag ponny: 

Guld Spekeröds RK  
Silver Kungälvs HSK & Equine Club West   

 

 

DM Hoppning Häst 
      

Junior/U25 

Guld Liv Ödman Drama Queen (SWB) Västkustens HRF 

Silver Olivia Tullock 

Balou's Sensation 
(SWB) Spekeröds RF 

Brons Minna Dottori Fastar 

Equine Club West 
RF 

https://online.equipe.com/en/horses/4006324
https://online.equipe.com/en/riders/3519410
https://online.equipe.com/en/riders/3505557
https://online.equipe.com/en/horses/3989966
https://online.equipe.com/en/riders/3505556
https://online.equipe.com/en/horses/3989965
https://online.equipe.com/en/riders/3515262
https://online.equipe.com/en/horses/4001980
https://online.equipe.com/en/riders/3505560
https://online.equipe.com/en/horses/3989969
https://online.equipe.com/en/riders/3505561
https://online.equipe.com/en/horses/3989970
https://online.equipe.com/en/horses/3996668
https://online.equipe.com/en/riders/3511393
https://online.equipe.com/en/horses/3996662
https://online.equipe.com/en/horses/3996662
https://online.equipe.com/en/riders/3511395
https://online.equipe.com/en/horses/3996664
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Senior 

Senior    

Guld Celicia Jansson Chino Du Vlist Z Billdals RK 

Silver Erica Johansson 

Qisella Valsängs RF 

Brons Cecilia Lind 

Edelton Göteborgs HSK 
 

Lag häst 

   

Guld Göteborg HSK / Spekeröds R Billdals RK 
Brons Kungälvs HSK  

 

 

    

 

 

 

 

Stort TACK till Got Event för sponsringen av biljetter till Gothenburg Horse Show 2022  

Verkligen uppskattade priser!!!  
 
De lagryttare som placerade sig i DM 2021 fick biljetter till Gothenburg Horse Show 2022 genom Got Event, 
stort tack för det! 
 

https://online.equipe.com/en/riders/3511371
https://online.equipe.com/en/horses/3996679
https://online.equipe.com/en/riders/3513301
https://online.equipe.com/en/horses/3999378
https://online.equipe.com/en/riders/3517862
https://online.equipe.com/en/horses/3996665
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DM Ponny Hopp                                                         

B-ponny 

Guld Elsa Grytfors Arvalon Rachel Spekeröds RK 

Silver Othilia Josefsson Silver Stora Höga RK 

Brons Ellen Fortgens Munsboro Spirit Billdals RK 
 

 
C-ponny 

Guld Kerstin Thorén Larchill Clover Diamond Kållereds RF 

Silver Ella Martinsson Tosca KL Göteborgs HSK 

Brons Tyra Magnusson Attyrory Miss M Kållereds RF 
 
D-ponny 

Guld Ester Zetterberg Ballyerk Copper Kållered RF 

Silver Milla Karlsson Max Melody Kållered RF 

Brons Ida Garcia Burdal Jacob Göteborgs HSK 
 

Lag ponny 

Guld Spekeröds RK/Landvetter RF  Kållereds RF 

Brons Stora Höga RK  
 
 

Dressyr Häst    

junior/YR/U25 Ryttare Häst Förening 

Guld Olivia Rutgersson Fireball (SWB) Spekeröds RK 

Silver Alice Öqvist Amethyst Spekeröds RK 

Brons Caroline Anjemark Tjørnelys Santiago Kungälvs HSK 
 
Senior 

Guld Ebba Johansson Santiago Torslanda RK 

Silver Charlotte Ohlsson La Rafaela (SWB) Torslanda RK 

Brons Marianne Höglind Björk Raviona (36) (SWB) Västkustens RS 
 
Lag Häst 

Guld Spekeröds RK 

Silver Spekeröds RK lag 2 

Brons Torslanda RK 
 
 
Grattis alla DM medaljörer och så också till alla övriga för fina prestationer!  

