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Innehållsförteckning

Vår vision - Östergötlands Ridsportförbund - en del av Svensk Ridsport 
- Världens bästa! 

Vår verksamhetsidé:  
I kraft av ideella förening i Östergötland utvecklar vi ridsport  

med kvalité, för alla - hela livet! 

Vår värdegrund:  
Vi tar ansvar för våra hästar och ser till att hästen finns i en säker miljö 

Vi respekterar alla och lever som vi lär, vi står upp när något är orätt
Vi engagerar och vårt engagemang är vår drivkraft

Vi sprider glädje och gemenskap i en trygg miljö
Vi är bäst tillsammans, vi är schyssta och skapar förutsättningar för 

varandra att lyckas
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Ridsporten i korthet

Sverige är Europas näst hästtätaste land efter Island

Under 2022 var det 841 ideella föreningar i Svenska Ridsportför-
bundet och 53 av dessa tillhör Östergötlands distrikt. Det gör oss 

till det sjätte största distriktet om man ser till antalet   
föreningar

I Sverige finns ca 450 ridskolor och 23 av dessa tillhör  
Östergötlands distrikt

Östergötlands Ridsportförbund och dess föreningar har 8400 
medlemmar varav ca 92% är tjejer

Under 2022 arrangerades 93 kursdagar vilket är en ökning 
 med 22 dagar från 2021

Under 2022 var det ca 300 000 starter i Sverige och av dessa var  
23 307 tävlingsstarter i Östergötlands distrikt. Det gör oss till det 

fjärde största distriktet på tävlingssidan
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     Ordförande har ordet
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Kära medlemmar, 

Det är nu gått ca 4 år sedan jag blev vald till ordföran-
de i ÖRF och varit med i styrelsen sedan 2013. Jag är 
fortfarande lika tacksam och ödmjuk inför uppdraget 
och det förtroendet jag har fått. 

Nu är det dock dags för mig att lämna stafettpinnen till 
någon annan i samband med årsmötet. Ett av skälen 
är att jag har en post-covidproblematik som jag måste 
ta hand om. Det har också gjort att jag from senhös-
ten/vintern i praktiken lämnat över ordförandeskapet 
till Stina Nerman (vice ordf) som har utövat det på ett 
förtjänstfullt sätt. 

Ytterligare ett år har gått där det inledningsvis prägla-
des av Covid-19 som gjorde att årsmötet 2022 utifrån 
försiktighetsprincipen fastställde en budget med ett 
minusresultat men med hänsyn tagen till ÖRF:s starka 
ekonomi och att framförallt tävlingsverksamhet var 
osäker för 2022.  ÖRF styrelse har fortsatt att fokusera 
på att distriktsverksamheten för 2022 ska fungera bra 
med hänsyn till förutsättningarna. ÖRF har senare haft 
möjlighet att få olika bidrag under 2022 för att fortsatt 
ha en hög grad av verksamhet och även genomföra 
återstart av olika verksamheter. Det har givit oss en 
fortsatt möjlighet för en långsiktig och hållbar verk-
samhet framgent. 

Detta har lett till att vi gör ett bättre och mycket bra 
resultat 2022 jämfört med budgeterat och som säkrar 
verksamheten och ger oss möjlighet till fortsatt verk-
samhetsutveckling. 

Vi har klarat oss relativt bra jämfört med vissa andra 
idrotter. Vi haft stora, som ni vet, fortsatt sportsliga 
framgångar.  

Vårt arbete fortsätter att karaktäriseras utifrån 
Svenska ridsportförbundets strategi, Ridsport 2025: 
Ridsport 2025 | Svenska Ridsportförbundet mot vår 
sports vision: Svensk Ridsport – Världens bästa. Det 
gäller de fem strategiska områdena: Ridsportens vär-
deringar och varumärken, Ridsport på hästens villkor, 

Ridsport på individens villkor, Ridsportens presta-
tionsmiljöer och Ridsportens förutsättningar. För-
bundsstämman beslutade 2021 baserat på Ridsport 
2025 en Verksamhetsinriktning med en ekonomisk 
plan för 2021-2022 som i sin tur leder ÖRF:s verksam-
hetsplan för respektive verksamhetsår. ÖRF styrelse 
tagit fram en Verksamhetsplan 2023 som framgår av 
årsmöteshandlingarna mht till Ridsport 2025 och era 
inspel. 

I år är det Svenska Ridsportförbundets förbundsstäm-
ma, så ta möjligheten att delta och påverka. 

En mycket viktig del av vårt arbete är trygghetsarbe-
tet genom vår Ridsportanda (våra värderingar) och 
Ridsportens ledstjärnor, se: Värderingar | Svenska 
Ridsportförbundet,  Ridsportens ledstjärnor | Svenska 
Ridsportförbundet,  och även arbetet tillsammans med 
Riksidrottsförbundets Trygg idrott se:, https://www.
rf.se/RFarbetarmed/Tryggidrott.  

Jag vill alltid slå ett slag för alla utbildningar som er-
bjuds men kanske framförallt Basutbildningen som 
också är digitaliserat och som därmed är (lätt) till-
gänglig att gå och är till för ridsportens ledare. Den är 
viktigt för alla blivande och verksamma ledare i alla 
grenar och på alla nivåer, från lagledare till landslagle-
dare, förtroendevalda, ridlärare, ridledare, ungdoms-
ledare och många fler så håll utkik efter nästa tillfälle. 
Den är också en förutsättning för många andra utbild-
ningar. Under 2022 så lyckades ÖRF genomföra 93 
kursdagar med 1107 deltagare! 

Ridsportgalan 2023 blev lyckad med många deltagare 
och välförtjänta pristagare. Kul att vi kan samlas på 
det sättet och ha roligt. 

Jag vill tacka alla i distriktsstyrelsen, sektioner och ni 
som olika sätt engagerar er för ridsporten och som gör 
att ridsporten är så bra som den är och att den också 
fortsätter och utvecklas. 

Mvh Magnus, ordförande i ÖRF. 



Kommunikation
Östergötlands Ridsportförbund önskar öka intresset 
och kunskapen om ridsport och dess värde för 
människor, för samhället och för dess intressenter. 
Målet är att intresset för, och utvecklingen inom, 
ridsporten i Östergötland ska öka.    

Kommunikationskanaler  

Östergötlands Ridsportförbunds främsta 
kommunikationskanal är webbsidan, ridsport.se/
ostergotland, vilken är vår främsta och bredaste 
kanal till medlemmar och intressenter. Östergötlands 
Ridsportförbund använder Facebook och Instagram 
som ett komplement till webben, för att snabbt nå ut till 
sina medlemmar och följare, och för att distriktet ska 
synas i de kanaler där flertalet av våra medlemmar är.  
Under 2022 fick hemsidan ett nytt utseende. I samband 
med det städades gammalt bort och det blev även en 
ny struktur som ska vara enklare att arbeta med, både 
för de som letar information och för de som jobbar med 
hemsidan. 
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Senaste nytt från styrelsen  

Styrelsen i Östergötlands Ridsportförbund ska verka 
för ridsportens utveckling och utbredning, företräda 
ridsporten, och tillvarata förbundets intresse. 
Distriktsstyrelsen sammanträder vid jämna mellanrum 
under året, och för att ge distriktets medlemmar 
en möjlighet till insyn i arbetet publiceras sedan 
en sammanställning över det som diskuterats på 
styrelsemötet på hemsidan.  

Take over  

Östergötlands Ridsportförbund erbjuder personer, 
eller föreningar i Östergötland, att genomföra en 
Take over på Östergötlands Ridsportförbunds 
Instagram. En Take over är tre till fem dagar 
och ger en förening möjlighet att visa upp sin 
verksamhet.  

Östgötaprofiler  

Östergötlands Ridsportförbund lyfter under 
rubriken Östgötaprofiler några av de kunniga och 
engagerade personer som finns bland distriktets 
föreningar. Östgötaprofiler är en intervju med, 
och ett porträtt av, en person som är engagerad 
inom ridsporten i Östergötland och publiceras på 
distriktets webbsida. Under 2022 producerades två 
porträtt på Aja Strömberg och Anita Johansson. 

Film 

Östergötlands Ridsportförbund har tagit fram 
en film som visar på bredden av ridsporten i 
Östergötland. ”Östergötlands Ridsportförbund – En 
del av svensk ridsport, världens bästa” . Filmen 
lanserades på årsmötet 2022.

SM-Veckan

Östergötlands ridsportförbund rapporterade via 
sociala medier från SM i WE. Under SM-veckan, som 
gick av stapeln på Smedstad, intervjuades lands-
lagsledare Kajsa Ekedahl, grenledare Linn Eriksson 
samt arrangören och flera av deltagarna.  



