


 

 
 

Årsmöte i Smålands Ridsportförbund 
Måndag den 21 mars 2022, digitalt via Teams 

 
 

§ 1  
Mötets öppnande 

Distriktsordförande Stefan Fur inledde med att hälsa alla hjärtligt 
välkomna. 
 

§ 2 
Val av ordf. 
 

Till ordförande för mötet valdes enhälligt Anders Mellberg. 

§ 3  
Upprop, fastställande av 
röstlängd 

Röstlängden fastställdes till 59 röster.  
 

 
§ 4  
Fastställande av 
föredragningslista 

 
Årsmötet beslutade fastställa föreslagen föredragningslista.  

 
§ 5 
Årsmötets behöriga utlysande 
 

 
Årsmötet beslutade att årsmötet var sammankallat enligt 
stadgarna. 

 
§ 6 
Anmälan om styrelsens val av 
protokollförare 
 

 
Anmäldes att styrelsen utsett Ewa Lindbom till sekreterare för 
årsmötet. 
 

§ 7 
Val av justeringsmän 
 

Till att jämte ordförande justera dagens protokoll tillika rösträknare 
valdes: Ylva Zachrisson och Åsa Linnér. 
  

§ 8 
A. Verksamhetsberättelse 
B. Förvaltningsberättelse 
C. Revisorernas berättelse 
 
 

A. Verksamhetsberättelsen gicks igenom. Verksamhetsberättelsen 
godkändes och lades till handlingarna, se bil. 1  
B. Förvaltningsberättelsen godkändes och lades till handlingarna, 
se bil. 2  
C. Revisorernas berättelse lästes upp och lades till handlingarna, se 
bil 3.  
 

§ 9 
Ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet 
för räkenskapsåret 2021. 
 

§ 10 
Val av SmRF styrelse 
A. Val av ordförande 
B. Fastställande av ledamöter 
C. Val av ordinarie ledamöter 
D. DUS representant 
E. Arvode till 
styrelserepresentanter 
 
 
 
 
 
 

Kerstin Hultquist företrädde valberedningen.  
A. Till ordförande för ett år valdes enhälligt Stefan Fur, F-län, i 
enlighet med valberedningens förslag. 
 
B. Fastställande av antalet ledamöter. Valberedningen föreslog 8 
ordinarie ledamöter, 1 ordinarie DUS-ledamot inkluderad. 
Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag. 
 
 
 



 

 
   
 

C. Valberedningen förslog omval på 2 år:  
Olivia Sjögren, G-län 
Ylva Larsson, F-län 
Pontus Schoede, F-län  
 
Inga ytterligare förslag förelåg och årsmötet beslutade att välja 
Olivia Sjögren, Ylva Larsson och Pontus Schoede på 2 år i enlighet 
med valberedningens förslag.  
 
D. Anmäldes att följande person från DUS var utsedd till SmRF´s 
styrelse: 
Ordinarie Jennifer Johansson, H-län och suppleant Ella Hjortskull, 
G-län 
 
E. Valberedningen föredrog sitt förslag angående ersättning till 
styrelsen samt revisorer enligt följande:  
Ordförande: 7 500 kr/år 
Revisor: 999 kr/år 
Reseersättning (redovisas inom 30 dagar): 37 kr/mil 
Ersättning för styrelseuppdrag kväll eller halvdag: 500 kr/deltagare 
Ersättning för styrelseuppdrag heldag: 1000 kr/deltagare  
 
Årsmötet beslutade enligt ovanstående.  
 

§ 11  
Val av Utbildningsledare 
 
 
 
 
 
§ 12 
Val av SmRF sektioner 
A. Fastställande av antal 
ledamöter  
B. Val av sektionsordförande 
C. Val av ordinarie ledamöter 
 

Valberedningen föreslog att styrelsen får i uppdrag att tillsätta 
utbildningsledare. 
Inget ytterligare förslag förelåg och årsmötet beslutade enligt 
valberedningens förslag.  
 
A. Valberedningen föreslog utöver sektionsordförande 6 ledamöter 
i Tävlingssektionen och 4 ledamöter i Utbildningssektionen. 
 
B. Valberedningen föreslog nyval av Ninni Svensson, G-län, 
Tävlingssektionen och nyval av Anneli Carlsson, F-län, 
Utbildningssektionen.  
 
Inga ytterligare förslag förelåg och årsmötet beslutade att på 1 år 
välja: 
Ninni Svensson och Anneli Carlsson som ordförande i 
Tävlingssektionen respektive Utbildningssektionen. 
 
C. Valberedningen föreslog följande ledamöter till  
Tävlingssektionen:  
Nyval 2 år:  
Ann Hellström, F-län 
Omval 2 år: 
Linda Strand, H-län 
Torsten Spethz, F-län  
 



 

Utbildningssektionen:  
Nyval 2 år:  
Louise Wemlerth, G-län 
Omval 2 år:  
Anne Eriksson, F-län, 
Annelie Fermskog, G-län  
 
Inga andra förslag förelåg och årsmötet beslutade i enlighet med 
valberedningens förslag.  

 
§ 13  
Val av revisorer 
Revisorssuppleanter 
 
 
 
 
 

 
Valberedningen föreslog omval för 2 revisorer: 
Jonas Almgren och Britt Svensson 
Inga ytterligare förslag förelåg och årsmötet beslutade välja Jonas 
Almgren och Britt Svensson. 
 
Valberedningen föreslog omval för revisorssuppleant Ann 
Härelind. Inga ytterligare förslag förelåg och årsmötet beslutade 
välja Ann Härelind till revisorssuppleant. 
 

§ 14 
Valberedning 
A. Val av ordförande 
B. Val av ledamöter 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Årsstämman föreslog nyval av ordförande på 1 år Kerstin 
Hultquist, F-län. Årsmötet valde Kerstin Hultquist till 
valberedningens ordförande på 1 år.  
 
B. Årsmötet föreslog nyval på 2 år av Peter Scott, F-län och 
Gunilla Johansson, H-län samt fyllnadsval på 1 år av Lukas Kjäll, 
F-län samt att en ledamotsplats lämnas vakant. Årsmötet valde 
Peter Scott och Gunilla Johansson som ledamot i valberedningen 
på 2 år samt Lukas Kjäll som ledamot i valberedningen på 1 år.  
 
Valberedningen fick följande sammansättning: 
Kerstin Hultquist, vald till 2023, ordförande, G-län 
Lukas Kjäll, vald till 2023, F-län 
Peter Scott, vald till 2024, F-län 
Gunilla Johansson, vald till 2024, H-län 

 
§ 15 
Motioner och förslag 
 

 
 
Inga inkomna motioner. 

§ 16 
Fastställande av årsavgift 

Stefan Fur föredrog styrelsens förslag på oförändrad 
medlemsavgift för 2024. Förslaget innebär: för klubbar över 125 
medlemmar fast avgift 2500 kr och rörlig avgift 19 kr. För klubbar 
under 125 medlemmar fast avgift 1000 kr och rörlig avgift 31 kr. 
Gäller from 2024.  
 
Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag d.v.s. för klubbar över 
125 medlemmar fast avgift 2500 kr och rörlig avgift 19 kr. För 
klubbar under 125 medlemmar fast avgift 1000 kr och rörlig avgift 
31 kr. Gäller from 2024.   
 



 

§ 17 
Verksamhetsplan för 2022 
Budget 2022 
 

Stefan Fur föredrog verksamhetsplanen för 2022.  
Stefan Fur presenterade budgeten för 2022.  
se bil 4 och bil. 5.  

 
§ 18 
Övriga ärenden  
 

 
Grankärrs Gränsryttare vinner ett presentkort på 5000kr på 
utbildningar inom Smålands Ridsportförbund. 

 
§ 19 
Mötet avslutas 
Avtackning 

 
Anders Mellberg tackade för förtroendet och avslutade 
årsstämman. 
 
 
 
 
 

……………………………….  ……………………………….     
Mötesordförande Ander Mellberg             Sekreterare Ewa Lindbom 
 
 
 
……………………………….  ……………………………….                              
Justerare Ylva Zachrisson                              Justerare Åsa Linnér 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2021 
Styrelsen för Smålands Ridsportförbund avger härmed följande redovisning för verksamhetsåret 2021 

 

 

 

 

 

 

 



 



ATT SÄTTA PUNKT FÖR 2021 ÅRS VERKSAMHET I SMÅLANDSDISTRIKTET…  

…..känns väldigt roligt. Ridsporten bäst i världen, ja nästan, men Sverige fick genom Peder Fredricson denna 
fina titel 2021. 