Stort Tack till våra Arrangörer! 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

https://online.equipe.com/en/riders/3511312
https://online.equipe.com/en/horses/3996575
https://online.equipe.com/en/riders/3511301
https://online.equipe.com/en/horses/3996559
https://online.equipe.com/sv/riders/3511339
https://online.equipe.com/sv/horses/3996602
https://online.equipe.com/sv/riders/3511317
https://online.equipe.com/sv/horses/3996580
https://online.equipe.com/en/riders/3511325
https://online.equipe.com/en/horses/3996588
https://online.equipe.com/en/riders/3511327
https://online.equipe.com/en/horses/3996590
https://online.equipe.com/en/riders/3511345
https://online.equipe.com/en/horses/3996608
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Div. IV (Bohuscupen) Ponny Dressyr   

 

1: a Valsängs Rf Lag 2 

2: a Valsängs Rf lag 1 

3: a Spekeröds Rk 

 

Div. II Ponny Hopp 

 

1: a Billdals Rk 

2: a Spekeröds Rk 

3:e Valsängs Rf 1 

 

 

 

 

 

 

 
Tänkvärt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Div. II Häst dressyr Inställd 

Div. II Häst hopp - Inställd 

Div. II Ponny dressyr Inställd  

 

 

   

Även under 2021, har avtal skrivits med Hööks Hästsport om sponsring av priser till 

distriktets Bohus cup för ponny och häst i både hoppning och dressyr. 

 

Agria, Distriktets samarbetspartner, sponsrade DM med täcken till segrarna under 2021 i 

disciplinerna dressyr och hoppning.  
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Annika Aronsson från Agria och distriktets konsulent Kerstin Gunnesson 
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Vid vårt tävlingsmöte, på hösten, för tävlingsintresserade ryttare, arrangörer o lagledare med 
flera höll Maria Hernek en mycket trevlig och intressant föreläsning om sitt uppdrag som 
Chefssteward på bland annat OS i Tokyo. 

 

 
Valsäng och Spekeröds lag fick ta emot priser för fina prestationer under årets lagtävlingar. 

 

Foto Kerstin Gunnesson 
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Alexander Olausson från GP /TV informerade om deras engagemang i sporten 

 

 

Annika Hellman från Tjörns ridklubb fick en blomma för sitt kommentatorsarbete under 
Bohuscupens final i hoppning ponny på Orust där GP filmade. 

Foto Kerstin Gunnesson 
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Vårt Årsmöte hölls digitalt men det var tre personer på kansliet som höll i administrationen, tekniken mm. 

och som ordförande för dagens Årsmöte valdes Carina Dannevik, Carina är ordförande i Västergötlands 

Ridsportförbund och här tackar vi både Carina och Evelina för deras arbete under Årsmötesdagen. 

 

Foto Kerstin Gunnesson 
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Vårt härliga DUS som här på bild representeras av Alva Björklund och Johanna Forsman.  

 

Foto Kerstin Gunnesson 

 

 
 

Hans Wendt medverkade vid Storås årsmöte 
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Vi är medvetna om att vi inte når upp till allt vi vill och önskar, men ambitionen finns, och med 
våra föreningar som konstruktiva pådrivare och medhjälpare så kan och kommer vi att få ett 

distrikt som motsvarar det som våra medlemmar och förtroendevalda i våra föreningar så gärna 

vill ha.  

 

Distriktsstyrelsen i Göteborg och Bohuslän vill tacka personal, arrangörer, klubbar och 
föreningar för det goda arbetet under 2021.  

  

Göteborg i mars 2021 

  

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund  

Styrelsens ordförande och ledamöter  

 

 

……………………………….  ………………………………..  

Hans Wendt        

  

  

Karin Genberg  

……………………………….  ………………………………..  

Pelle Wedenmark     

   

  

  

Ann Olofsson        

……………………………….  ………………………………..  

Nina Anyai      

  

  

Pelle Wedenmark  

……………………………….  ………………………………… 

Eva Jungmark      

 

 

……………………………….                 