Ridsport 2025
Svenska Ridsportförbundet har i strategidokumen-
tet Ridsport 2025 sammanställt fem fokusområden 
i strävan mot visionen “Svensk ridsport - Världens 
bästa. Strategidokumentet har använts i möten med 
distrikten samt att Östergötlands Ridsportförbund 
har bjudit in samtliga medlemsföreningar till möten 
för att gå igenom strategin och det arbetsmaterial 
som Svenska Ridsportförbundet sammanställt. 
Det har även varit möte tillsammans med Svenska 
Ridsportförbundet där medlemsföreningarna listat 
sina utmaningar och önskemål om aktiviteter där 
Östergötlands Ridsportförbund ska vara samman-
hållande. 

I arbetet med verksamhetsplanen för Östergötlands 
Ridsportförbund 2022 utgick styrelsen från dessa 
underlag; verksamhetsplanen för ÖRF 2021 samt 
strategidokumentet Ridsport 2025 och dess verk-
samhetsplan. Styrelsen beslutade att under 2021 
arbeta med samtliga fem områden som ingår i Rid-
sport 2025. Dessa områden är: 

Ridsportens värderingar och varumärke  
Ridsport på hästens villkor  
Ridsport på individens villkor  
Ridsportens prestationsmiljöer  
Ridsportens förutsättningar

 
Ridsportens värderingar och varu-
märke 
Svenska Ridsportförbundet har satt följande effekt-
mål för 2025:  
Alla i ridsporten känner till och efterlever ridspor-
tens värdegrund.    
Fler i samhället vill investera och engagera sig i rid-
sporten 

Östergötlands Ridsportförbund har arbetat med 
fyra aktiviteter inom området Ridsportens värde-
ringar och varumärke. Arbetet med Trygg idrott 
inom ridsporten ska förstärkas och medvetenheten 
om ridsportens värdegrund ska ökas. ÖRF har hållit 
utbildningar i Trygg Ridsport för distriktets fören-
ingar. 28 av 54 föreningar deltagit på en eller flera 
utbildningar för Trygg Ridsport sedan 2017 och 7 
föreningar har fått bannern Trygg idrott. Målet är 
att samtliga föreningar ska delta i utbildning så ar-
betet fortsätter under kommande år. Arbetet med 
att förstärka ridsportens varumärke har skett via 
inlägg på våra sociala media, se även Kommunika-
tion.

Ridsport på hästens villkor 
Svenska Ridsportförbundet har satt följande effektmål 
för 2025:  
Sverige är ett föregångsland vad gäller hästvälfärd.  
Svenska Ridsportförbundet uppfattas som den primära 
källan till kunskap om ridsport på hästens villkor 

Östergötlands Ridsportförbund har arbetat vidare med 
aktiviteter för området ridsport på hästens villkor. En 
hästvälfärdsgrupp har startat med medlemmar från 
distriktsstyrelsen och sektioner. ÖRF har fortsatt även 
detta år med föreläsningar med olika tema om Hästens 
Välfärd. Vi har haft flera mycket uppskattade föreläs-
ningar, ”Hästens inlärning” med Marie Eisersiö – etolog 
och doktorand på SLU, ”Hästens fem domäner” med 
Sofie Viksten Engfors – etolog och forskare samt ”Bett 
och tänder” med Nina Lundgren – veterinär och hästo-
dontolog.  
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Ridsport på individens villkor 
Svenska Ridsportförbundet har satt följande effektmål 
2025:  
Ridsporten är flexibel och individanpassad till olika 
målgrupper.   
Ridsporten motiverar fler till ideellt engagemang.  

Östergötlands Ridsportförbund har arbetat med två pri-
oriterade aktiviteter för området individens villkor. Un-
der 2022 var det stort fokus på att rida i lag med inlägg 
på sociala media samt att vinnande lag vann kunskaps-
pris och kunde välja bland fyra stycken ämnen. Intres-
set för lag blev stort och hela 104 lag kom till start.   

ÖRF hade även som mål att arrangera 3 stycken utbild-
ningar om ideellt arrangemang och dessa genomfördes 
under första halvåret. 

 

Ridsportens prestationsmiljöer 
Svenska Ridsportförbundet har satt följande effekt-
mål 2025:  
Ridsportens prestationer och prestationsmiljöer är 
av hög kvalitet.   
Ridsportens anläggningar är tillgängliga, säkra och 
ändamålsenliga.   
 
Östergötlands Ridsportförbund har en prioriterad 
aktivitet för att jobba med Ridsportens prestations-
miljöer. Medlemmar från distriktsstyrelsen ska 
under en treårsperiod besöka föreningar utan rid-
skola. Detta första år besöktes 4 föreningar av totalt 
30. Distriktsstyrelsen kommer att jobba vidare med 
detta mål under 2023.
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Ridsportens förutsättningar
Svenska Ridsportförbundet har satt följande effekt-
mål 2025:  
Ridsporten har ett systematiskt påverkans- och 
opinionsarbete, som lyfter ridsportens hållbarhets-
arbete   
 
Östergötlands Ridsportförbund har två prioriterade 
aktiviteter för att jobba med Ridsportens förutsätt-
ningar. En hållbarhetsgrupp har arbetat vidare med 
att öka kunskapen om miljö och hållbarhet inom 
ridsporten. 43 av Östergötlands 53 föreningar har 
uppgett i årsrapporten att de arbetar med SvRF:s 
Miljö- och Hållbarhetsstrategi. 25 föreningar har 
uppgett i Reqs att de har en miljöpolicy (alla fören-
ingar har inte uppdaterat i Reqs).

Det har även arrangerats två ordförandemöten 
under 2022 med olika tema. 



Basutbudet

Svenska Ridsportförbundet har dels definierat distrik-
tens roll, dels det basutbud som samtliga distrikt ska 
arbeta med. Detta är grunden för distriktets arbete. 
När det gäller distriktets roll så är det föreningarna 
som är såväl distriktets som förbundets uppdragsgi-
vare. Distriktet utgör länken mellan föreningarna och 
Svenska Ridsportförbundet och ska även vara samar-
betsorganisationen för föreningarna i distriktet. 

Distriktet ska genom utbildning, stöd och rådgivning 
ge föreningarna verktyg så att de kan bedriva en bra 
verksamhet för sina medlemmar. Det är också viktigt 
att all verksamhet bedrivs enligt ridsportens riktlinjer 
och värdegrund så att vi alla går åt samma håll. Närhe-
ten till föreningarna är en otroligt viktig förutsättning 
för en god kontakt med föreningarna.

Distriktets uppdrag kan delas in i 7 områden: 

Utveckla ridsporten inom distriktet

Förening

Kunskapsförmedling

Kommunikation

Kommun-, region- och organisationskontakter

Tävlingar

Barn- och ungdomsverksamhet

Distriktet har ett stort utbildningsansvar som omfat-
tar bland annat utbildning och fortbildning av ridlära-
re/tränare, funktionärer, ledare och förtroendevalda. 
Ryttarutveckling och utbildning i hästhållning, häst-
kunskap och hästens välfärd är också två stora områ-
den. Här finns underlag från Svenska Ridsportförbun-
det som används i utbildningarna. 

Alla som är engagerade i Östergötlands Ridsportför-
bund, i styrelser, sektioner, kommittéer och kansli job-
bar med basutbudet. De aktiviteter som utförts under 
titeln Ridsport 2025 kan alla kopplas till basutbudet, 
likaså det som tävlings-, ungdoms- och utbildnings-
sektionen arbetar med. 

För att få input från föreningarna arrangeras möten 
med föreningsordföranden samt träffar med distrik-
tets föreningar. Det är viktigt att mötas och att disku-
tera samt att få in de önskemål våra föreningar har. 

Under 2022 hade vi en digital ordförandeträff i juni 
där vi gick igenom de frågor som skickats in före 
mötet samt diskuterade aktuellt från SvRF och ÖRF, 
nuläge och utmaningar i föreningarna, Ridsport 2025 
– 2030, ryttarutveckling, trygg ridsport samt hästens 
välfärd. Vi hade också en fysisk föreningsträff i novem-
ber där vi bjöd in två personer per förening att delta. 
Här jobbades det med Ridsport 2025 och input till 
distriktets verksamhetsplan för 2023.
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Besöksverksamheten

I Svenska Ridsportförbundets 19 distrikt finns 
besöksgrupper som regelbundet besöker förening-
arna. Varje distrikt har även utsett en person som 
besöksansvarig. Besöksgruppen får kontinuerlig 
utbildning som arrangeras av förbundet centralt. 

Besöksgruppernas uppdrag är att bedöma om 
anläggningen är säkert utformad för häst och män-
niska. Detta gäller vid

- nyanslutning och förprövning 
- regelbundna besök för rådgivning och kontakt 
- uppföljningsbesök av kvalitetsmärkta  
föreningar 
- rådgivande stöd för föreningens kontakter 
med sin kommun.

Distriktet fattar ett första beslut om föreningen ska 
få anslutning. Ärendet går sedan vidare till Svenska 
Ridsportförbundet där definitivt beslut om anslut-
ning fattas.