Ett spännande år på många sätt och vi fick verkligen utmana oss själva på alla fronter. Vi fick hålla avstånd, 
stanna hemma, avstå från handskakningar och kramar, ställa in och ställa om vår verksamhet och ha digitala 
möten, listan kan göras lång, men ridsporten fortsatte ändå på alla fronter. 

Ridsporten håller ut och tänker nytt, vilket ofta kännetecknar hästmänniskor. Det finns inga gränser i hur 
anpassningsbara vi kan vara.  

Som ordförande är jag oerhört stolt över hur vår organisation fortsatt att växa och skapat verksamhet inom alla 
områden. Vi har fortsatt erbjuda verksamhet och varit tillgängliga för våra medlemmar.  

Det finns många saker som är värda att lyfta fram från året som gått. För att nämna några kan vi ta ridskole-DM 
i hoppning och dressyr, fina framgångar på SM för våra småländska ryttare och kuskar, digitala clinics och 
webbinarier, Smålandspodden med många inspirerande personligheter och så vi fick avsluta året med att 
välkomna en ny förening, Wetterbyggdes Hästsportklubb, som tillhör Jönköpings kommun. 

Jönköpings kommun beslutade om 75 miljoner till ridsporten under hösten och i december meddelade Växjö 
kommun att man delar ut extra stöd om drygt 17,5 miljoner till ridklubbarna i kommunen. Det känns fantastiskt 
roligt att ridsport tar plats i opinionen och i samhällsplaneringen.  

Att vi under året dessutom fått njuta av OS- och EM-medaljer, bragdguld och GCT-segrar känns nästan som i en 
dröm, vilket ridsportår vi haft!  

Jag tackar distriktets föreningar och organisation för året 2021, vi har tillsammans hållit igång verksamheten 
under detta något annorlunda år.  

Stefan Fur 
Ordförande, Smålands Ridsportförbund  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORGANISATION 

Smålands Ridsportförbunds distriktsstyrelse har under 2021 bestått av: 

Stefan Fur, Jönköping, Ordförande, AU 
Monica Edberg, Lessebo, Vice ordförande, AU 
Johan Hjertberg, Aneby, Ledamot, AU 
Ylva Larsson, Forsheda, Ledamot 
Anna Sundström, Växjö, Ledamot  
Pontus Schoede, Vetlanda, Ledamot  
Sofie Svensson, Köpingsvik, Ledamot 
Olivia Sjögren, Växjö, Ledamot 
Matilda Tägt, Växjö, DUS 
 
Revisorer för Smålands Ridsportförbund 2021 var Jonas Almgren, Forserum och Britt Svensson, Barnarp 
 
Styrelsen har haft 7 möten under 2021. 
 

VERKSAMHET 

Årsmötet hölls digitalt den 22 mars. Till årsmötesordförande valdes Stefan Fur. Årsmötet besöktes av 22 
föreningar. 

Smålands Ridsportförbund har under året varit representerade vid digitala ordförande- och konsulentträffar 
arrangerade av Svenska Ridsportförbundet. Representanter för distriktet har deltagit i andra digitala möten och 
konferenser som arrangerats av Svenska Ridsportförbundet.  

Nedan följer ett utkast från distriktets verksamhet under 2021.   

RIDKLUBB OCH RIDSKOLA 

Distriktet hade vid årets slut 84 föreningar anslutna med tillsammans ca.13 500 enskilda medlemmar.  

Under 2021 har 43 av våra 84 föreningar bedrivit ridskoleverksamhet.  

UTBILDNINGSSEKTION 

Smålands Ridsportförbunds utbildningssektion har under 2021 bestått av: 

Maria Stigsson, Vissmålens Ridklubb, ordförande 
Ann Hellström, Värnamo-Kappeled Ridklubb 
Anneli Carlsson, Anebyortens Ridklubb 
Anneli Fermskog, Lenhovda Hästsportklubb 
Anne Eriksson, Tenhults Ryttarförening 

Sektionen har under året haft ett digifysiskt möte och utöver det behandlat specifika frågor via mail. 

Repetitionskurser och fortbildningar – Årets fortbildningar för licensierade tränare och diplomerade ridlärare 
genomfördes digitalt i november under ledning av A-tränare Jens Fredricson. I februari genomförde kansliet 
digital fortbildning för provledare i Grönt kort. Fortbildningar för domare och överdomare i hoppning, 
överdomare i dressyr samt för banbyggare genomfördes digitalt under våren. 
 
I januari genomförde kansliet en digital informationsträff kring coronaläget och gällande rås och restriktioner, 
28 föreningar deltog på träffen. I februari arrangerade RF-SISU Småland ytterligare informationsträffar kring 
covid-19.  



Under våren/försommaren arrangerades två webbinarier. Det första kring miljöarbete, gödselhantering och 
LOVA-stöd under ledning av HNS och representanter från de olika Länsstyrelserna i Småland. Det andra 
webbinariet handlade om trygg idrott där Elin Hornbrink och Fredrika Lindström från RF-SISU Småland föreläste 
tillsammans med distriktets konsulent Anna.   

Under våren släpptes också en digital clinic på temat löshoppning med Stefan Fur som moderator och Lasse 
Berglund som expert. Clinics och webbinarie har samlats på Smålands Ridsportförbunds nystartade 
Youtubekanal där löshoppningsclinicen har närmare 1000 visningar.  

I augusti genomfördes Förberedande ungdomsledarkursen, FULK på Vissmålens RK. Kursen arrangerades av två 
studenter från Linnéuniversitetet med hjälp av DUS och konsulent Anna som handledare. Det blev en 
uppskattade aktivitet med närmare 30 deltagande ungdomar från flera föreningar i Småland.    
 
I september hölls två utbildningstillfällen kring föreningsutveckling under ledning av Lotta Hillbom, 
föreningsrådgivare på Svenska Ridsportförbundet. Utbildningarna var öppna för både anställda och ideella och 
hade fokus på bland annat ekonomi, arbetsmiljö och organisationsutveckling.  
 
Den 16 oktober avgjordes ridskole-DM i hoppning på Vetlandaortens Ryttarförenings anläggning. 62 ryttare 
från 11 ridskolor i distriktet deltog i mästerskapet som reds i LE/80 cm bedömning A:1a, förklass reds i LE/70 
cm bedömning A. Totalt hade dagen 89 starter. 14 november arrangerades ridskole-DM i dressyr, även detta i 
Vetlanda. 25 ryttare från 8 ridskolor i distriktet deltog i mästerskapet som reds i LC:1 för ponny och LB:1 för 
häst. Domare under dagen var dressyrdomare Jill Brandt. Mästare har korats i samtliga ponnykategorier och för 
storhäst både i hoppning och dressyr.  

19-20 november genomfördes Ridskolekonventet i Vrigstad, föreläsare under helgen var Felicia Grimmenhag, 
Lasse Berglund och Birthe Vogelius. Konventet hade 26 deltagare och 8 av distriktets ridskolor var 
representerade.  

Många av årets planerade utbildningar ställdes in till följd av coronapandemin, medan en del utbildningar 
digitaliserades. Under året har det anordnats hela fyra digitala Basutbildningsomgångar med kursledare Elin 
Gunnarsson.  

Anna Zetterlund 
Utbildningsansvarig, Smålands Ridsportförbund 

BESÖKSGRUPPEN 

Smålands Ridsportförbunds besöksgrupp har under 2021 bestått av: 

Anna Zetterlund, konsulent 
Ewa Lindbom, konsulent 
Lars Englund, Gislaved-Anderstorps Ridklubb 
Ylva Larsson, Värnamobygdens Ryttarförening. 

Besöksgruppens huvudsakliga uppdrag är att besöka distriktets föreningar och sprida information om 
distriktets verksamhet samt hämta in synpunkter och önskemål från föreningarna på denna. Vi förmedlar också 
nyheter från förbundet och tipsar om externa kontakter som rör respektive klubbs behov. Besöksgruppen har 
även som uppdrag att bistå, och fungera som bollplank mot föreningar som är i behov av hjälp med sin 
verksamhet. Detta har gjorts under året vid flera tillfällen både genom främst telefonkontakt. Kansliet anställda 
har under året arbetat aktivt med anläggningsfrågan och påverkansarbete kring ridanläggningar. Vi har bland 
varit med i arbetet kring översynen av driftsavtal och i projektering av nya anläggningar.  
 