Alva Björklund 

 

 

 

Naana Rench 
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Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund     
2021-01-01 - 2021-12-31     

       
BALANSRÄKNING      
Tillgångar      

   2021-12-31  2020-12-31  

       
Anläggningstillgångar     
Materiella anläggningstillgångar 15 059  4 044  
Summa materiella anläggningstillgångar 
 
Finansiella anläggningstillgångar 39 000  39 000  
Summa anläggningstillgångar                   54 059                                                                         43 044  
Omsättningstillgångar     
Varulager   66 060  42 847  
Summa varulager               66 060  42 847  

       
Kortfristiga fordringar     
Kundfordringar  15 060  -9 620  
Interims fordran           -136 290  0  
Summa kortfristiga fordringar -121 230  -9 620  

       
Kassa och Bank      
Kassa och Bank  2 087 314   1 847 451  
Summa kassa och bank 2 087 314    1 847 451  
                                                                         
SUMMA TILLGÅNGAR 2 086 203  1 923 722   

       
EGET KAPITAL OCH SKULDER     
Kapital       
Ändamålsbestämda medel, region 0  14 695  
Balanserat resultat        1 735 383   1 653 689  
Årets resultat  118 820   81 694  
Summa kapital  1 854 203  1 750 078  

       
Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder  60 851  62 287  
Upplupna kostnader 171 149  111 358  
Summa kortfristiga skulder 232 000  173 645  
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 086 203  1 923 722  
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Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund 
  

2021-01-01-2021-12-31 
 

RESULTATRÄKNING    
 

   2021-12-31  2020-12-31 

      
Rörelseintäkter     
Verksamhetsintäkter             496 811  478 495 

Medlemsavgifter                    220 880  213 560 

Bidrag och projekt                  550 716  543 542 

Förändring varulager 23 213  -22 155 

      
Summa rörelseintäkter 1 291 620  1 213 442 

      
Rörelsekostnader     
Verksamhetskostnader        -233 648  -291 664 

Övriga externa kostnader -99 182  -107 486 

Personalkostnader  -831 430  -730 576 

      
Summa rörelsekostnader -1 164 260  -1 129 726 

      
Rörelseresultat före 
avskrivningar  

127 360 
 

83 716 

Avskrivningar inventarier -8 540                 -2 022 

      
Finansiella poster     
Övriga ränteintäkter och resultatposter 0  0 

Övriga finansiella poster 0  0 

Summa finansiella poster 0  0 

      
Resultat efter finansiella poster 118 820  81 694 

Årets Resultat  118 820  81 694 
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REVISIONSBERÄTTELSE 

 

Till förbundsstämman i Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund. Org.nr. 857203–1840. 

 

Rapport om årsredovisningen 

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund för år 2021 

Styrelsens ansvar för årsredovisningen 

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt 

årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en 

årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på 

fel. 

Revisorernas ansvar 

Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Granskningen har utförts 

enligt god revisionssed i Sverige. Denna standard kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och 

utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i 

årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för 

väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna 

riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur förbundet 

upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är 

ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i 

förbundets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de 

redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom 

en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 

uttalanden. 

 

Uttalanden 

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 

väsentliga avseenden rättvisande bild av förbundets finansiella ställning per den 31 december 2021 och av 

dess finansiella resultat för året. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar 

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för 

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund för år 2021. 

 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. 

 

Revisorernas ansvar 

Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört 

revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 

Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen granskat 

väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i förbundet för att kunna bedöma om någon styrelseledamot 

har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldig. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt 

uttalande. 

 

Uttalande 

Jag tillstyrker att förbundsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

 

Göteborg mars 2022 

 

 

Eva Gustavsson     

Revisor 
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Verksamhetsplan för 2022 

 

Ridsport 2025 

 

Svenska Ridsportförbundet har antagit strategidokumentet ” Ridsport 2025” med fem områden som 

verksamheten ska styra mot: 

• Varumärke/ Värdegrund 

• Ridsport på hästens villkor 

• Ridsport på individens villkor 

• Ridsportens prestationsmiljöer 

• Ridsportens förutsättningar 

 

 

I distriktet kommer vi att fortsätta att lägga stort fokus på stödet till våra anläggningar och dess 

driftskostnader som är en tung post för de flesta ridklubbar. Vårt arbete utgår ifrån ett 

jämställdhetsperspektiv och idrott på lika villkor. 

 

Vår agenda för 2022 är att: 

Fortsätta och utveckla vårt samarbete 

Informera våra medlemsföreningar på vårt årsmöte 2022 om vårt arbete 

Involvera våra medlemsföreningar i arbetet, genom att genomföra workshops. 



48  

Möjliggöra att våra respektive kommittéer/sektioner, tävling- utbildning- ungdom har 

gemensamma träffar för att prata om vad och hur de kan göra utifrån ett 
samverkansperspektiv. 