För att underlätta Svenska Ridsportförbundets be-
dömning och att få distriktens bedömningar så lik-
artade som möjligt, har Svenska Ridsportförbundet 
utarbetat ett mycket omfattande besöksprotokoll. 
Besöksprotokollen registreras i en databas Reqs 
och de samlade uppgifterna kommer att bli ett vär-
defullt underlag för fortsatt verksamhetsutveck-
ling. 

Numera finns också två nya moduler i Reqs som 
stöd till föreningarna, systematiskt arbetsmiljö-
arbete SAM och systematiskt brandskyddsarbete 
SBA.

Svenska Ridsportförbundet har sedan lång tid säk-
rat kvalitén på medlemsföreningarnas ridskolor 
genom distriktens besöksverksamhet. Såväl häst-
hållning som anläggning och verksamhet synas i 
sömmarna.
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Alla föreningar som är anslutna till Svenska Ridsport-
förbundet får en medlemsskylt. 

Föreningar som driver ridskola eller samverkar med 
en företagsdriven ridskola kan ansöka om en kvalitets-
märkning. 

Kvalitetsmärkning av ridskolorna ger möjlighet till 
ökat marknadsvärde, synlighet och också en styrka i 
dialogen med exempelvis kommuner och sponsorer. 

Den erfarenhet och kunskap som besöks verksamheten 
ger används som underlag för fortsatt utvecklingsar-
bete. Verksamheten, som främst sker via distriktens 
besöksgrupper, har under åren lett fram till en god 
standard på stall och hästhållning.

I Östergötlands besöksgrupp ingår Anette Tholf, be-
söksansvarig och Agneta Mayer. Besöksgruppen gör 
ofta besöken i samarbete med Länsstyrelsen, Svenska 
Ridsportförbundet och kommuner.

Kvalitetsmärkta ridskolor i Östergötland: 

Linköpings Fältrittklubb 2021

Besök hos föreningar 2022: 
Under året besöktes följande föreningar av besöks-
gruppen  
Ydre Ridklubb 
Heda Ridklubb 
Boxholms Ridklubb vid invigningen av det nya ridsko-
lestallet.

Avslutade föreningar 2022: 
Stjärnorps Ridklubb



Ungdom

I DUS brinner vi för träffa distriktets ungdomar, 
arrangera aktiviteter för dem och hjälpa ungdoms-
sektionerna på alla sett vi kan. Vi har under året fått 
åka ut till några föreningar och ha trygg i stallet-träf-
far och prata styrelsearbete! Detta har för oss varit 
riktiga höjdpunkter. Bland annat fick vi i maj besöka 
SRS där vi i fantastiskt vår-väder pratade trygghet 
med ungdomarna. 

Vi i DUS var med och hjälpte till under SIHS käpphäst-
cup när de hade ett av kvalen i Linköping i I-huset. To-
talt var det drygt 30 barn som hoppade höjder mellan 
20 och 70 cm. 8 duktiga ryttare gick vidare till finalen 
som gick under SIHS. 
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I maj anordnades Vi i Stallet hos Linköpings Fältritt-
klubb på Smedstad Ridsportcenter. Alla lag gjorde 
strålande insatser och visade hur mycket de hade 
lärt sig om häst och stall. Tävlingen bestod av ett 
teoriprov och ett tekniskt moment där de fick sätta 
ihop ett träns. Vann det gjorde LFK och Heda Rid-
klubbs två lag knep både andra och tredjeplats. 



DUS-Klara har varit i väg på dels DUS-konferensen 
som CUS anordnande i Sollentuna där gott med inspi-
ration delades ut, men även på ridsportsforum där vi 
fick möjligheten att diskutera och påverka innehållet i 
Ridsport 2030. Dessutom kommer DUS Östergötland 
synas i det nya utbildningsmaterialet för Ung och En-
gagerad när delar av det spelades in under SIHS. 

De ungdomar som har gått ULK och FULK 
har också träffat oss. Matilda presenterade 
DUS och vilken funktion vi har i förbundet 
för ULKarna och Ellen var på FULK och 
visade trygg i stallet- lådan, ett superbra 
material för att diskutera trygghet. Ungdo-
marna i distriktet har även fått utbildning 
när de samlades hos Linköpings Fältritt-
klubb där det var träff med SISU på temat 
”Barnens Spelregler”. 

11

I slutet av året var det dags för Agria käpp-
hästcup vilket vi anordnade i samarbete med 
Kusebusarna på Grimstad gård. Totalt hade vi 
drygt 20 deltagare som alla var otroligt duktiga. 
Vinnaren i 50 cm, Nova Hellstedt och vinnaren i 
70 cm, Ida Olofsson gick vidare till finalen som 
hoppades under GHS. 



Utbildning
Ungdomsledarutbildning – ULK

Ungdomsledarkurs (ULK) har funnits i flera decennier 
och är en viktig del i svensk ridsport. Fokus ligger på 
ledarskapet för barn och unga men kursen ger också 
generella ledarkompetenser som är användbara även 
i andra sammanhang, utanför stallet. ULK steg I-III ge-
nomförs vid tre på varandra följande tillfällen om totalt 
6 utbildningsdagar, med hemuppgifter mellan varje 
steg som kunskapsmässigt bygger på varandra. Kursen 
vänder sig till ungdomar mellan 15 – ca 20 år som vill 
bli ungdomsledare i sin förening. Östergötlands Rid-
sportförbunds (ÖRFs)ULK kurser är förlagda till Valla 
folkhögskola i Linköping. 

ÖRF genomförde en ULK-kurs steg 3 i början av året 
och eftersom intresset var så stort genomfördes under 
våren ytterligare en ULK-kurs, steg I-III med 26 delta-
gare från 8 olika föreningar. Totalt fick distriktet 50 nya 
ungdomsledare 2022. 

Eftersom det är obligatoriskt för alla deltagare på ULK 
att ha en mentor från den egna föreningen har det ock-
så varit en separat genomgång med samtliga mentorer 
inför kursstart. 

FULK, som är en förberedande ungdomsledarutbild-
ning, vänder sig till ungdomar i föreningen i åldern 
11–14 år och syftar till att ge en inblick i vad ledarrol-
len inom ridsporten innebär och hur man kan fungera 
som en bra förebild och en god kamrat i stallet. Då ÖRF 
inte genomfört någon FULK under pandemin var det  
stort intresse för den kurs som arrangerades av ÖRF 
hade under våren.  

Under hösten genomfördes en FULK hos Föreningen 
Hästlycka som hade hela 18 intresserade ungdomar.

Ridledarutbildningen följer en kursplan som är 
fastställd av Svenska Ridsportförbundet och ska 
ge eleverna en insikt i ridläraryrket och eleven ska 
efter genomgången utbildning under handledning 
kunna leda grundläggande lektioner i ridning och i 
teoretiska ämnen i anslutning till ridning och häst-
kunskap. Vi samarbetar med flera distrikt och från 
ÖRF var det i år 5 deltagare som gick utbildningen 
på Strömsholm. 

En utbildning för den som går i tankarna att ansöka 
till Ridledarkursen, eller vill prova på om ridlära-
ryrket kan vara något, är vår 2 dagars Förberedan-
de Ridledarkurs. I år var det 5 deltagare och kursen 
var förlagd till Vreta Utbildningscentrum. 
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Föreningsutveckling 

Under 2022 var ett av ÖRFs fokusområden det Ideella 
arbetet i föreningarna. Det arrangerades två digitala 
föreläsningar tillsammans med Maria Thun från Svens-
ka Ridsportförbundet. Maria pratade om hur man kan 
motivera ideella. I samband med ÖRF:s årsmöte var 
Aron Schoug inbjuden via länk som pratade om ”Det 
Ideella Engagemanget”. Samtliga deltagare på årsmötet 
fick hans bok med samma namn. 

Efter de här tre föreläsningarna fick alla föreningar som 
deltagit på någon av träffarna en kort enkät. De flesta 
var positiva och efterlyser nu en fortsättning med lite 
mer praktiska verktyg. Det här upplevs som svårt för de 
flesta föreningarna men är samtidigt jätteviktigt. 

ÖRF har också haft en digital träff med tema ”Ny i sty-
relsen” samt uppföljningsträff från 2021 om ”Hållbar 
ekonomi och arbetssituation i förening med ridskola”. 

Fortbildning för ridlärare och tränare

ÖRF erbjuder kontinuerligt fortbildning för ridlä-
rare och tränare med olika fokusområden. Temat 
för 2022 var ”Den röda tråden i ridutbildningen 
- från grundridning till tävlingsprestation” med 
Sissi Lilja för diplomerade ridlärare och licensie-
rade tränare. 