I november deltog Anna Zetterlund på central konferens för distriktens besöksgrupper, även i år var 
konferensen digital.  Under året har Anna suttit med i till en central grupp inom Svenska Ridsportförbundet 
bestående av centralt anställda tjänstemän och förtroendevalda samt distriktstjänstemän. Gruppen arbetar 
med utveckling av besöksverksamheten i landet bland annat genom de digitala besöksprototokollen.  



Smålands Ridsportförbund arbetar för att ha en personlig kontakt med alla distriktets föreningar för att kunna 
bistå dem med hjälp, tips och råd och skapa möjligheter för deras utveckling. Under året har mycket av 
informationen och stöttningen till föreningarna handlat om den rådande pandemin. Information om nya 
restriktioner, råd och riktlinjer har skickats ut till alla föreningar via mail, hemsida, i sociala medier och i 
Facebookgruppen Forum för ridlärare i Smålands Ridsportförbund. Att kansliet har agerat snabbt kring all 
information och varit tillgängliga för frågor har varit mycket uppskattat av våra föreningar.  
 
Kansliet tillsammans med besöksgruppen har genomfört 38 klubbesök under 2021, både med ridskolor och 
föreningar utan ridskola. Besöken har med anledning av rådande läge genomförts digitalt.  
 
Antalet anslutna föreningar i Smålandsdistriktet är i dagsläget 84.  
 
Anna Zetterlund 
Besöksansvarig, Smålands Ridsportförbund 

DISTRIKTETS UNGDOMSSEKTION  

Verksamhetsåret 2021 har varit ett mycket lärorikt år för DUS, precis som i samhället i stort har 
coronapandemin påverkat vår verksamhet. Tre nya styrelseledamöter valdes in till styrelsen 2021, vilket har 
inneburit nya erfarenheter samt kunskaper för styrelsen, och inte minst nya idéer. 

Verksamhetsåret påbörjades den 20 mars med ett digitalt DUS-årsmöte, i samband med mötet 
uppmärksammades också Årets ungdomssektion och Årets ungdomsledare i Småland. Dessutom tackades 
avgående ordförande Veronika Jansson av, samt ledamöterna Ilse Twisk, Alicia Nordstedt och Tilda Karlsson. 
 
Under årsmötet valdes DUS styrelse 2021:  
Matilda Tägt, Theleborgs Ryttarsällskap, ordförande 
Nellie Roos, Oskarshamns Ridklubb, vice ordförande 
Linnea Brose, Vimmerbyortens Ryttarförening, sekreterare  
Ella Hjortskull, Åseda Ryttarförening 
Hanna Wengdahl, Kalmar Hästsportklubb 
Malin Ludvigsson, Anebyortens Ridklubb 
Jennifer Johansson, Västerviksortens Ryttarförening 

DUS valberedning 2021: 
Lukas Kjäll, Svarttorps Ridsällskap  
Olivia Sjögren, Växjöortens Fältrittklubb 
Viktoria Björkman, Eriksmåla Ridklubb 

I maj höll DUS styrelse sin första aktivitet för året, en 
digital US-träff. Matilda och Linnea var “på plats” från 
DUS, och elva ungdomar från fyra US deltog. Det blev 
många bra diskussioner där US:en fick chans att dela 
med sig av erfarenheter och ta del av varandras idéer.  

I juni startade DUS styrelse ett nytt koncept för att hålla 
kontakt med sina fadderklubbar, Facebookgruppen 
“DUSoUS Småland”. Gruppen ska fungera som ett 
medium för att hålla kontakt med alla US i Småland och 
sprida info om vad DUS har på gång i sin verksamhet. 
Gruppen ska också vara ett sätt för US:en att ställa 
frågor, samt bolla idéer med varandra. I skrivande stund 
är det drygt 40 medlemmar i gruppen. 

 



I augusti genomfördes Förberedande ungdomsledarkursen, FULK på Vissmålens RK. Kursen arrangerades av två 
studenter på Linnéuniversitetet med hjälp av DUS och konsulent Anna som handledare. Det blev en 
uppskattade aktivitet med närmare 30 deltagande ungdomar från flera föreningar i Småland.   

 

23-24 oktober var Matilda, Nellie och Ella iväg på en DUS-träff i Malmö som CUS anordnade. Under helgen fick 
styrelsens DUS-representanter bekanta sig med sin CUS-fadder samt de andra DUS:en i region Syd (Blekinge, 
Halland och Skåne). CUS föreläste om sin verksamhet och rapporterade om Ungdomsbarometern, en 
undersökning som skickats ut till tiotusentals unga för att mäta deras vanor och liv. Svaren som ungdomarna 
skickat in var en tankeställare på många sätt. Dessutom fick DUS:en inspirera varandra och bolla idéer.  

 

 

 

 

 

 

 

Den 7 november genomförde DUS en käpphästhoppning i samarbete med Agria. Nellie och Ella var med på 
plats. Tävlingen genomfördes på Bankeryds Ridklubb som har ett nybyggt käpphäststall och fina hinder för 
käpphästhoppning. Det var ca 20 st tävlande, där de segarna i respektive klass 50 cm och 70 cm gick vidare till 
finalen som var planerad att hållas under Gothenburg Horse show. 

 



I december Årets ungdomssektion som blev 
Braås Ponny- och Ridklubbs US, motiveringen 
löd: 
 "Braås Ponny- och Ridklubbs ungdomsstyrelse 
består av hästgalna tjejer i åldrarna från 12 till 
17 år. Tillsammans jobbar de hårt för att vara 
en viktig och inverkande del av föreningen. De 
är en drivande sektion där ungdomsledarna 
hela tiden jobbar för att bli bättre och utvecklas 
tillsammans med hästarna. De är 
lösningsorienterade, nytänkande och kreativa 
och ställer upp i skur för både fyrbenta och 
tvåbenta. För dem är det är viktigt att alla i 
sektionen känner sig involverade och få ta 
lagom med ansvar. Alla ungdomsledare sköter 
sina styrelsepositioner med högsta betyg och är 
alltid redo för att lära sig nya saker och ta ansvar för att möten, planering och genomföranden ska bli så bra 
som möjligt. De ställer verkligen upp i ur och skur och tillsammans har man en god och härlig gemenskap, där 
man gärna umgås både i och utanför stallet. Man har en god kontakt med föreningens styrelse, personal och 
sektioner. Man hoppar gärna in där det behövs hjälp och närvarar med minst en representant på varje 
styrelsemöte. Förutom de traditionella aktiviteterna som hajker, ponnyridningar, uteritter och ridläger för 
föreningens ridande så har man bland annat anordnat föräldrarteori och käpphästhoppning. 
Käpphästaktivteterna har lockat många deltagare och blivit ett populärt inslag i US-verksamheten. Under lov 
och helger har man arrangerat Halloweenkväll, julshow, luciafirande, sommarhajk, första-maj-utmaning, häng-
med-US-dag och mycket annat. Man hjälper till mycket på anläggningen och har bland annat målat bommar, 
anordnat fixardagar och renoverat sadelkammaren. Under 2021 behövdes det förstärkning i verksamhetens 
hästpark. US ville vara med och stötta och sålde under hösten kakor där målet var att samla in 12 000 kr, men 
det slutade med hela 27 000 kr. Nu står hon hos oss, ett sto som har fått namnet Kakan, efter just 
kakförsäljningen som möjliggjorde inköpet. För vårt US är det en självklarhet att alla är välkomna och att alla 
ska behandlas lika. Man arbetar för en god gemenskap och bra stämning och är noga med att visa att 
ridsporten är så mycket mer än bara häst och ridning. I framtiden vill man se till så att så många som möjligt i 
ungdomsstyrelsen får chansen att gå FULK och ULK, för att få nya verktyg och tips att kunna jobba visare med. 
Man vill fortsätta att vara nytänkande och utveckla både sektionen och dess aktiviteter."  

Stort grattis och fortsatt lycka till med er verksamhet! 

Jag som ordförande tackar för detta år och blickar positivt framåt mot verksamhetsåret 2022 där det kommer 
bjudas på nya och spännande idéer och aktiviteter för att främja ungdomsverksamheten i Småland!  

Matilda Tägt  
Ordförande, Distriktets Ungdomssektion, DUS 

 

 

 

 

 



TRÄNING OCH TÄVLING 

I Småland genomfördes 183 tävlingar under 2021. Utav dessa var 100 hästtävlingar och 83 ponnytävlingar. 
Under 2021 har sammanlagt 24 685 starter gjorts, varav 13 638 är häststarter och 11 047 är ponnystarter. 1762 
licenser har ställts ut.  