Se över våra distrikts avgifter för att i framtiden kunna närma oss en likvärdig avgiftsnivå på våra 

aktiviteter, om, när och hur vi ska belägga avgifter för våra klubbar. 

Stärka besöksverksamheten i vår region så att besöken genomförs enligt plan och med stor 
kompetens och servicegrad. 

Våra konsulenter skall ha regelbundna möten för verksamhetsplanering där det är möjligt och 

som gynnar våra medlemmar. 

Redovisa till Svenska Ridsportförbundet om vad vi kommer fram till under processen, både plus 
och minus. 

Allt vi gör i detta projekt ska landa i större medlemsnytta så att våra medlemmar ser att det blir 

bättre service, fler utbildningstillfällen, tävlingar i regionen som är attraktiva, en kvalitativ 

besöksverksamhet för stöd och utveckling samt stöd till vår största medlemsgrupp, 

ungdomarna. 

 

 

Medlemsmöten/styrelsemöten ute i distriktet  

  

Vi vill fortsätta att involvera våra medlemmar mer i vårt arbete, det finns en kunskap och 

kompetens ute bland våra medlemmar i distriktet som är mycket värdefull för oss och det som 
vi ska representera. Och om intresset finns så kommer vi i större utsträckning än tidigare bjuda 

in till deltagande i vårt arbete. Förhoppningsvis finns det även ett intresse från våra 

medlemsorganisationer att veta mer om vad vi gör och varför, och kanske även varför vi inte 

gör vissa saker. Vi skall fortsätta att förlägga minst två styrelsemöten ute på våra 

medlemsföreningar i distrikten under 2022 om detta blir möjligt på grund av restriktionerna 
från Folkhälsomyndighet med tanke på Corona Pandemin. 

  

Ungdomssektionen  

DUS uppgift är att stötta de som är unga och aktiva i ungdomssektionerna i vårt distrikt. DUS 

verkar också för att skapa goda kontakter och ordnar träffar och aktiviteter för de ungdomar 

som är aktiva i föreningarnas US.  

 

Våren / Hösten 2022 

  
   Årsmöte 
 
   Förhoppningsvis kunna genomföra Distriktsfinalen av ”Vi i stallet”  
    

                    Föreläsningar i olika ämne för US ledare      
    

    

  Utse årets US och årets ungdomsledare i vårt distrikt   

  Presentera DUS under Ungdomsledarkursen.  

                    

 

  Under hela året besöka så många föreningars US som möjligt 



49  

   

Vi hoppas kunna förbättra kommunikationen med ungdomssektionerna ute i distriktet genom 

att fortsätta arbeta med vårt fadderklubbssystem där varje styrelsemedlem är ansvarig för 
kontakten med ett antal fadderklubbar.  

Hemsidan  

  

Hemsidan är en utav våra viktigaste kommunikationskanaler ut till våra medlemmar. Den nya 

mobilvänliga hemsidan har nu varit igång sedan 2020 och vår ambition är att den ska ge den 

service och information som våra medlemmar kan kräva genom sitt medlemskap i vårt distrikt.   

  

Vi ska fortsätta att ytterligare förbättra hemsidan och hålla medlemmarna uppdaterade och 

samtidigt upprätta tydliga instruktioner och vilka deadlines som gäller för ev. publikation och 

tillkännagivande av olika slag.  

Vår Facebooksida samt Instagramkonto har vi använt flitigt och hoppas och tror att våra 

medlemmar uppskattar att de får en påminnelse om vad som har hänt och framförallt vad som 
är på gång.  

 

Besöksverksamheten/egentillsyn samt kvalitetsmärkning av föreningar med 

ridskoleverksamhet. 

  

Under 2022 är ambitionen att samtliga föreningar som driver ridskola skall ha blivit kontaktade 
och förhoppningsvis besökta, beroende på Pandemin, samt att ett besöksprotokoll skall vara 

ifyllt och dokumenterat i det nya systemet, Reqs. Protokollen skickas nu ut till samtliga 

föreningar och besöken ska göras återkommande vart 3:e år för att uppdatera och 

dokumentera förändringar som skett under perioden. Vid behov kan besöken göras tätare. 

 

En enhetlig och tydlig kvalitetsmärkning av ridskoleverksamhet är prioriterad för att stärka 
ridsporten och ridskolans roll i samhället. Kvalitetsmärkningen ger också möjlighet för ökat 

marknadsvärde, synlighet och ger också en styrka i dialogen med exempelvis kommuner, 

sponsorer o s v.   