ÖRF har under året fortsatt med att bjuda in till 
ett flertal frukostmöten med ridlärare och även 
haft separata ridskolechefsträffar. Frågor som 
tagits upp har bl.a. varit arbetsrättsfrågor tillsam-
mans med Almega, ekonomi (med anledning av 
fördyrade kostnader för foder och el), miljö- och 
hållbarhetsarbete, hästens välfärd (med Sofie Vik-
sten Engfors), men även gett utrymme för allmänt 
erfarenhetsutbyte. 
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Parasport

Den 17/9 arrangerade Linköpings Fältrittklubb ett 
Para-Öppet Hus, en familjedag för barn och vuxna med 
funktionsnedsättning. Det blev en välbesökt dag med 
många nyfikna ansikten från hela regionen.  
 
Målet med dagen var dels att visa para-verksamhet och 
vilken fantastisk bred den har, dels att få fler människor 
till en aktiv fritid även genom andra idrotter.  
 
För att visa verksamheten på Smedstad Ridsportcenter 
erbjöds en anpassad hästshow med hästuppvisning ur 
verksamheten, sång samt ponnykörning. Utöver det 
fanns det möjlighet att prova på att rida och köra, gå 
tipspromenad, käpphäst-WE, ansiktsmålning, fiskdamm 
och informationsbord.  
 
För att visa fler idrotter skapades samarbeten med 
Linköpings Parasportförening, RP IF funkis och RF-
SISU Östergötland som också visade sina aktiviteter. På 
plats fanns också flertalet intresseföreningar med egna 
informationsbord. Dagen på Smedstad Ridsportcenter 
finansierades via, Parastöd 2022 och RF SISU- En inklu-
derande föreningsmiljö. 

Basutbildning för ridsportens ledare

Ridsportens Basutbildning ger våra ledare en gemen-
sam och stadig grund att stå på. Utbildningen, som är 
unik i sitt slag, vänder sig till blivande och verksamma 
ledare i alla grenar och på alla nivåer, från lagledare till 
landslagledare, förtroendevalda, ridlärare, ridledare, 
ungdomsledare och många fler. 

Utbildningen fokuserar på ridsportens gemensamma 
värderingar och ledstjärnor, på ledarskapet, gråzoner 
och hur man genom att lära känna sig själv blir bätt-
re på att leda andra. Basutbildningen bygger på både 
webbstudier om ca 10 timmar samt en fysisk träff om 
ca 8 studietimmar och genomförs av utbildade handle-
dare i distriktet.  

ÖRF har under året genomfört tre utbildningstillfällen 
med totalt ca 40 deltagare.  
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Ryttarutveckling

Ryttarutveckling i dressyr 1,5

Denna satsning bestod av åtta dressyrekipage på Lätt 
A/Msv C nivå som tränade för Lotta Jerhammar-Cid-
heden. Även här valde vi att öppna upp för alla åldrar 
så satsningen hette 1,5. Förutom uppsutten träning 
ingick bla hästens välbefinnande med en föreläsning 
på Mälarkliniken och en träff om TR och utrustning. 

Östergötland satsar på ryttarutveckling! 

Sedan många år tillbaka finns ett färdigt ryttarut-
vecklingskoncept via SvRF där fem olika nivåer 
beskrivs för ryttarens utveckling upp till landslags-
nivå. 

Vi tror på konceptet och att ryttarna behöver få 
mer stöd i sin utbildning. 

I distriktet finns idag över 50 föreningar och år 
2020 hade 67% ryttarutveckling nivå 1 i förening-
en enligt en enkät i idrott online vilket är fantas-
tiskt bra. Vi vill belysa de olika nivåerna och leda 
ryttarna hela vägen i Östergötland. Vi har därför 
påvisat utbildningsnivåerna i ryttarutvecklingspro-
grammen i tex de olika svårighetsgraderna i all-
svenskorna för att uppmärksamma vad som krävs. 

Östergötland har prövat många olika projekt ge-
nom åren, det första för över tjugofem år sedan. Vi 
har haft hoppning med Peter Markne, Svante Jo-
hansson och Sofia Bengtsberg. Dressyrupplägg via 
leaderprojekt tillsammans med SWB Östergötland 
med unghästar, ett med Bo Tibblin, ett med Elisa-
beth Lundholm och ett med Sofia Möller osv. 

Fälttävlan har haft med Pernilla Bjuhr och nu se-
nast med Johan Lundin. 

Det som slagit bra ut är fälttävlan som vi satsat på 
de sista åren och fått fram många mycket duktiga 
ekipage. 

Ryttarutveckling i fälttävlan.

För andra gången genomfördes nivå 1 i fälttävlan 2022. 
Nio ekipage tränade terräng och tog fälttävlanskortet 
tillsammans med Pernilla Bjuhr under hösten. Tanken 
från oss var att introducera grenen för fler då vi ser att 
starterna i fälttävlan går ner. Nytt för året var att vuxna 
även fick delta. 

Nivå 2.   
I fälttävlan har vi ett samarbete med Smålands Rid-
sportförbund via Folksams ekonomiska stöd till ryttare 
upp till tjugofem år. 

Ryttarutveckling i hoppning 1,5, Rising star.

Dessa tio ekipage var uttagna att träna för Svante Jo-
hansson. Att nivån är just 1,5 betyder att vi har vänt 
oss till ekipage på1,20 nivå som får vara äldre än 
tjugofem år. Den här gruppen tränade intensivt och 
hade förutom det avsuttna träffar med veterinär, häst-
tandläkare mm. Gruppen avslutade med att ha med 
sig Svante på tävlingsplats för att få stöd på framrid-
ningen. 
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Det var sju ponny och ridhästekipage som tog del av 
både hoppning, dressyr och terrängträning samt teo-
rin som ingår på denna nivå med kost, idrottspsyko-
logi, ridlära, doping, marknadsföring/media, etik och 
moral och mycket, mycket mer. 



Att tävla i lag

Tävlingssektionen har satsat fullt ut på 
allsvenskorna i distriktet.  

Att tävla i lag är lärande för livet. Att rida i lag är 
utmanande och roligt. Att vara med i ett lag innebär 
att man inte endast rider för sig själv utan att 
man även rider för laget och för sin förening. Att 
rida i lag ger gemenskap, är utvecklande och en 
möjlighet att tillsammans med sina lagkompisar 
dela både med och motgångar. Dessutom är det 
den enda gången som föreningen kommer i fokus 
i tävlingssammanhang och speglar klubbens 
gemenskap och sammanhållning. 

Efter pandemin kände ÖRF och Tävlingssektionen 
en oro för att tävlingsekipagen hade försvunnit och 
kanske inte orkade ut på tävlingsbanorna på samma 
sätt som innan alla tävlingsstopp. Då föddes idén 
om att satsa på lagridningen vilket slog väl ut och 
bara i distriktet har etthundrafem lag startat 2022. 

Under året har vi erbjudit tretton olika allsvenskor 
där tyvärr fälttävlansallsvenskan blev inställd. 
Fälttävlan har fått sig en riktig törn av pandemin 
men vi hoppas och tro att vi kommer i gång igen 
under 2023. 

Våra arrangörer är fantastiska och vi är ett av 
få distrikt som aldrig har problem med att hitta 
föreningar som vill genomföra lagtävlingar.

Kunskapsvinster i allsvenskorna

 
I samarbete med Agria Djurförsäkring har ÖRF kun-
nat erbjuda flera föreläsningar att välja på för de 
vinnande lagen vilket har slagit så pass väl ut att det 
fortsätter under 2023 med nya föreläsningar. 

De kunskapsvinster som fanns att välja på under 
2022 var:

Hästen – en föreläsning om hästens hållbarhet/
friskvård med vetr Anette Graaf, Kristian von Kru-
senstierna och Fredrik Spetz. Här bjöds samtliga 
föreningar in och det kom över tvåhundra personer. 
De vinnande lag som valt detta kunskapspris hade 
fritt inträde. 

Ryttaren – Att vara förberedd, en föreläsning om 
ekipagets förberedelse både mentalt och fysiskt 
med Hannes Melin. 

Tävling – En föreläsning om överdomaren och dres-
syrdomarens uppgifter och ansvar på och innan täv-
ling med Elisabeth Svedemark. 

Tävling – En föreläsning om banbyggnad, hur, vad 
och varför med Mikael Carlstedt. 
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Årets ridlärare 2022 i Östergötland

Madeleine Åström, ridskolechef hos Norrköpingsortens 
Ryttarförening 
Svensk Ridlärare (SRL) nivå 2 
Madeleine är en hängiven, duktig och inspirerande ridlärare 
som får eleverna att tro på sig själva. 
Madde, som hon kallas för, brinner för sitt arbete på ridsko-
lan med alla människor och hästar. För Madde är gemenskap 
viktig, alla ska vara välkomna och ingen ska känna sig utan-
för.  Hon har alltid nära till skratt vilket smittar av sig.  
Madde är en förebild för många och sprider glädje och kun-
skap i stallet varje dag. Hon fortsätter kontinuerligt att utbil-
da sig själv, kunskap som hon delar med sig av i sitt arbete på 
NORF.