Under 2021 var det sammanlagt 42 lag i distriktets olika serier, från 24 olika föreningar inklusive en förening 
från Blekinge. Alla serier under våren 2021 ställdes in pga pandemin. 

Fortbildningar för domare och överdomare i hoppning, överdomare i dressyr samt för banbyggare 
genomfördes digitalt under 2021. Totalt deltog 59 funktionärer på fortbildningarna. 

TÄVLINGSSEKTIONEN 

Smålands Ridsportförbunds tävlingssektion har under 2021 bestått av: 

Ann Hellström, Värnamo-Kappeled Ridklubb, ordförande 
Ninni Svensson, Ljungby Ridklubb 
Torsten Spethz, Svarttorps Ridsällskap 
Linda Strand, Långasjö Hästsportklubb 
Cecilia Lodelius, Älmhult-Linnébygdens Ridklubb 
Tobias Jönberg, Växjöortens Fältrittklubb 
Ulrika Bondéus, Isabergs Ridklubb 
 
Sektionen har under 2021 haft två digitala möten via Teams samt diskussioner via mail vid behov.  

Ann Hellström  
Ordförande, Tävlingssektionen Smålands Ridsportförbund 

GRENLEDARE  
 
Hoppning: Torsten Spethz, ponny och Ann Hellström, häst  
Dressyr: Lina Strand 
Fälttävlan: Vakant  
Körning: Mikaela Rautio  
Distansritt: Martina Vikefors 
Working Equitation: Nina Fyrman 
Voltige: Julia Kemna 
Parasport: Vakant 

DRESSYR 

Under 2021 har en småländska ryttare ingått i det svenska dressyrlandslaget, Patrik Kittel som på svensk mark 
tävlar för Tranås Ridklubb sedan många år tillbaka. Patrik har haft ett framgångsrikt år med en hel rad 
internationella topplaceringar och var med i truppen som åkte till OS i Tokyo, men kom tyvärr inte till start.   

2021 års distriktsmästerskap i dressyr arrangerades av Ljungby Ridklubb den 14-15 augusti. DM för kategori B 
reds i två LB:1-klasser, för kategori C och D i LA:1 och Lagtävlansprogram för ponnyallsvenskan, för Young 
Riders i LB:3 och LA:3 och för seniorer i MSV B:2 och MSV B:4. 

Resultat: 
Kategori B 
GULD: Isabella Gullner - Highlander, Lammhults Ridklubb 
SILVER: Svea Persson - Bränningens Stina, Tranås Ridklubb 
BRONS: Lea Landin - Ängvaktarns Odette, Vissmålens Ridklubb 



Kategori C 
GULD: Inez Martinsson - Excellent Swingfly, Lenhovda Hästsportklubb 
SILVER: Nicole Landin - Rock´n Roll, Vetlandaortens Ryttarförening 

Kategori D 
GULD: Tilda Allansson - Arda´s Sprinter, Nybro Ridklubb 
SILVER: Nikita Rochel - Joelsbo Curious, Vetlandaortens Ryttarförening 
BRONS: Ronja Nilsson - Sörbys Jasmine, Kalmarbygdens Fältrittklubb 

Häst - Young Rider 
GULD: Ellen Skogström - Car Dior, Lammhults Ridklubb 
SILVER: Lovis Lönn - Fulavska Fortuna, Grankärrs Gränsryttare 

Häst – Senior 
GULD: Stephanie Wretmo - Saga N, Bankeryds Ridklubb 
SILVER: Maria Jungerstam - Zoego, Ostkustens Dressyrryttare 
BRONS: Emma Argus - Niels PJ, Lammhults Ridklubb 
 
Under sommarens SM i ponnydressyr på Grevagården blev det ett SM-silver i kategori C, ryttare 17-20 år för 
Emma Eriksson och Trestena Paparazzo från Grankärrs Gränsryttare. I Ride & Learn LA:1 som avgjordes i 
samband med ponny-SM blev det en tredje plats för Tranås Ridklubbs Svea Persson och Bränningens Stina. I 
samband med senior-SM i på Flyinge i augusti tog Patrik Kittel tävlandes för Tranås Ridklubb sitt 8:e SM-guld.  

Finalen i Folksam Ponnyallsvenskan i dressyr tillika lag-SM avgjordes på Strömsholm under vecka 44. Här blev 
det en 4:e plats för laget från Grankärrs Gränsryttare. 
 
Som avslutning på 2021 fick Patrik Kittel från Tranås Ridklubb återigen pris på Ryttargala för Årets 
championatstecken inom dressyren. Priset går till den ryttare som samlat flest championatspoäng i sin gren 
under det gångna tävlingsåret. 
 
Dressyr Smålands Ridsportförbund 

HOPPNING  

Under 2021 ingick Angelie von Essen från Bankeryds Ridklubb i det svenska hopplandslaget för seniorer. 
Angelie har plockat flertalet internationella placeringar under året och representerade Sverige under 
nationshoppningar. Lily Landgren från Kalmar Hästsportklubb har ingått i truppen för juniorer och tog 
framskjutna placeringar bland annat på utomhus-SM i Mantorp, under Jönköping Horse Show och 
representerade Sverige på EM. Alicia Jönberg från Växjöortens Fältrittklubb tillhörde Childrentruppen och tog 
flertalet nationella och internationella placeringar under året, bland annat under Nordisk-Baltiska 
Mästerskapen i Finland.  
 
Under vecka 32 bjöds det på SM-vecka i hoppning Skogslottens Ryttarförening arrangerade utomhus-SM för 
både ponny och häst. En hel rad smålänningar gjorde fina prestationer under veckan. I kategori B blev det SM-
silver för Lova Bratt och Derraveragh Two Tone från Mörbylångadalens Ridsällskap. Ytterligare ett småländskt 
silver blev det i junior-SM genom Lilly Landgren och Touch of Chilli från Kalmar Hästsportklubb. Inomhus-SM för 
ponny och Children avgjordes vecka 44 i Kungsbacka. I inverkans-SM kategori C blev det ett silver för Isabell 
Lindved och Carramore KC Boy från Västerviksortens Ryttarförening. I samband med inomhus-SM avgjordes 
även ungponny-SM. I 7-årsklassen tog Amanda Eliasson från Kalmar Hästsportklubb guld tillsammans med sin 
ponny High Hill Machine.  

2021 års DM i hoppning för ponny och Children avgjordes hos Växjöortens Fältrittklubb den 4-5 september. 
Kvalen för ponny reds i LB och LA under lördagen och finalen i LA under söndagen. DM för Children avgjordes i 
klass 110 cm under söndagen. 



Resultat: 
Kategori B 
GULD: Eira Lofthammar - Birkinbrook Tommy, Bankeryds Ridklubb 
SILVER: Agnes Dahlström - Double Joy II, Bankeryds Ridklubb 
BRONS: Engla Bäckström - Harfa, Mörbylångadalens Ridsällskap 

Kategori C 
GULD: Isabell Lindved - Carramore KC Boy, Västerviksortens Ryttarförening 
SILVER: Ebba Andersson - Sörbys Baron, Vissmålens Ridklubb 
BRONS: Isabel Söderlund - Vognmandsgårdens Attention, Värnamobygdens Ryttarförening 

Kategori D 
GULD: Ellen Söderlind - Rhinströms Keen Katoomba, Västerviksortens Ryttarförening 
SILVER: Tuva Petersson - Carisma RG, Vaggeryd-Skillingaryds Ridklubb 
BRONS: Mira Oksanen - Amazing Grey, Värnamobygdens Ryttarförening 

Children 
GULD: Alicia Jönberg - Jediella, Växjöortens Fältrittklubb 
SILVER: Ella Gustavsson - Harvest, Vaggeryd-Skillingaryds Ridklubb 
BRONS: Adelia Nilsson - L.Fleur, Västerviksortens Ryttarförening 

2021 års distriktsmästerskap i hoppning för häst arrangerades av Värnamobygdens Ryttarförening den 22 
augusti. DM:et för juniorer/Young Riders gick i 1.20 cm bed. A:0 och för seniorer gick DM:et i 1.30 cm bed. A:0.  