Som ett led i Svenska Ridsportförbundet fokus på ridskolans framtidsfrågor har två olika 
checklistor tagits fram, som stöd för föreningarnas utvecklingsarbete: 

 

”Hästhållning med kvalitet”  

 

”Idrottsanläggning för Ridsport”   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www3.ridsport.se/ImageVaultFiles/id_33259/cf_559/H-sth-llning_med_kvalitet_SvRF.PDF
http://www3.ridsport.se/ImageVaultFiles/id_33260/cf_559/Checklista_idrottsanl-ggning.PDF
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Utbildning  

 

Samarbetet med framförallt Västergötlands- och Hallands Ridsportförbund kommer att 

fortsätta, vi hoppas också på att ett bättre samarbete med RF/Sisu kommer till stånd, och 

att detta kommer leda till fler utbildningar.  

 

Följande kurser/utbildningar planeras under 2022 dock är vi ju alla påverkade av de 

Coronarestriktioner som fortfarande finns men det känns som en ljusning finns i sikte att vi 

kan genomföra fler kurser fysiskt än tidigare och vissa kommer att bli digitala som under de 
senaste två åren. 

   

Fortbildning för Domare/Överdomare   

Dressyrdomarutbildning 

Basutbildning 

Inverkansutbildning/fortbildning        

Inspirationsträffar 

Equipe utbildning 

Skrivarkurs för dressyrdomarsekreterare 

TDB Utbildning  

Utvecklingsprogram för ryttare, Ryttarutveckling nivå 2 

Clinic samarrangemang med Agria 

Grönt kortkurser för handledare  
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Frukostmöten/olika tema  

HLR utbildning  

ULK I – III  

Styrelseutveckling 

Tävlingsledare och tävlingsfunktionärskurs   

Instruktörsfortbildningar   

Ridledarutbildning  

Ridledarkurs 

Utbildningskonvent  

Styrelseträffar 

Ordförandekonferens  

Ungdomskurser  

Mental träning 

Hästens välfärd 

Inspirationsträff för WE, Working Equitation 

 

Tävling  

Tävlingssektionen utvecklar och entusiasmerar tävlingsaktiviteten i distriktet samt har en 

övergripande syn på tävlingsarrangemang och deltagande ur alla aspekter.   

  

Ansvarar för lagtävlingarna i allsvenskans olika divisioner och Bohuscupen (hoppning) som 

framöver kommer att benämnas division 4 i dressyr för ponny och häst men i hoppningen 
kvarstår än så länge benämningen Bohuscupen.  

 

Ansvarar för Distriktsmästerskap för hoppning och dressyr inom distriktet. Tillsammans 
med granndistrikt genomföra DM för fälttävlan och vid behov även för fler discipliner.  

 

Vidareutveckla och förstärka tävlingssektionen.    

Under året ha regelbundna protokollförda möten.   

Vidareutveckla visionen för tävlingsverksamheten i distriktet.  

Tävlingsmöte för att lägga tävlingstermin.  

 

Träffar för att diskutera ex. TR, regeltolkningar, ny information, propositionernas utförande och 
godkännande och medlemmarnas önskemål på distriktet/kansliet/sektionen. 

 

Hjälpa till att skapa förutsättning för klubbarna att arrangera tävlingar. Genom till 

exempel utbildningar av olika slag, till exempel Equipe, och tävlingsfunktionärskurser.  

 

Fortsätta att arbeta med att få sponsorer till vår tävlingsverksamhet.  

Fortsätta att arbeta och informera om Ryttarutveckling nivå 2 i distriktet. 

  

Utveckla och fortsätta samarbetet över distriktsgränserna.  
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Besöksgruppen var ute hos både Valsängs Rf och Tjörns Rk som båda finns ute på 

Tjörn 

 

 
 

Foto: Kerstin Gunnesson  
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Även Skaftö Rk har fått besök här med deras ridlärare Emmelie Linderholm 
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   Här är besöksgruppen på besök hos Orust Rk 
 

                                                           
 

 
Foto Kerstin Gunnesson 
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Ryttarutveckling 

Ryttarutveckling nivå 2 har under 2021 genomförts, dock är den uppdelad över både 2021-

2022, utbildningsnivån är upp till LA i disciplinerna dressyr, hoppning och fälttävlan. 