    2022 års utmärkelser

Årets Ridskolehäst 2022 i Östergötland

Orion, Ydre Ridklubb

Qula är född 2004  
e. Quite Easy, u. Hagens Quancy, e. Tulira Highball

Motivering: 
Orion är en rolig häst för ALLA från den som sitter till häst 
för första gången till den rutinerade ryttaren. En riktig all-
roundhäst som är duktig i dressyren och en riktig klippa i 
hoppningen. Orion är av rasen Haflinger. En stilig fuxkille 
med glimten i ögat som man inte kan annat än att älska.

Årets Ridklubbsstyrelse 2022 i Östergötland

Eda Ryttarsällskap

Motivering:

Eda Ryttarsällskap och Eda Ridskola är en fören-
ing och ridskola i nära samarbete. 
Föreningens ledord är glädje, gemenskap, del-
aktighet, kvalitet och säkerhet. Målsättningen är 
att alla ska trivas och ha roligt tillsammans med 
varandra och de fantastiska hästarna i en trygg 
och positiv miljö.  
Eda Ryttarsällskap är en del av Trygg Ridsport i 
Östergötland. Det innebär att föreningen, på oli-
ka sätt, arbetar förebyggande så att alla barn och 
ungdomar ska känna sig trygga.

Årets Ridskola 2022 i Östergötland

Ydre Ridklubb 
 
Motivering:  består av citat från medlemmar i Ydre RK 
Varför rider du hos Ydre RK?  
Gemenskapen & tryggheten. Att man värnar om sina elever 
och att våra ridlärare är kanon. För att lära mig mer som 
jag kan ta med mig när jag rider hemma. Jag kan släppa allt 
och bara vara. Fint stall, bra ridhus, härliga paddockar. 

Är stallet betydelsefullt för dig och i så fall på vilket 
sätt?  
Det är hela mitt liv, för att man får vara sig själv och bara 
mysa med hästarna. En sport som man kan sätta upp egna 
mål i, som kan få en att växa som person. Energipåfyllning. 
Jag är glad när jag är i stallet, himla bra mot stress. Ett jät-
tebra och roligt sätt att träna sin kropp. 

Vad tycker du att Ydre RK kan vara stolt över? 
Att verksamheten ens finns & alla fantastiska hästar. Att 
hästarna får stå i fina boxar och våra stora hagar. Jag måste 
ju trivas eftersom jag varit klubben trogen i snart 23 år. Att 
alla hjälper till. Personalen, styrelsen, ungdomssektionen 
och sina duktiga elever.



  2022 års utmärkelser  
Ridsportgalan

2022 års utmärkelser delades ut på Ridsportgalan 
slutet av januari 2023. 

Årets Ridsportare: 
Maja Väppling, Tollstad Hästportklubb 
Maja Väppling är en mycket driven och engagerad 
person, hon älskar att engagera sig i ideellt fören-
ingsarbete och har inget emot att hjälpa till som 
funktionär långt utanför länets gränser om det 
behövs.   
I stallet så stöttar hon stallkompisarna och sprider 
glädje och gemenskap och om hon kan så vill hon 
alltid hjälpa till. Med sin stora ödmjukhet, värme 
och passion för hästarna är hon verkligen en viktig 
Ridsportare!

Årets Tävlingsarrangör: 
Väderstad Hästsportklubb 
Genom att arrangera dressyrtävlingar för 50+ samt 
en med glitter och glamour har Väderstad HSK 
samlat tävlande från stora delar av Sverige samt 
fått flera ryttare att börja tävla igen. Väderstad är 
föreningen som arrangerar tävlingar där man tänkt 
utanför boxen och gjort en vanlig tävling till något 
speciellt och annorlunda.

Årets Hoppryttare ponny: 
Esmeralda Widlöf, Vikbolandets Ryttarförening 
Esmeralda har flera fina placeringar upp till Msv A. 
Hon tävlade även på SM i Sundbyholm med goda 
resultat.

Årets Dressyrryttare ponny: 
Alva Lindgren, Rappestad Ridklubb 
Alva har ridit sin ponny Nabucco R RP med starter 
från LA:P1 upp till mästerskapsprogram med goda 
resultat, startade på SM i Jönköping och blev Öster-
götlands bästa D ponny i resultatlistan 
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Årets Fälttävlansryttare ponny: 
Tilda Nystedt, Föreningen Nyckelryttarna 
Har under året haft flera vinster och placeringar med sin 
ponny Farran Elvis bla i 90klassen i Ljusslingsbackens 
Fälttävlansförening. 2023 siktar de på 1* klass.

Årets Hoppryttare: 
Viktor Melin, Åby Ridklubb 
6: a på SM utomhus, 1:a i ATG Riders League GP och 1:a i 
7-star är ett axplock av många fina segrar och placering-
ar under året. Viktor avslutade året på bästa sätt genom 
att vinna SM inomhus.

Årets Dressyrryttare:  
Sofia Möller, Linköpings Fältrittklubb 
Sofia har under året tävlat sin häst Hill med stor fram-
gång med många segrar i FEI Intermediaire1. Red även 
med i laget för Linköpings Fältrittklubb på lag-SM o slu-
tade där på en hedrande sjundeplats. 
 
Årets Fälttävlansryttare:  
Jelena Femic, Föreningen Mantorpsryttarna 
Flera internationella starter i 3* klass, placerad i Ströms-
holm och har deltagit på  lag-EM i Sweithch, Debuterade 
4* klass i Polen med sin häst Wharton Street.  

Bästa Ungdomsprestation: 
Izabelle Stolth, Åby Ridklubb 
Isabelle har flera fina segrar under året med sin häst 
Hero. Bland annat hos Högbo RK i en1,45 och hos Växjö-
ortens FRK i en 1,40. Dessutom ett antal fina placeringar 
nationellt och internationellt

Ridsportgalan har blivit något av en tradition i 
distriktet, tillsammans med SWB Öst har vi genom-
fört galan i många år nu.
Tanken föddes på hingstpremieringarna i Holste-
in Halle (Neumünster) där vi satt och beundrade 
tyskarnas sätt att framhålla och marknadsföra sina 
hästar under showen. Skulle vi kunna göra något 
likadant hemma i Östergötland? Tankarna gick 
kring tävlingar och hingstvisningar under dagarna 
två och ryttargala på kvällen. Så långt kom vi inte 
men en riktigt bra fest blev det som fortfarande är 
populär och har många besökare varje år. Sveriges 
bästa gala faktiskt!
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Årets Ungdomsledare:
Emilia Lundgren, Skogslottens Ryttarförening 
Genom att se och uppmärksamma andra i sin 
omgivning skapar hon trygghet i stallet och för 
alla att känna sig välkomna. Emilia har ett ytterst 
smittsamt engagemant när hon hjälper ungdoms-
sektionen Kusebusarna

Årets Ungdomssektion:
Pionjär, Linköpings fältrittklubb 
Pionjär har under året visat att de sticker ut 
genom att leta efter nya sätt att sprida och utveck-
la sin verksamhet samtidigt som de drivit sina 
uppskattade traditioner. De är bra förebilder som 
är noga med att sprida glädje och sätta tydliga 
gränser mot mobbing och trakasserier. De har ett 
imponerande engagemant och är utöver sina egna 
arrangemang höst involverade i många av LFK:s 
aktiviteter

Bästa Östgötauppfödda tävlingshäst: 
Box Leo, ägare och uppfödare Theres Örup, Box 
Eventing 
f 2010 e: Jaguar Mail u: Box Qutie ue: Qutie Easy, 
Uppfödare och ägare Therese Örup. Ryttaren Fri-
da Andersén, Naturlära Hästsällskap och Box Leo 
har fina resultat i 3 discipliner inom hästsporten.  
Vinster i medelsvår B:2 dressyr, placeringar och 
vinster i hoppning upp till 130 och i fälttävlan 
många framskjutna placeringar, såväl i Sverige 
som internationellt både i 3 och 4 stjärniga täv-
lingar. Blev dessutom bästa svenska ekipage vid 
VM i fälttävlan i Italien.

Bästa Östgötabaserade Avelssto: 
Quite Nice, Familjen Andersson, Hästkullen 
Uppfödd av Katrine o Lars Lundbäck, Vikbolandet, 
men ägs av familjen Andersson, Åtvidaberg. Quite 
Nice är själv ett 3-stjärnigt elitsto, har segrar och 
placeringar tom 120 hoppning och ett index på 
121. Bland de fem framgångsrika avkommor hon 
fått kan nämnas Hästkullens Quickly som har seg-
rar och placeringar tom 130-hoppning

Bästa Uppfödare: 
Flemminge Gård, Eva Gudmundsson  
Eva föder varje år upp ett stort antal fram-
gångsrika SWB-hästar. Chini con Yanic F, e. 
Emerald van’t Reytershof-Nabab de Reve, blev i 
år som fyraåring godkänd hingst. 