Resultat 
Young Rider 
GULD: Amanda Holmberg Ottosson - Rocki Top QT, Vetlandaortens Ryttarförening 
SILVER: Julia Lindell - Hawaii, Värnamobygdens Ryttarförening 
BRONS: Tilda Larsson - Debbi, Ljungby RidklubbFOTO: falkenbergsfoto.se 

Seniorer 
GULD: Ebba Thalin - Ice Lady Gräns, Värnamobygdens Ryttarförening 
SILVER: Louise Wemlerth - Kallisti O, Tingsryd Rid- och Körklubb 
BRONS: Johanna Nilsson - Ebony, Värnamobygdens Ryttarförening 

Hoppning Smålands Ridsportförbund 

FÄLTTÄVLAN  

Fyra småländska ryttare ingick i fälttävlanslandslaget under 2021, Sara Algotsson-Ostholt från Ridklubben 
Udden ingick i seniorlandslaget, Ellen Skogström från Lammhults Ridklubb i juniorlandslaget samt Signe och 
Selma Kvarnstrand från Ekenässjöns Hästsportklubb som ingått i ponnylandslaget. Sara var reserv på plats 
under OS i Tokyo och ingick sedan i det svenska laget som tog brons på EM i Schweiz. Ellen red för Sverige 
under junior-EM som gick på Segersjö utanför Örebro. Selma deltog på ponny-EM i Polen under sommaren. 
Både Selma och Signe deltog på Nordisk-Baltiska Mästerskapen i Hermanstorp där Signe ingick i det svenska 
laget som tog guId ponnyklassen, hon tog även ett individuellt brons tillsammans med sin ponny Golliath.   
 
2021 års DM i fälttävlan avgjordes hos Ridklubben Udden den 26 september. 
Resultat: 
Young Rider 
GULD: Tilde Fredriksson - Charesse, Tingsryds Rid- och Körklubb 
SILVER: Felicia Karlsson - Best of Love Z, Tingsryds Rid- och Körklubb 
BRONS: Fanny Streling - Ever So Clever, Växjöortens Fältrittklubb 



Under året har vi i samarbete med Östergötlands Ridsportförbund genomfört Ryttarutveckling nivå 2 med 
fälttävlansinriktning. 

Fälttävlan Smålands Ridsportförbund 
 
 KÖRNING  

Under 2021 ingick en småländsk kusk i svenska landslaget, Eva Ottosson från Oskarshamns Ridklubb som tillhör 
parlandslaget.  

2021 års DM i körning avgjordes den 30 juli till 1 augusti i Vaggeryd, arrangerat av Jönköpings Läns 
Kusksällskap. 

Resultat: 
Ponny 
GULD: Arne Bjurling - Staccato-S, Ridklubben Udden 
SILVER: Mikaela Rautio - Fortuna Grönkulla, Vetlandaortens Ryttarförening 

Häst 
GULD: Sofie Helander - Filippa M, Jönköpings Läns Kusksällskap 
SILVER: Pernilla Wigren - Geke Meike A, Tingsryds Rid- och Körklubb 
BRONS: Charlotte Torgnysson - Key of Adventure, Lammhults Ridklubb 

Under vecka 31 avgjordes SM i sportkörning hos Krika Hästsportförening i Skåne. För Småland blev det full pott 
med två guldmedaljer av två möjliga. Jönköpings Fältrittklubbs Linnea Kristiansen tog guld i klassen häst enbet 
tillsammans med Lady Lexington och Arne Bjurling från Ridklubben Udden tog guld i paraklassen med Staccato-
S. 
 
Under året har flertalet av våra föreningar erbjudit körning som en del av sin ridskoleverksamhet.  
 
Körning Smålands Ridsportförbund 

DISTANSRITT 

Småland har under 2021 haft en ryttare med i distanslandslaget, Kjell Westerback från Tjust Distansklubb som 
har ingått i seniorlaget. Tillsammans med hästen Hadari deltog Kjell på VM i Italien 2021. 

Den 10 oktober arrangerade Växjö Distansryttaresällskap sin årliga tävling Dackeritten som i år hade 
internationell status. Ryttare från Nederländerna, Finland, Danmark och Norge gästade Sverige. Tävlingen 
anordnades för 18:e gången och föreningen firade i samband med detta sitt 20-årsjubileum.  

Yvonne Ekelund för Växjö Distansryttaresällskap blev tilldelad Svenska Ridsportförbundets hederspris. Yvonne 
har idag 19 medaljer från VM, NM och SM. Hederstecknet är avsett att vara ett utmärkelsetecken för ryttare 
och kuskar inom Svenska Ridsportförbundet eller amatörryttare inom Svensk Galopp, som utfört 
utomordentliga prestationer inom rid- kör- och galoppsporten. Ridsportförbundet och Svensk Galopp vill med 
detta hederstecken bevara minnet av Sveriges främsta tävlingsryttare och deras prestationer för framtiden 

2021 års DM i distansritt arrangerades den 18 september i samband med Rökullaritten hos Tjust 
Distansklubb i nordöstra Småland. Distriktsmästerskapet reds över sträckan 80 km. 
 
Resultat: 
GULD: Annina Rikonen- Amiara, Tjust Distansklubb 
SILVER: Isabel Henriksson - Peppsi Ice, Växjö Distansryttaresällskap 

Martina Vikefors 
Grenledare, Distansritt Smålands Ridsportförbund 



WORKING EQUITATION 

Under 2021 genomfördes tre officiella WE-tävlingar i distriktet.  

2021 års distriktsmästerskap i Working Equitation avgjordes den 10 oktober september hos Eriksmåla 
Ridklubb där mästare korades både för juniorer och seniorer. 

Resultat: 
Juniorer 
GULD: Filippa Lagerkvist - Domino, Vaggeryd-Skillingaryds Ridklubb 
SILVER: Agnes Hellerstedt - Torpalyckans X-priment, Ölmstad Rid- och Körsällskap 

Seniorer 
GULD: Anna Böhme Graneskog - Jibaro ZM, Markaryds Ryttarförening 
SILVER: Rebecca Johansson Engh - Douglas, Ölmstad Rid- och Körsällskap 
SILVER: Maria Weislander - Caxe, Växjöortens Fältrittklubb 
 
Vecka 39 arrangerades SM och RM i Working Equitation hos Trolleholms Ryttarförening i Skåne. I 
Riksmästerskapet, RM för juniorer blev det guld för Ölmstad Rid- och Körsällskaps Agnes Hellerstedt och 
Torpalyckans X-priment. I RM-klassen för seniorer tog Anna Böhme Granskog från Markaryds Ryttarförening 
silver med Jibaro ZM och Rebecca Johansson Engh från Ölmstad Rid- och Körsällskap tog hand om bronset 
tillsammans med Douglas. Under helgen avgjordes också det första Svenska Mästerskapet i WE, där blev det 
ännu ett brons för Ölmstad Rid- och Körsällskap genom Åsa Salétros och Lapp Glans. 
 
Våra ridklubbar erbjuder allt fler att prova på och träna WE och inom distriktet har vi flera personer (C-tränare, 
domare, banbyggare och ridlärare) som står till tjänst att lära ut mer om WE.  

Nina Fyrman 
Grenledare, Working Equitation Smålands Ridsportförbund 

VOLTIGE 

På grund av för få tävlande klubbar i distriktet och pandemin blev det inga egna voltigetävlingar i distriktet 
2021.  

Pandemin medförde återigen de flesta voltigetävlingar i landet blev inställda. För den enda tävlande 
voltigeklubb i distriktet, Ölands Voltige/Sikehamn Hästsportklubb gick det inte att delta på höstens få tävlingar 
till följd av regler och praktiska skäl.  

Grenledare Julia Kemna höll sina vanliga voltigeträningar hos Ölands Voltige i gång med ca 15 aktiva voltigörer. 

I augusti hölls ett träningsläger med högtmeriterade Gero Meyer från Tyskland som utbildare. Detta blev 
möjligt med ekonomiskt stöd av RF-SISU.  

I september deltog Ölands Voltige på RF-SISU Smålands stora evenemang ”Move for Fun”. 

I november hölls det ett välbesökt seniorträningsläger för ”teknisk kür” i Kalmar, arrangerat av Svenska 
Ridsportförbundet. Två av Ölands Voltiges voltigörer deltog. 

Årets voltigekonvent hölls digitalt. 

Julia Kemna 
Grenledare, Voltige Smålands Ridsportförbund 

 

 



FU/PARASPORT 

Många småländska föreningar gör ett mycket bra arbete för ryttare med funktionsnedsättning i sin verksamhet 
och har god tillgänglighet på sina anläggningar. Inom besöksverksamheten har det varit fortsatt fokus på 
tillgänglighet på anläggningarna och tillgången till ramp och lift för uppsittning.  