 

Fokusområdena var följande: 

• Teknisk färdighetsutveckling  

• Grundridning  

• Hästkunskap  

• Ridlära  

• Introduktion i träningsfysiologi och kunskap i antidopningsreglementet  

• Introduktion till individuell tränings- och tävlingsplanering 

• Fysträning och kostlära 

• Introduktion i idrottspsykologi 

• Introduktion till media och kommunikation  

• Vårt förbund 

• Etik o moral  

 

 
 

Första träffen med vår Ryttarutvecklingsgrupp, engagerade och intresserade ungdomar 

Foto: Kerstin Gunnesson  
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Uppsutten träff för vår grupp i Ryttarutveckling nivå 2 med Lennart Lindelöw 

 
 

 

Foto Kerstin Gunnesson 
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Verksamhetsvision  

Svensk ridsport – världens bästa! 

Göteborg & Bohusläns Ridsportförbund skall vara i framkant och ledande genom tillgänglighet och ständig 
förbättring samt att fler kommer i kontakt med ridsporten i en trygg och utvecklande miljö, samt att våra 
föreningar skall utvecklas i distriktet genom ökad kompetens i form av erbjudande om kurser, utbildningar 
och föredrag i aktuella ämnen. 

Verksamhetsidé 

I kraft av ideella föreningar utvecklar vi ridsport med kvalitet, för alla hela livet. 

Göteborg & Bohusläns Ridsportförbund ska verka för god gemenskap och ledarskap som bygger på 
gemensamma värderingar och en gemensam syn på relationen mellan människor samt mellan människa och 
häst. Till grund för dessa värderingar använder vi Ridsporten Vill, Ridsportens ledstjärnor och Ridsport 2025. 

Värdegrund 

Vi tar ansvar. Vi tar ansvar för våra hästar och ser till att hästen finns i en säker miljö. Vi agerar om hästen 
far illa. 

Vi respekterar. Vi respekterar alla och lever som vi lär. Vi står upp när något är orätt. 

Vi engagerar. Vårt engagemang för hästar och medmänniskor är vår drivkraft. 

Vi sprider glädje. Vi sprider glädje och gemenskap i en trygg miljö. 

Vi är bäst tillsammans. Vi är schyssta och skapar förutsättningar för varandra att lyckas. 

Mål 

Verksamheten i Göteborg & Bohusläns Ridsportförbund har sin grund i: 

Ridsportens värdegrund och varumärke 
Vi lever och leder enligt ridsportens värdegrund och samlas runt ett tydligt varumärke för svensk ridsport. 

Ridsport på hästens villkor 
Med utgångspunkt i kunskap, beprövad erfarenhet och aktuell forskning skapa bästa möjliga förutsättningar 
för hästens välmående. 

Ridsport på individens villkor 
Skapa förutsättningar för att fler väljer att rida och umgås med hästar i våra föreningar, hela livet. 

Ridsportens prestationsmiljöer 
Våra utbildnings- tränings- och tävlingsformer skapar lust, laganda och inspirerar till att lära och prestera. Vi 
skapar förutsättningar för sportsliga framgångar lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. 

Ridsportens förutsättningar 
Skapa förutsättningar för en hållbar utveckling av svensk ridsport och öka vårt inflytande inom idrotten i 
såväl samhället som i Distriktet och i Sverige 
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Utveckla   

  

våra föreningar i distriktet genom att utbilda, informera, erbjuda kurser och inbjuda till 
intressanta föredrag i aktuella ämnen. Och genom detta bidra till ökad kompetens och en 

positiv utveckling i våra föreningar.  

  

Stödja   

  

våra föreningar/enskilda medlemmar. Där behov finns ska vi med den kunskap vi själva besitter 

vara ett stöd där medlemmen finner ett behov, samt att rekommendera extern kunskap där vår 

egen inte räcker till.   

  

Utbilda och fortbilda   

 

Ideella funktionärer samt yrkesverksamma genom att erbjuda kurser för funktionärer i de 

ämnen och verksamheter som efterfrågas. När det gäller yrkesverksamma anordna  

fortbildning för alla kategorier, samt att påverka beslutsfattare inom förbundet att lägga ut 
yrkesutbildning på regional nivå i större utsträckning än vad som görs idag.  