Andra F-hästar som varit framgångsrika under 
året är bl a Chloe F och China con Kannan F 
som har placering i 150 hoppning samt Zam F 
som tog brons på SM i fälttävlan. Dessutom sål-
des fölet Cometissa du Chacoon F (e. Chacoon 
Blue u Contessa e Orlando) för rekordsumman 
72 000 euro under SWB:s elitauktion i år



Tävlingsstatistik

Antal starter per disciplin och år på tävlingar arrangerade av våra föreningar

Antal tävlingsdagar 2021 2022
Dressyr, ponny  17    29
Dressyr, häst  46    67
Fälttävlan, ponny 4     3
Fälttävlan, häst  4     4
Hoppning, ponny 31    41
Hoppning, häst  89    90
Sportkörning  0     1
Voltige   0     0

Lokal/1* 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Hästdressyr 1219 2058 2094 1994 1678 1446 1450 1190 1061 559 443 1342
Ponnydressyr 629 996 973 1309 1125 944 1072 813 808 380 301 759
Hästhoppning 3365 3868 3800 3752 3933 3740 3956 3393 3778 1608 1957 2964
Ponnyhoppning 3151 3520 3484 3914 2880 2977 3981 3358 2982 1571 1757 2686
Fälttävlan, häst 398 413 437 645 488 369 328 325 280 55 117 186
Fälttävlan, ponny325 376 346 446 360 338 308 282 240 49 61 122
Regional/2*            
Hästdressyr 1102 1480 1544 1792 1854 1312 1576 1876 1700 1014 1209 2152
Ponnydressyr 392 526 509 389 444 657 548 394 490 270 195  252
Hästhoppning 3546 3566 3577 3898 3952 3592 3254 3649 4026 2832 3606 4462
Ponnyhoppning 1654 1912 1785 2459 2203 2270 2247 2255 2465 1521 1023 1549
Fälttävlan, häst 246 316 428 395 368 369 290 300 191 32 79 96
Fälttävlan, ponny116 167 228 151 135 142 249 122 76 8 10 24
Nationell/3*            
Hästdressyr 52 26 49 151 189 289 319 361 242 399  450
Ponnydressyr 174 192 246 160 192 173 234 161 221 30 125 144
Hästhoppning 1355 2273 2414 3696 3199 2975 3028 3696 4109 2919 615 5482
Ponnyhoppning 506 556 648 607 819 629 496 540 690 133 644 335
Fälttävlan, häst          10  26
Fälttävlan, ponny   9        
Elit/4*            
Hästdressyr       12 12 11 12 205 8
Ponnydressyr            
Hästhoppning 210 335 306 905 74 133 68 69 171 231 336 136
Ponnyhoppning 104          509
Fälttävlan, häst            
Fälttävlan, ponny            
Elit/5*            
Hästdressyr            
Ponnydressyr            
Hästhoppning          56 85 59
Ponnyhoppning           
Fälttävlan, häst           
Fälttävlan, ponny           
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Lag   2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021   2022 
         
Div I dressyr ponny 4 5 6 5 8 3 3 4 4  5
Div I hopp ponny 10 10 8 9 6 6 7 1 4  3
          
Div II dressyr häst 13 16 14 12 11 11 8 9 inställt  5
Div II dressyr, ponny 6 5 5 8 6 6 3 4 inställt  2
Div II hopp ponny 7 10 7 10 9 9 11 17 inställt    8 13
Div II hopp häst  7  6 7 9 7 7 7 inställt    5 5
          
Div III dressyr ponny 12 9 11 9 10 12 7 10 7  5
Div III dressyr häst 21 17 17 17 12 14 14 13 11  18
Div III hopp ponny 22 25 22 19 18 25 25 21 18  22
Div III hopp häst  16  12 11 12 7 11 9 12  11
          
Div IV Dressyr ponny        4   8
Div IV Dressyr häst           3 
         
Fälttävlan allsv ponny 4 2 2 2 inställt 5 5 5 5 
Fälttävlan allsv häst 2 5 5 6 6 5 7 6 6 
          
Östgötacupen  8 8 8 10 7 8 10 7 6 5 5
          

Ålder  Kön 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
J (0-18)  M 26 20 22 28 23 24 21 22 18
J (0-18)  K 574 572 556 597 602 605 522 460 551
J (0-18)  Alla 600 592 578 625 625 629 543 482 569
YR (16-21) M 9 11 9 11 12 11 11 12 11
YR (16-21) K 413 390 350 356 368 392 355 312 379
YR (16-21) Alla 422 401 359 367 380 403 366 324 390
S (22-)  M 39 42 39 35 33 32 30 27 30
S (22-)  K 689 701 722 714 715 747 568 532 664
S (22-)  Alla 728 743 761 749 748 779 598 559 694
Alla  M 67 65 64 66 62 63 56 53 53
Alla  K 1447 1451 1432 1465 1453 1500 1221 1112 1373 
Totalt   1514 1516 1496 1531 1515 1563 1277 1165 1426

Statistiken visar antal personer med 
minst 1 beställd/betald licens förbru-
kad el oförbrukad. Ålder 16 - 18 år 
räknas både i gruppen Junior och Young 
rider, dock bara en gång i totalen för 
”Alla”.

Antal lag i divisioner arrangerade inom Östergötlands distrikt

Antal lösta licenser i Östergötlands distrikt
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Tävlingsresultat 2022 
Östgötamästerskapet
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Dressyr, häst

Guldmedaljör junior/YR  
Guld: Nellie Liljegren, Föreningen Mantorpsryttarna, Concannon  
Silver: Juni Skobe Rosén, Föreningen Mantorpsryttarna, Leo Degraunch

Östgötamästerskapet för seniorer  
Guld: Camilla Lindh, Föreningen Mantorpsryttarna, Sandiego 
Silver: Frida Seger, Linköpings Ryttarsällskap, Ruler  
Brons: Margret Segui, Skogslottens Ryttarförening, Dcapo Deluxe  
             Sanna Parkkila, Kimstad Ryttarförening, Fionnaghal

Dressyr, ponny 
Guld C-ponny: Tilda Winge, Skogslottens Ryttarförening, Bonnie Lassie   
Guld D-ponny: Sara Sunnerberg, Skogslottens Ryttarförening, Perhaps Talended.  

Hoppning, häst

Ungdomsryttare:  
Guld: Wilmer Fyhr Sällberg, Mantorp Hästsportförening, Geniek  
Silver: Clara Bonnevier, Skogslottens Ryttarförening, Love Game  
Brons: Felicia Gustavsson, Smedby Gårds Ryttarförening, Comedian 
 
Seniorer:  
Guld: Katrin Norling, Föreningen Mantorpsryttarna, Wincent af Tollstad  
Silver: Daisy Pearson, Linköpings Fältrittklubb, Cuba VA  
Brons: Malin Baryard-Johnsson, Linköpings Fältrittklubb, Diamantino 16

Hoppning, ponny 
Guld B-ponny: Tuva Svensson, Föreningen Mantorpsryttarna, Ernst Julio Gallo  
Guld C-ponny: Lovisa Willenhed, Föreningen Mantorpsryttarna, Harqvie Bell 
Guld D-ponny: Isabell Carlstedt, Kimstad Ryttarförening, Delta de Ganzendries

Sportkörning

Häst  
Guld: Karina Rydberg, RK Finspång, Lotar  
Silver: Jonas Englund, Linköpings FRK, Gréweis  
Brons: Anneli Langevik, Tollstad HSK, Hertig Hector

Ponny  
Guld: Sara Kinert, Väderstad HSK, Bjärbys Paulus  
Silver: Maria Stangeryd, Tollstad HSK, Joel JSA Voltige 
Brons: Eva Gustafsson, Nykils Rid och Körsällskap, Figaro
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Ridskolemästerskap och Östgötamästerskap för Lektionsekipage 2022.
Vi genomförde även i år ett samlat RM och Östgötamästerskap (Lektions DM), i år i samarbete med Skogs-
lottens RF.  
RM genomförs som en lagtävling där man tävlar i dressyr, hoppning och hästkunskap och det är det samlade 
resultatet som avgör vilken förening som står som vinnare. 

Lektions ÖM avgörs både i dressyr och hoppning och förutom i lag så tävlar man även individuellt. 

Vinnare i Ridskolemästerskapet blev Skogslottens lag 2. I laget ingick: Astrid Hägg, Signe Lison Almkvist och 
Lova Källqvist. 

Vinnare i ÖM/LektionsDM lagtävling i hoppning: Skogslottens Rf, lag 6 (Emma Karlsson, Ebba Lindroos, Sig-
rid Gustafsson och Alice Sundqvist).  

Vinnare i ÖM/LektionsDM lagtävling i dressyr: Skogslottens Rf lag 1 (Emma Carlsson, Sigrid Gustafsson, 
Alice Sunqvist och Cornelia Durkfeldt). 