FU/Parasport Smålands Ridsportförbund 

SERIER 
 
Vinnare 
Div. 1 Häst, Dressyr: Inställd pga corona 
Div. 2 Häst, Dressyr: Västerviksortens Ryttarförening 
Div. 3 Häst, Dressyr: Inställd pga corona 
Div. 1 Ponny, Dressyr: Inställd pga corona 
Div. 2 Ponny, Dressyr: Inställd pga för få anmälda lag 
Div. 3 Ponny, Dressyr: Inställd pga corona 
Div. 2 Häst, Hoppning: Gamleby Ridklubb 
Div. 1 Ponny, Hoppning: Värnamobygdens Ryttarförening 
Div. 2 Ponny, Hoppning: Tingsryds Rid o Körklubb 
Div. 3 Ponny, Hoppning: Inställd pga corona  

INFORMATION 

Arbetet med information och kommunikation har under 2021 skötts av kansliets anställda Anna Zetterlund och 
Ewa Lindbom där Anna har huvudansvaret för arbetet med information och kommunikation.  

Strukturen för vår kommunikation ser ut på följande vis: 

- Hemsidan används som grund för all kommunikation och information, där finns all viktig information 
från distriktet så som utbildningar, nyheter, aktiviteter och tävlingsresultat m.m.  

- Facebook används som en kanal för att ytterligare sprida informationen från hemsidan, dels viktig info 
till våra medlemmar, men även nyheter, uppdateringar och resuméer från olika aktiviteter. Vi har 
under året nått över 2200 följare på Facebooksidan. Facebook används även som en kanal för att dela 
bilder från olika aktiviteter.  

- Instagramkontot har idag ca 2450 följare. Smålands Ridsportförbunds konto är ett av de 
distriktskonton som har flest följare. På Instagram postar vi nyheter och bilder från aktiviteter i 
distriktet. Vi har även lånat ut konton till olika aktiva i distriktet vilket har varit mycket uppskattat.  

- Nyhetsbrevet kommer ut en gång i månaden och innehåller en sammanfattning av nyheter och 
aktiviteter för aktuell månad. Nyhetsbrevet skickas till alla våra föreningar och förtroendevalda.  

Under året har vi också uppdaterat vår bildbank med drygt 200 genrebilder som används till hemsida, sociala 
medier, affischer och annat grafiskt material.  

2021 startade vi Smålandspodden, Smålands Ridsportförbunds poddserie om småländsk ridsport med en hel 
rad spännande gäster och ämnen. Gäster under säsong 1 har varit Lisbeth Pahnke-Airosto, Anders Kjellsson, 
Anki Kvarnstrand, Sara Nilsson, Lasse Berglund och Gert Monell. Podden har distribuerats på Acast och Apple 
Podcaster och haft många lyssnare under året. Producent/klippare är vår konsulent Anna Zetterlund och 
distriktsordförande Stefan Fur står för intervjun.  

KANSLI 

Anställda på kansliet har under 2021 varit Ewa Lindbom på 100 % och Anna Zetterlund på 100 %.   
I Annas roll ingår en uppsökande verksamhet och hon arbetar delvis på fältet med klubbkontakter och besök, 
kursverksamhet, projekt, distriktssatsningar och organisationsmöten. Ewa arbetar till största del med ekonomi, 
tävling och utbildning.  

 



UTBILDNING 

Samordningen av distriktets kurser och utbildningar har under 2021 i huvudsak legat inom konsulent Anna 
Zetterlunds ansvarsområde.  

Uppgifterna har varit att planera, organisera och genomföra de på distriktet, från centralt håll, ålagda kurserna 
såsom basutbildningar och tränarfortbildningar. Ewa ansvarar för funktionärsutbildningar och utbildningar för 
tävlingsarrangörer. Vidare innebär utbildningsarbetet att stämma av samtliga sektioners och kommittéers 
önskemål om kurser och genomföra dem i samråd med respektive sektion och kommitté. Här kan bland annat 
nämnas fortbildningar för funktionärer, tränare och ridlärare, fortbildning för Grönt kortprovledare, 
förberedande ungdomsledarkurs, basutbildning samt digitala clinics och webbinarier. Tyvärr har en del av årets 
utbildningar får ställas in eller skjutas fram med anledning av coronapandemin.  

Distriktet har också via ett samarbete med Skånes Ridsportförbund erbjudit de som önskat gå ridledarkursen 
att göra det.  

PROJEKTSTÖDET 

Verksamheten kring Projektstödet (tidigare Idrottslyftet) har blivit en viktig del av många ridklubbars 
verksamhet. Det skapar möjligheter till att möta nya målgrupper, bredda sina verksamheter, driva satsningar 
och testa idéer. Projektstöd administreras av Svenska Ridsportförbundet och RF-SISU Småland.  

Svenska Ridsportförbundet har beviljat 87 000 kr för Paket 1 (Ryttarutveckling) till 4 föreningar i 2 kommuner, 
182 200 kr för Paket 2 (Verksamhet för unga) till 8 föreningar i 8 kommuner och 34 500 kr för Paket 3 
(Utbildning) till 4 föreningar i 4 kommuner. 

Smålands Idrottsförbund/RF-SISU Småland har gett anläggningsbidrag om totalt 665 000 kr till följande 
föreningar: 
- Tranås Ridklubb, Ny utebana, 200 000 kr 
- Isabergs Ridklubb, Utökad säker utomhusverksamhet, 80 000 kr 
- Kalmar Hästsportklubb, Installation av LED-belysning i servicebyggnad, 100 000 kr 
- Grännabygdens Ryttarförening, Byte av tak på stallbyggnad samt montering hängrännor på ridhus, 100 000 kr 
- Växjöortens Fältrittklubb, Nybyggnation av ridbana, 150 000 kr 
- Bratteborgs Ryttarsällskap, Belysning, 35 000 kr 

Smålands Idrottsförbund/RF-SISU Småland har gett 17 072 kr i stöd för bibehållen verksamhet under 
Coronarestriktionerna till sammanlagt 3 föreningar i 3 kommuner.   

Inom satsningen ”Att få fler ungdomar 13-20 år att stanna kvar i sporten” har 4 föreningar i 4 kommuner fått 
sammanlagt 59 250 kr i stöd från Smålands Idrottsförbund/RF-SISU Småland.  

Inom satsningen ”Idrottssvaga områden” har 2 föreningar i 2 kommuner fått sammanlagt 25 000 kr i stöd från 
Smålands Idrottsförbund/RF-SISU Småland. 

Inom satsningen ” Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer” har 2 föreningar i 2 kommuner fått sammanlagt  
35 775 kr i stöd från Smålands Idrottsförbund/RF-SISU Småland. 

Inom satsningen ”Utbildade barn - och ungdomsledare” har 2 föreningar i 2 kommuner har fått sammanlagt 
25 000 kr i stöd från Smålands Idrottsförbund/RF-SISU Småland.  

Inom satsningen ”Idrott för äldre” har 8 föreningar i 8 kommuner har fått sammanlagt 96 000 kr i 
verksamhetsstöd från Riksidrottsförbundet.  
 

 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För allt uppoffrande arbete, stöd och idéer vill styrelsen rikta ett stort tack till personal, 
förbundsideella, klubbmedlemmar och alla andra som under året bidragit till genomförandet av 

förbundets verksamhet. 

Jönköping 2022-02-01 

Styrelsen i Smålands Ridsportförbund 
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Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2021 
 
 
 
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
 
 
Verksamhet 
Smålands Ridsportförbund är en ideell förening. Föreningen är ansluten till Svenska 
Ridsportförbundet och därmed också ansluten till Riksidrottsförbundet. 
Smålands Ridsportförbunds syfte och ändamål är att främja ridningen i Småland i enlighet med vad 
som anges i Svenska Ridsportförbundets stadgar. 
 