 

Företräda  

  

Våra föreningar gentemot myndigheter, kommuner och enskilda.  

  

Tävling   

  

En tävlingskommitté som representerar samtliga discipliner  

Verkar för att tävlingarna anordnade inom distriktet skall präglas av säkerhet och sports 

mannamässighet både gentemot varandra och gentemot hästarna.   

  

Tävlingsverksamheten skall präglas av spets och bredd.      

  

Inom ramen för vårt uppdrag utveckla metoder, ge stöd och support till medlemsklubbarna.  

  

Arbeta för att tävlingsarrangörer känner sig säkra i sin roll.  

Utbilda och informera om säkerhet.  

Förbättra ekonomin och därigenom erbjuda bättre service till de tävlingsaktiva och 

tävlingsarrangörer.  

  

Öka intresset för att arrangera tävlingar bland distriktets föreningar  

  

Distriktets tävlingskommitté skall verka för ekipagens utveckling inom respektive gren genom 

en stegvis höjning av svårighetsgraden mellan de olika serierna.  

Det skall vara roligt och kännas tryggt att tävla.  
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Ridskoleverksamhet/Anläggning  

  

Utveckla och anpassa Besöksverksamheten efter de riktlinjer som vi får från vårt svenska 
förbund och myndigheter samt vara lyhörda för vad våra föreningar har för uppfattning och 

synpunkter på denna verksamhet.  

  

Barn/Ungdomsaktiviteter  

  

Distriktet ska genom en aktiv ungdomssektion eller genom enskilda unga aktiva ledamöter 

erbjuda vår stora grupp av ungdomar ute i vårt distrikt, roliga aktiviteter, stöd i frågor som 

berör i synnerhet ungdomar, utbildning anpassad till barn och ungdomar.   

  

Avgifter ska i görligaste mån vara låga eller ingen avgift alls när det gäller samtliga aktiviteter för 

barn och ungdomar.  

Verksamhet för ryttare/kuskar med funktionsvariationer  

  

Vi ska verka för att sätta personen i fokus och inte funktionshindret.  

I den mån det är möjligt, verka för att våra föreningar bör arbeta med att integrera personer 

med funktionshinder i ordinarie verksamhet, och där det är möjligt öka tillgängligheten för alla.  

  

Vara behjälplig med information och rådgivning till både klubbar och enskilda kring 
ridning/körning och funktionshinder, samt verka för att vi inom en snar framtid har en 

handikapps ansvarig i vårt distrikt. 

 

Besöksverksamheten och säkerhetsarbete  

  

Att verka för att besöka samtliga föreningar i distriktet och att därefter upprätthålla ett gott 
samarbete och god relation.  

  

Verka för att fler föreningar arbetar för att få Svenska Ridsportförbundets skylt, för en 
kvalitetsmärkt anläggning och ridskola. 

  

Verka för att samtliga klubbar utser en kontaktperson för säkerhets- och anläggningsfrågor.  

 

Utbildningsverksamhet  

 

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds medlemmar ska beredas möjlighet att utveckla och 

stärka sina föreningar för att kunna möta framtidens krav och behov genom att erbjudas 
utbildningar inom målgrupperna styrelse, yrkesverksamma alla kategorier, ungdom och tävling.  

Dokumentet ”Ridsport 2025” ska vara vägledande i detta arbete. 
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Bilder från både våra fysiska och digital styrelsemöten under året  

Foto Kerstin Gunnesson 
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Basutbildningsträff anordnades under hösten, i Kungshamn för de föreningar som ligger lite 

högre upp i vårt distrikt. 

Nina skötte om utfodringen       

Foto Kerstin Gunnesson 
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Besök ute på Tolsereds 4 H gård där Norra Hisingens Rk håller till 

 

 

 
Besök hos Uddevalla Rk som ev. vill ansluta sig till Svenska Ridsportförbundet 
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Besök på Silvagårdens Rk 
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Nu ser vi fram mot 2022 och hoppas slippa den här utstyrseln       
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Anteckningar  

 

  

  

  

………………………………………………………………………………………………………………………………….  

  

  

  

  

………………………………………………………………………………………………………………………………….  

  

  

  

  

………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 