Individuella vinnare i ÖM/LektionsDM hoppning: 

Kat A: Lovisa Thyrell med Max, Skogslottens RF  
Kat B: Felicia Wiede med Bella, Skogslottens RF 
Kat C: Emma Karlsson med Fjolle, Skogslottens RF  
Kat D: Ina Kylstam med Turlough Boy, Åby RK 

Ridhäst: Alice Sundqvist med Primo, Skogslottens RF 

Individuella vinnare i ÖM/LektionsDM Dressyr: 
Ponny Kat C: Astrid Hägg med Magic Sol, Skogslottens RF  
Ponny kat D: Sigrid Gustafsson med Elly, Skogslottens RF  
Ridhäst: Alice Sundqvist med Primo, Skogslottens RF 

 Skogslottens segrande lag i Ridskolemästerskapet 2022



Föreningar 
(per den 31 december 2022)

Förening   Antal Medlemmar
Bjärka-Säby Ryttarförening  46
Bommedal RidsportFörening (R)  32
Borensbergs Ryttarförening  46
Boxholms Ridklubb (R)   149
Eda Ryttarsällskap (R)   189 
Folkungabygdens Ryttarförening  24
Föreningen Alvastraryttarna (R)  73
Föreningen Ekhagaryttarna  20
Föreningen Hästlycka (R)  125
Föreningen Mantorps Ryttarna  193
Föreningen Nyckel Ryttarna (R)  289
Föreningen Sportryttarna  65
Föreningen Stall Ullstämma Norrgård 52
Föreningen Östryttarna   25
Hageby Ridklubb (R)   298
Heda Ridklubb (R)   305
Hjulsbro Ryttarförening   32
Kimstad Ryttarförening   88
Kinda Ridklubb (R)   104
Kinda Ryttarförening   46
Knivbergas Ryttarförening  82
Linköpings Fältrittklubb (R)  949
Linköpings Ryttarsällskap  52
Lycketorps Ryttarklubb   24
Mantorp Hästsportförening  45
Mjölby Allmänna Ryttarsällskap (R) 161
Mjölby Ridklubb    71
Motala Ryttarförening (R)  155
Norrköpings Fältrittklubb (R)  310
Norrköpingsortens RF (R)  252
Norsholms Ryttarförening  27
Nykils Rid och Körsällskap  42
Nykyrka Ridklubb   76
Näsby Sportryttare   44
Rappestads Ridklubb (R)   532
Ridklubben Ekenryttarna  40
Ryttarkamraterna Finspång (R)  227
Skogslottens Ryttarförening (R)  965
Skonberga Ridklubb   36
Smedby Gårds Ryttarförening  89
Stora Sjögestad Ryttarsällskap  61
Söderköpings Ryttarsällskap (R)  224
Tollstad Hästsport Klubb   37
Valdemarsviks Ryttarkamrater  23
Valla Ponnyklubb (R)   407
Vikbolandets Ryttarförening  225
Vreta Hästförening   31
Väderstad Hästsportklubb  33
Ydre Ridklubb (R)   122
Åby Ridklubb (R)   394
Åkerbo Rid- och körsällskap (R)  148
Överums Hästsportförening (R)  259
Övre Ullstämma Ryttarförening   56
Totalt antal medlemmar:               8400
R - Har ridskola  
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Under 2022 var det 93 kursdagar med totalt 1107 
deltagare. 



Föreningar som fått projektstöd från 
Svenska Ridsportförbundet 2022 
Bjärka-Säby Ryttarförening
Eda Ryttarsällskap
Föreningen Nyckel Ryttarna
Föreningen Stall Ullstämma Norrgård
Föreningen Östryttarna
Hageby Ridklubb
Kinda Ridklubb
Linköpings Fältrittklubb
Norrköpingsortens RF
Rappestads Ridklubb
Skogslottens Ryttarförening
Söderköpings Ryttarsällskap
Ydre Ridklubb
Överums Hästsportförening

Syftet är att skapa förutsättningar för föreningar 
att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlig-
het med Strategi 2025.  
Målsättningen är en idrottsrörelse för fler där 
det blir vanligare att stanna länge, oavsett förut-
sättningar och ambition med sitt idrottande.

Statligt Lokalt aktivitetsstöd - LOK-
stöd 2021
35 av Ridsportens 53 föreningar i Öst-
ergötland fick statligt LOK-stöd 2021. 
Föreningarna rapporterade 19 087 
gruppaktiviteter med 118 471 delta-
gartillfällen.
En minskning med ca 530 gruppakti-
viteter och ca 7 254 deltagartillfällen 
från 2020.

LOKstöd/Projektstöd
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Föreningar som fått återstartsstöd från 
Svenska Ridsportförbundet 2022 
Bjärka-Säby Ryttarförening 
Eda Ryttarsällskap
Föreningen Hästlycka
Föreningen Mantorpsryttarna
Föreningen Nyckel Ryttarna
Föreningen Stall Ullstämma Norrgård
Hageby Ridklubb
Linköpings Ryttarsällskap
Linköpings Fältrittklubb
Norrköpings Fältrittklubb
Norrköpingsortens Ryttarförening
Näsby Sportryttare
Ryttarkamraterna Finspång
Valla Ponnyklubb
Ydre Ridklubb

Föreningar som fått stöd till parasats-
ning från Svenska Ridsportförbundet 
2022
Eda Ryttarsällskap
Kinda Ridklubb
Linköpings Fältrittklubb

Parasatsning: 3 godkända ansökningar från 3 föreningar
Projektstöd: 25 godkända ansökningar från 14 föreningar 

Återstartsstöd: 20 godkända ansökningar från 15 föreningar 21-22 

Projektstöd-Ryttarutveckling Projektstöd-Utbildning av ledare

Återstartsstöd-Tävling Återstartsstöd-Breddverksamhet

Parasatsning



Distriktsstyrelse/ 
sektioner/ kansli

ÖRF distriktsstyrelse 
Ordförande   Magnus Gissler  
Vice ordf.    Stina Nerman 
Sekreterare   Marie Westrin  
Kassör    Annika Elg 
Kommunikation   Christina Almtun 
Ungdomsledamot  Ellen Ivarius Andersson 
Suppl. Ungd.ledamot  Johanna Rosengren 
Tävlingssektionen  Hannes Melin 
Utbildningssektionen  Britt Bengtsson 
Ledamot   Daniella Aman 
Adjungerad, kanslianställd Monica Bergström 
Adjungerad, kanslianställd Anette Tholf

Distriktsstyrelsen i Östergötlands Ridsportförbund har haft 
10 styrelsemöten under året och två av dessa har varit digi-
tala. Styrelsen ansvarsområden är: 

§	 Övergripande ansvar för verksamhet och ekonomi
§	 Att dra upp mål, riktlinjer och policy för distriktets 

verksamhet
§	 Arbetsgivaransvar
§	 Kontakt med myndigheter och organisationer
§	 Stödja föreningarna samt vara lyhörda för deras 

önskemål
§	 Uppsöka anslutna föreningar/ridskolor samt an-

slutningsärenden
§	 I all verksamhet ska hästens välfärd vara i centrum
§	 Tillsätta arbetsgrupper för prioriterade områden
§	 Ansvarig för hemsidan
§	 Marknadsföring av ridsporten i Östergötland
§	 Ridsportgalan

Tävlingssektionens styrelse: 
Ordförande   Hannes Melin 
Ledamot, Dressyr  Mia Eriksson 
Ledamot, Dressyr  Emil Andersson  
Ledamot, Fälttävlan  Clara Fredheim 
Ledamot, Fälttävlan  Tina Kempe  
Ledamot, Hoppning  Annelie Holgersson 
Ledamot, Hoppning  Roberto Christofoletti 
Ledamot   Annika Elg 
Suppl. Grenledare Körning Tommy Skybjer 
Suppl. Grenledare Working Equitation Malin Grönberg 
Adj.     Monica Bergström

Tävlingssektionen har genomfört 11 protokollförda möten 
under 2021. Tävlingssektionens verksamhetsområden är:

§	 Koordinera tävlingsterminen i samverkan med 
föreningarna och granska och godkänna proposi-
tioner.