 
Förslag till disposition av förbundets resultat 
 
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel: 
 
   
 balanserad vinst 773.868 
         årets vinst 1.226 
 
   
 
behandlas så att  
 
 balanseras i ny räkning 775.094 
 Summa 775.094 
 
 
Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning 
med tilläggsupplysningar. 
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   2021-01-01      2020-01-01  
Resultaträkning                                         Not    -2021-12-31    -2020-12-31 

 
Rörelsens intäkter 
Medlemsavgifter      425.542         421.350 
Kurser         167.736               243.725 
Anmälningsavgifter serier      64.400  77.800 
Startavgifter, 10-kronan    246.850      221.170 
Propositionsavgift      33.600        27.600 
Talangsatsning         0  0 
Bidrag SvRF, SmIF, landstingsbidrag    656.662  595.867 
Övriga bidrag      50.000   115.396 
DUS               0  20.050 
Övriga intäkter      57.740  47.620 
Nettoomsättning 1.702.530  1.770.578 
    
  
  
Rörelsens kostnader 
Priser och arrangörsbidrag, serier 156.518 152.275 
Kurser 214.466 224.058 
Talangsatsning 0 0 
Kostnader, styrelse samt sektioner 32.481 59.153 
Lokalhyra samt övriga kostnader, kansliet 136.698 122.178 
Personalkostnader 1 1.159.433 1.037.834 
Övriga kostnader 1.708 2.482 
Avskrivningar och nedskrivningar av materi- 
ella och anläggningstillgångar 2 0 0 
  
Rörelsens kostnader  1.701.304 1.597.980 
 
Rörelseresultat   1.226 172.598 
 
Resultat från finansiella investeringar 
Vinst/förlust från värdepapper                                                       0  0 
 
Övriga ränteintäkter och liknande 
resultatposter 0 0 
 
Resultat efter finansiella poster 1.226 172.598 
Årets resultat 1.226 172.598 
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Balansräkning                                           Not  2021-12-31 2020-12-31  
 

   
   
Tillgångar 
 
Anläggningstillgångar  
 
Inventarier, datorer och installationer 3 0 0 
Summa anläggningstillgångar 0 0 
 
Omsättningstillgångar 
Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 14.180 2.458  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter                         26.808  59.487  
 
Summa kortfristiga fordringar  40.988 61.945 
 
Kortsiktiga placeringar 6 312.032 312.032 
Långsiktiga placeringar 6 800.000 800.000 
 
Kassa och bank  168.069 288.502 
 
Summa omsättningstillgångar  1.321.089 1.462.479 
 
Summa tillgångar  1.321.089 1.462.479 
 
    
Eget kapital och skulder 
 
Eget kapital 4 
    
Eget kapital 280.940 280.940 
 
Balanserat resultat 773.868 601.270 
Årets resultat 1.226 172.598 
 775.094 773.868 
 
Summa eget kapital 1.056.034 1.054.808 
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Balansräkning                                           Not  2021-12-31 2020-12-31  
 

   
   
Kortfristiga skulder 
 
 
Förskott från kunder   0 0  
Leverantörsskulder  30.998 20.142 
Övriga skulder SISU samt skatter  89.584 181.062 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5 144.473 206.467 
 265.055 407.671 
 
 
Summa eget kapital och skulder 1.321.089 1.462.479 
  
 
Ställda säkerheter Inga Inga  
 
Ansvarsförbindelser  Inga Inga 
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Tilläggsupplysningar 
 
Redovisnings- och värderingsprinciper 
 
Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 
råd. 
 
Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. 
 
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 
 
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. 
 
Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. 
 
 
 
Noter  
 
 
1 Anställda och personalkostnader 
 2021 2020  
Medelantalet anställda 
Kvinnor 2 2 
 
 
Löner, ersättningar och sociala kostnader 
Styrelsearvoden 36.000 32.000  
Löner och andra ersättningar till övriga anställda 790.275 744.122 
Pensionskostnader till övriga anställda 51.381 45.814 
Övriga sociala kostnader  272.587 211.848 
Utbildning samt övriga personalkostnader 9.190 4.050 
 1.159.433 1.037.834 
 
 
2 Avskrivningar och nedskrivningar 
 
Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn 
till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: 
 
Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar  20 % 
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3 Inventarier, verktyg och installationer 
 2021-12-31 2020-12-31  
Ackumulerade anskaffningsvärden 
Ingående anskaffningsvärde 51.216 51.216  
Inköp 0 0  
 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  51.216 51.216  
 
Ackumulerade avskrivningar 
Ingående avskrivningar -51.216 -51.216  
Årets avskrivningar enligt plan 0 0  
Utgående ackumulerade avskrivningar -51.216 -51.216 
 
Utgående redovisat värde 0 0 
 
  
4 Förändring av eget kapital 
 Inbetalda Balanserat Årets 
 insatser resultat resultat 
 
Belopp vid årets ingång 280.940 601.270 172.598 
Disposition av föregående 
års resultat:  172.598 -172.598 
Årets resultat:     
Belopp vid årets utgång 280.940 773.868 1.226 
 
 
 
5 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  2021-12-31 2020-12-31 
 
Upplupna semesterlöner + sociala avgifter  76.624 59.444 
Löneskatt  12.158 10.814 
Interimsskulder  55.691 136.209 
 
   
 
6 Kortfristiga placeringar 
  Redovisat värde Marknadsvärde 
Placeringskonto, företag  312.032 312.032 
Fonder, företag  800.000 883.445 
 
 
Värde enligt årsbesked från Swedbank. 
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Verksamhetsplan Smålands Ridsportförbund 2022 
Basutbud = det utbud Smålandsdistriktet tillhandahåller för sina klubbar 
Fetstil = de områden och satsningar Smålands Ridsportförbunds organisation prioriterar 2022 
 
Smålands Ridsportförbunds samtliga nivåer arbetar i enlighet med ”Ridsporten vill” och 
Svenska Ridsportförbundets ledstjärnor, som följer nedan.  
 
Hästen 

Jag hanterar hästen på ett sätt som jag kan stå för och som jag är stolt över inför omvärlden 

Jag behandlar alla hästar med respekt 

Jag ser till att hästen finns i en trygg och säker miljö och jag reagerar om den far illa 

Jag tränar och tävlar i samspel med hästen och kräver inte mer än vad vi har förutsättningar att klara av 

Jag ansvarar själv för att öka min kunskap och kompetens om hästen 
 
Människan  

Jag visar respekt för alla människor 

Jag bekräftar och berömmer andra 

Jag berättar öppet och tydligt om jag har olika uppdrag och roller 

Jag är en god förebild för ridsporten 

Jag tar ansvar och agerar om någon bryter mot våra regler 
 
Distriktets övergripande ansvarsområden  

• Vara länk mellan distriktets klubbar och Svenska Ridsportförbundet 
• Verka för medlemmarnas behov och önskemål 
• Arrangera tillfällen för utveckling och fortbildning såsom utbildningar, kurser, träffar 
• Tillvarata och bevaka klubbarnas intressen 
• Företräda ridsporten i samarbetet med andra organisationer, kommuner, landsting med flera i 

Småland 
• Erbjuda klubbarna i Småland det basutbud som förbundet ålagt distriktet 

 
Styrelsen  

• Arbeta fram mål, riktlinjer och policy för distriktets verksamhet 
• Ansvara för distriktets ekonomi 
• Ansvara för distriktets anställda  
• Verka för fungerande sektioner  

 
 



Tävling 
• Arbeta för en bra tävlingsverksamhet och att utveckla tävlingsverksamheten i samtliga discipliner 

och på alla nivåer i distriktet 
• Samordna kontakterna mellan föreningar/distrikt/förbund och övriga organisationer inom ramen 

för tävlingsverksamheten 
• Ansvara för att föreningarna får råd och stöd i sina tävlingsarrangemang 
• Verka för att det finns grenledare i samtliga discipliner  
• Verka för att utbudet av funktionärsutbildningar svarar upp mot klubbarnas och SmRFs behov 
• Utveckla och driva DM, serier och cuper samt regler för dessa 
• Driva och processa tävlingsrelaterade frågor som kommer upp i distriktet 
• Samordna tävlingsterminen samt granska propositioner upp till och med regional nivå  
• Verka för säkerhet, etik och moral på tävlingsplatser 
• Genomföra fortbildningar för officiella funktionärer och eventuella arrangörsträffar 
• Genomföra fortbildningar och utbildningar för provledare i Grönt kort 

 
• Utbildningar för tävlingsarrangörer 
• Utbildningar i tävlingssystem 
• Ridskole-DM i hoppning, dressyr och Working Equitation 
• Träningshelg för ponnydressyr 

 
Utbildning 

• Skapa forum och nätverksplatser för Smålands ridlärare och tränare 
• Genomföra utbildningar: ULK, FULK, FU1 
• Erbjuda Ridledarkurs genom samarbete med andra distrikt  
• Genomföra fortbildningar för tränare och ridlärare 
• Öka samarbetet mellan tränare och ridlärare 
• Främja god utbildning för både häst och ryttare  
• Främja god hästhållning  
• Utveckla ridskolorna i distriktet 
• Stöd och bollplank för distriktets ridskolor  
• Öka utbildningsnivån på ridskolornas personal 
• Verka för god säkerhet på våra ridskolor 
• Genomföra ridskolekonvent årligen  
• Föra tränarnas och ridlärarnas talan i Småland 
• Utbilda ridsportens ledare 
• Genomföra Basutbildning för ridsportens ledare 
• Vision att arbeta mot: Småländska ridskolorna, bäst i världen 

 
• Erbjuda utbildningar med fokus på Ridsport 2025 
• Ridskole-DM i hoppning, dressyr och Working Equitation 
• Erbjuda clinics på olika teman 
• Erbjuda utbildningar i första hjälpen för häst och människa 

 
 
 
 



 
Förening 
• Agera bollplank och stötta föreningarnas arbete  
• Visa på hur förbundsdemokrati fungerar och hur föreningar kan påverka  
• Verka för en god och säker hästhållning 
• Genomföra föreningsbesök hos alla distriktets klubbar, var tredje år  
• Kvalitetsmärka distriktets ridskolor 
• Bereda ärenden för nyanslutningar av ridklubbar  
• Uppmana till SISU-samarbete, sprida SISUs kursverksamhet  
• Verka för föreningarnas önskemål  
• Identifiera ridsportens utveckling och trender 

 
• Arbeta för att våra ridskolor ska nå upp till och bibehålla den nya kvalitetsmärkningen   
• Bistå våra föreningar att utveckla dialogen och samarbetet med kommunerna  
• Erbjuda utbildningar för styrelser i samarbete med RF-SISU 
• Skapa forum för arbetet med att främja ideellt engagemang 

 
Ungdom 

• Vara en länk mellan klubbarnas ungdomssektioner och den centrala ungdomssektionen 
• Representera ungdomarna i distriktets styrelse  
• Medverka vid av förbundet centralt anordnade träffar  
• Stötta ungdomssektioner i distriktet 
• Genomföra träffar, tävlingar och utbildningar för ungdomar 
• Arrangera Vi i Stallet-final 
• Arrangera DUS-gala i samband med DUS årsmöte 
• Stimulera och engagera ungdomar inom ridsporten 
• Motivera ungdomar till fortsatt engagemang inom ridsporten 
• Arbeta för att information om ungdomsfrågor/verksamhet når ungdomar 
• Öka samarbetet och gemenskapen mellan ungdomssektionerna i distriktet genom verksamhet 

som leder till kamratskap och sammanhållning  
 

• Fadderverksamhet 
• Marknadsföra DUS 
• Delta under ULK  
• US-träffar 

 
 



BUDGET 2022

INTÄKTER Budget 2021 Resultat 211231 Budget 2022

Försäljning
Startavgifter 225000,00 246850,00 350000,00
Lagavgifter serier 80000,00 64400,00 175000,00
Propositionsavgift 30000,00 33600,00 48000,00
Övrigt tävling 10000,00 14440,00 15000,00
Kursintäkter 200000,00 167736,00 300000,00
Ryttarutveckling 0,00 0,00 0,00
Annonsintäkter hemsidan 0,00 0,00 0,00
Intäkter ungdom 5000,00 0,00 5000,00
Intäkter grönt kort 35000,00 43300,00 35000,00
Öresavrundning 0,00 -0,90 0,00
Bidrag SvRF 70000,00 285709,00 180000,00
Bidrag SmIF 340000,00 346254,00 260000,00
Landstingsbidrag 25000,00 24700,00 30000,00
Övriga bidrag 50000,00 50000,00 50000,00
Medlemsavgifter 425000,00 425542,00 430000,00
Erhållna bidrag för personal 0,00 0,00 0,00
Övriga intäkter 0,00 0,00 0,00
SUMMA INTÄKTER 1495000,00 1 702 530,10 1 878 000,00

KOSTNADER
Material och varor
Priser serier, DM 45 000,00 47 522,00 45 000,00
Startavgifter lag-SM 0 0,00 0,00
Arrangörsstöd, DM 69 000,00 63 750,00 55 000,00
Arrangörsstöd, serier 45 000,00 24 645,00 80 000,00
Öv. Kostnader, tävling 15 000,00 20 601,00 25 000,00
Kurskostnader 130 000,00 214 465,50 260 000,00
Konferenskostn, interna 20 000,00 0,00 40 000,00
Ryttarutveckling 0 0,00 0,00
Kostnader ungdom 20 000,00 1 745,00 20 000,00
Idrottsföreningens kostnader 344 000,00 372 728,50 525 000,00

BRUTTOVINST 1 151 000,00 1 329 801,60 1 353 000,00
Övriga kostnader
Hyra 50 000,00 49 164,00 50 000,00
Leasing, datorer 5 000,00 4 424,00 5 000,00
Förbrukningsinventarier 0 4 597,00 0,00
Datorprogram 9 000,00 9 378,00 9 000,00
Förbrukningsmaterial 2 000,00 1 007,00 2 000,00
Skattefri bilersättning, ideella 10 000,00 5 034,00 0,00
Biljetter, personal 3 000,00 0,00 3 000,00
Hyrbilskostnader 3 000,00 0,00 6 000,00
Konferenskostn, externa 10 000,00 0,00 10 000,00
Möteskostnader (sekt o styrelse) 15 000,00 9 064,00 15 000,00
Utställningar och mässor 0 0,00 0,00
Profilkläder 10 000,00 16 638,00 2 000,00
Reklamkostnader 0 0,00 0,00
Representation och gåvor 4 000,00 1 708,00 4 000,00
Kontorsmaterial 1 000,00 788,00 1 000,00



Kopieringskostnader 6 000,00 3 365,00 5 000,00
Trycksaker 2 000,00 1 000,00 2 000,00
Telefon 2 500,00 2 376,00 2 500,00
Mobiltelefon 11 500,00 19 188,00 10 000,00
Datakommunikation 7 000,00 6 728,00 7 000,00
Porto 3 000,00 3 069,00 3 000,00
Företagsförsäkringar 2 000,00 1 707,00 2 000,00
Revisionsarvorden 2 000,00 1 998,00 2 000,00
Årsmöteskostnader 0 0,00 0,00
IT-tjänster 4 500,00 9 333,00 4 500,00
Konsultarvode/löneadministration 8 000,00 8 124,00 9 000,00
Bank-/postkostnader 2 000,00 1 768,00 2 000,00
Övriga externa köpta tjänster 0 0,00 0,00
Tidn, tidskrifter, facklitteratur 0 0,00 0,00
Serviceavgift branschorganisation 8 000,00 7 496,00 8 000,00
Övriga externa kostnader 0 1 189,00 0,00
Summa övriga kostnader 180 500,00 169 143,00 164 000,00

Arbetskraft
Styrelsearvoden 35 000,00 36 000,00 36 000,00
Löner tjänstemän 765 000,00 770 845,58 785 000,00
Förändring semesterlöneskuld 0 11 138,00 0,00
Bilersättning skattefri 10 000,00 4 307,90 20 000,00
Bilersättning skattepliktig 8 000,00 3 983,10 20 000,00
Pensionsförsäkring Collectum 51 000,00 51 381,00 55 000,00
Övr pensionskostn - ITPK 0 0,00 0,00
Arbetsgivaravgifter 250 000,00 255 068,00 260 000,00
Arbetsgivaravg sem - löneskuld 0 3 499,00 0,00
Löneskatt pensionskostnader 12 400,00 12 158,00 13 400,00
Försäkringsavgift AMF/FORA 2 000,00 1 862,00 2 000,00
Utbildning, anställda 5 000,00 0,00 5 000,00
Friskvård, anställda 4 600,00 6 800,00 6 000,00
Övriga personalkostnader 2 500,00 2 390,00 1 000,00
Summa arbetskraft 1 145 500,00 1 159 432,58 1 203 400,00

RÖRELSENS KOSTNADER 1 670 000,00 1 701 304,08 1 892 400,00

RESULTAT FÖRE AVSKRIVN -175 000,00 1 226,02 -14 400,00
Finansiella intäkter/kostn
Resultat från värdepapper 0 0,00 0,00
Ränteintäkter bank 0 0,00 0,00
Övr finansiella kostn 0 0,00 0,00

Avskrivningar
Inventarier,maskiner 0 0,00 0,00

BERÄKNAT RESULTAT -175 000,00 1 226,02 -14 400,00
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