§	 Registrering av Grönt Kort och utbildning/fortbild-
ning av Grönt Kort utbildare

§	 Administrera Östgötamästerskap, allsvenskor och 
cuper osv

§	 Utbildning/fortbildning av tävlingsfunktionärer
§	 Utbilda ryttare enligt ryttarutvecklingsplanen
§	 Utbilda, stödja och engagera distriktets arrangörer 

Utbildningssektionens styrelse:  
Ordförande  Britt Bengtsson 
Ledamot, Parasport Nina Tauberman 
Ledamot  Gith Hansson 
Ledamot  Malin Grönberg 
Ledamot   Kerstin Krystadius 
Ledamot  Linda Granquist 
Ledamot  Zara Tyrstam 
Adj   Anette Tholf

Utbildningssektionen i Östergötlands Ridsportförbund har 
haft 9 sektionsmöten under året och det har varit både 
fysiska och digitala möten.  Ordföranden är även ordinarie 
ledamot i distriktsstyrelsen. Utbildningssektionens verk-
samhetsområden är:

§	 Utbildning med hästen i centrum
§	 Ungdomsledarutbildning
§	 Ridlärar- och tränarfortbildning
§	 Olika ledarutbildningar
§	 Föreningsstyrelseutbildning
§	 Paraverksamhet
§	 Anordna clinics och föreläsningar
§	 Ridskolemästerskap och Östgötamästerskap för 

lektionsekipage
§	 Utser Årets Ridklubbsstyrelse, Årets Ridskola, 

Årets Ridlärare och Årets Ridskolehäst

Valberedning för Distriktsstyrelse och dess sektioner: 
Ordförande  Monica Funge 
Ledamot  Malin Wisemark 
Ledamot  Christina Hjärtkvist 
Ledamot  Anna Stenqvist 
Ledamot  Elena Hultgren

Ungdomssektionens styrelse: 
Ordförande  Ellen Ivarius Andersson, Valla Pk 
ledamot i Distriktsstyrelsen (tom 18 september 2022) 
Ledamot, vice ordf Klara Grundström, Linköpings  
   Fältrittklubb, Bjärka-Säby RF,        
      suppleant för DUS i  
    Distriktsstyrelsen    
Ledamot  Tilde Zettby, Valla Ponnyklubb,   
                     Skogslottens RF 
Ledamot   Johanna Rosengren, Heda RK  
Ledamot   Matilda Mars, Heda RK  
Ledamot   Ina Eriksson, Valla PK (tom 9 maj)  

Ungdomssektionen i Östergötlands Ridsportförbund har 
haft 10 sektionsmöten under året. Ungdomssektionen har 
en ordinarie plats i distriktsstyrelsen samt en personlig 
suppleant. 
 Ungdomssektionens verksamhetsområden är:

•	 Föreningskunskap för ungdomssektioner
•	 Vi i stallet
•	 Trygg i stallet
•	 Utbildning i hästkunskap
•	 Stödja arbetet i och främja god kontakt mellan 

föreningarnas US
•	 Årets ungdomsledare och Årets 

ungdomssektion
•	 Aktiviteter för distriktets ungdomar
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Årsredovisning
Förvaltningsberättelse 
Östergötlands Ridsportförbunds roll är att vara samarbetsorganisation för föreningarna i Östergötland och ta 
tillvara deras intresse samt att utveckla ridsporten i distriktet.
Vid starten av 2022 rådde fortfarande pandemi och det var osäkert hur utbildnings- och tävlingsverksamheten 
skulle kunna genomföras under året. Glädjande nog kunde vi återgå till ett mer normalt år med ökad verksam-
het.  Vi lärde oss mycket under 2021 genom att ställa om till digitala kurser och träffar. Detta har vi fortsatt 
med vilket har upplevts positivt både med tanke på tillgänglighet och miljöperspektiv. Vi har även under detta 
år fått återstartsstöd från Riksidrottsförbundet via Svenska Ridsportförbundet som bidragit till årets positiva 
resultat. Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med 
tilläggsupplysningar.

ÅRSREDOVISNING 2022 ÖSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND  
822002-7711  
  
RESULTATRÄKNING  
       2022-01-01          2021-01-01    
       2022-12-31  2021-12-31
Rörelsens intäkter  
Medlemsavgifter      344 880,00 kr    353 580,00 
Statligt bidrag        -   kr      23 176,00 
Bidrag ÖIF, SvRF      459 998,00 kr    560 896,00 
Projektmedel          92 582,00 kr    160 133,00 
Ungdomsverksamhet DUS          2 700,00 kr              5 100,00 
Utbildningsverksamhet     421 420,00 kr    243 600,00 
Tävlingsverksamhet      398 366,00 kr    293 985,00 
Ridsportgalan       555 666,00 kr                -   
Övriga intäkter            70 486,42 kr         52 986,73 
Summa intäkter mm                2 346 098,42 kr            1 693 456,73 
  
Rörelsens kostnader  
Ledning (styrelse och sektioner)    -87 157,30 kr    -26 140,31 
Ungdomsverksamhet DUS           -161,37 kr       -2 693,73 
Utbildningsverksamhet -   434 345,14 kr               -291 266,28 
Tävlingsverksamhet       -40 740,00 kr    -23 410,00 
Ridsportgalan                  -525 588,85 kr       -4 186,00 
Lokalhyra samt övriga kostnader kansli              -103 660,45 kr  -104 194,86 
Personalkostnader             -1 017 315,32 kr  -973 642,72 
Övriga kostnader      -27 805,60 kr     -24 799,85 
Summa rörelsens kostnader            -2 236 774,03 kr            -1 450 333,75 
  
Rörelseresultat      109 324,39 kr   243 122,98 
   
Resultat från finansiella investeringar  
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter      1 313,16 kr   -   
Räntekostnader och liknande resultatposter           -14,00 kr           -139,00 
  
Summa resultat från finansiella investeringar      1 299,16 kr           -139,00 
Resultat efter finansiella poster    110 623,55 kr   242 983,98 
ÅRETS RESULTAT                    110 623,55 kr   242 983,98 
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      Årsredovisning

BALANSRÄKNING  
                         2022-01-01             2021-01-01    
         2022-12-31         2021-12-31
TILLGÅNGAR  
Omsättningstillgångar  
Varulager  
Färdiga varor och handelsvaror       -   kr    6 600,00 
Kortfristiga fordringar  
Kundfordringar                   166 018,00 kr              53 475,00 
Övriga kortfristiga fordringar                     36 649,00 kr              35 729,00 
Övriga förutbetalade kostnader       -   kr           -   
Kassa och bank              1 407 717,37 kr        1 084 037,02 
SUMMA TILLGÅNGAR              1 610 384,37 kr        1 179 841,02 

   
    
EGET KAPITAL OCH SKULDER    
       Not  2022-01-01             2021-01-01    
         2022-12-31         2021-12-31
 
Eget kapital   
Balanserad kapital                 817 272,02 kr            574 288,04 
Årets resultat                  110 623,55 kr            242 983,98 
Summa eget kapital                927 895,57 kr           817 272,02 
Kortfristiga skulder   
Leverantörsskulder        1 975,00 kr               28 849,00 
Övriga kortfristiga skulder                  33 983,00 kr               34 750,00 
Skatteskulder         3 823,00 kr      -990,00 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1           642 708,00 kr             299 960,00 
Summa kortfristiga skulder               682 489,00 kr            362 569,00 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER           1 610 384,37 kr        1 179 841,02 

Not 1: 
Tilläggsupplysningar  
                2022     2021
Kortfristiga skulder  
1  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   
Upplupna semesterlöner                     88 197,00 kr             82 924,00 
Upplupna lagstadgade sociala avgifter på semesterlönerskuld   27 711,00 kr             26 054,00 
Förutbetalda intäkter                   506 800,00 kr          190 982,00 
Övriga upplupna kostnader och förutbetalade     20 000,00 kr     -   
                    642 708,00 kr        299 960,00 
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Slutord

Magnus Gissler 
Ordförande

Ellen Ivarius Andersson 
(tom 18 september 2022) 
Ledamot, DUS

Marie Westrin 
Ledamot

Stina Nerman 
Ledamot

Christina Almtun 
Ledamot

Hannes Melin 
Ledamot

Britt Bengtsson 
Ledamot

Annika Elg 
Ledamot

Avslutningsvis så önskar vi ett nytt positivt verksamhetsår 2023 och som förhoppningsvis karaktäriseras som 
ett normalår eller tom bättre än ett normalår och där vi fortsätter arbetet med utveckla vår idrott utifrån den 
utvecklade strategin Ridsport 2030 (att fastställas på Förbundsstämman) och med den en Verksamhetsinrikt-
ningen med ekonomisk plan för 2023-2024. Vi levererar sedan på Verksamhetsplanen tillsammans med di-
striktets basutbud till er medlemsföreningar och enskilda medlemmar. Vi gör det med Ridsportens ledstjärnor, 
värdegrund och Trygg idrott framför ögonen. 

Vi hoppas kunna under verksamhetsåret integrera mer i olika forum med er föreningar och medlemmar under 
2023.  

Vi vill återigen tacka alla i distriktsstyrelsen, sektioner och ni som på olika sätt engagerar er för ridsporten och 
som gör att ridsporten är så bra som den är och att den också fortsätter och utvecklas. 

Linköping 2022-03-09
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Daniella Aman 
Ledamot

Johanna Rosengren 
Suppleant, DUS



Revisionsberättelse
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Revisionsberättelse
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Östergötlands Ridsportförbund 
Fastes gata 4
582 78 Linköping


