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Dagordning för Dagstorportens Ryttarförenings årsmöte den 15 mars 2018 

 
 
 

1. Årsmötet öppnas. 
2. Val av ordförande att leda årsmötet. 
3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare att föra årsmötesprotokoll. 
4. Val av två justeringspersoner och tillika val av rösträknare. 
5. Fastställande av röstlängd. 
6. Fastställande av dagordning. 
7. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst. 
8. Behandling av verksamhets‐ och förvaltningsberättelserna. 
9. Revisorernas berättelse. 
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och godkännande av revisorsberättelsen 
samt balans‐ och resultaträkningen. 
11. Fastställande av årsavgifter för nästkommande år. 
12. Övriga ärenden som enligt § 14 kan upptas till beslut på årsmöte. 
13. Beslut om antalet styrelsestyrelseledamöter inom ramen för det angivna antalet   
i § 18. 
14. Val av ordförande för föreningen om det för året är aktuellt. 
15. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter. 
16. Fastställande av kommittéer och sektioner samt val av ledamöter i dessa, förutom 
ungdomssektion (se § 24). 
17. Anmälan av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av ungdoms-
sektionen. 
18. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter. 
19. Val av sammankallande och ledamöter i valberedningen. 
20. Val av ombud till Skånes Ridsportförbunds och SvRF:s allmänna möten och 
eventuellt andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud. 
21. Förslag till verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret. 

   22. Mötet avslutas 
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 STYRELSEBERÄTTELSE FÖR 2017 
 

Styrelsen för Dagstorpsortens RF avger för 89:te verksamhetsåret följande berättelse: 
 

 Styrelsen 2017 
 
Ordf.  Kerstin Svensson  
V. ordf./ordf.  Mikael Carlsson 
Kassör  Gunilla Andersson  
Sekreterare  Viveka Munck af Rosenschöld  
Övriga ledamöter Berne Johansson 
  Mats Ljungberg 
  Agneta Pålsson 

Annie Edelberg (US) 
   

Suppl.  Niclas Swerre 
  Anna Pålsson  
  Vakant (US) 
   
 

Styrelsen har under året hållit 8 protokollförda sammanträden. Årsmötesförhandlingarna 
hölls den 10 mars 2017 i Hofterups Byastuga, närvarade 43 röstberättigade medlemmar. 
 
 

 Målsättning 
 

Föreningens huvudmål är att;  

 skapa förutsättningar för ryttare och hästar att trivas, utbildas, utvecklas och tävla.  
 
Detta skall föreningen uppnå genom att;  

 medlemmarna visar respekt för varandra,  

 verka för god träningsgemenskap,  

 erbjuda träning och utbildning för kvalificerade tränare 

 arrangera tävlingar av god kvalitet på olika nivåer inom hoppning/dressyr och 
fälttävlan, 

 förmedla gott ”horsemanship”,   

 ägna uppmärksamhet åt alla medlemmar, yngre och äldre samt nybörjare och 
erfarna,  

 vara lyhörda för medlemmarnas synpunkter,   

 underhålla, förbättra och utveckla anläggningen, 

 arbeta efter ”Ridsporten vill”. 
 
 
 
 
 

 



 

 

4 

 Aktiviteter 
 
Året som gått har efter Dagstorps mått, varit ett mycket lugnt o stillsamt år. Efter ett 2016 
som var energi-och arbetskrävande, på gränsen till utmattande, så behövde flertalet av oss 
få ett lugnare år för att hämta nya krafter. 
 
Tävlingarna blev få, men som alltid välbesökta av både tävlande och besökare. Mycket 
beröm för arrangemangen fick vi också. Säsongen startade på vår fina uteanläggning, med 
hoppning följt av två st fälttävlan. Svenskt ponnyderby gick av stapeln i slutet av juni, denna 
gång med endast hoppning. 
 
Givetvis blev intäkterna från tävlingarna inte lika stora som vanligt, vilket fått till följd att vi 
fått lägga flera upprustningsplaner på is, men hoppas givetvis kunna förverkliga dem under 
2018. Dock tog vi proffshjälp till underlagen i båda ridhusen o det dagliga underhållet sköts 
av Mikael Andersson. 
 
Våra föreningsträningar är fortsatt mkt uppskattade o väl folkade. 
Utan hjälp från våra web-masters, Lotte Kvist o Helena Gangefors skulle det bli svårt att få ut 
info till våra medlemmar. Stort TACK för det. 
 
Med ett lika stort TACK till alla medlemmar för all hjälp under året, avslutar jag denna 
årsberättelse. 
 
Kerstin Svensson /ordförande/ 
 
 
 
 
 

 Verksamhetsplan 2018 
2018 planerar vi att återgå till att anordna våra sedvanliga tävlingar igen.  Vi planerar även 
fortsätta att upprusta vår anläggning. Ridhusens ljusinsläpp, underlagen både inne och 
speciellt ute behöver åtgärdas samt serveringen uppe vi gräsbanan skall färdigställas. 
 
 

 Planerade investeringar/planerad upprustning 
Vi behöver förbättra underlaget på framridningsbanan samt underlaget på bägge utedressyr-
banorna. 
Ljusinsläppet i båda ridhusen kan förbättras mycket genom att byta plasten på väggarna. 
En handikappanpassad och säkrare ingång upp till läktaren i stora ridhuset 
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 VERKSAMHETSBERÄTTELSER 
 

 Anläggningsgruppen 2017 
 

Under året har vi arbetat med underhåll av vår anläggning, det sedvanliga för att anlägg-
ningen skall hålla så hög standard som möjligt för våra medlemmar och våra besökare till alla 
våra arrangemang/tävlingar. Vi skall fortsätta våra ambitioner med att renovera. 
Micke Andersson har kört våra underlag både inne och ute samt klippt våra gräsytor. Vi har 
under året skaffat en ny traktor, leasing.  

Vi kommer fortsätta 2018 med att renovera ridhusen, vill gärna titta över ljusinsläpp i rid-
husen, ute underlagen lika så men det är ju till sist ekonomin som styr våra investeringar. 

Som vanligt vill vi rikta ett stort tack till alla medlemmar och frivilliga som hjälper till med 
olika göromål på anläggningen. 

 
Bjärred 180221 
Mickael Andersson Mikael Carlsson Magnus Edelberg 
Mats Ljungberg Mikael Johansson 
 

 

 Dressyrkommittén 2017 
 

Vi har anordnat två tävlingar, varav 1 för häst och 1 för ponny. 
 
Framgångsrikaste ryttare under året har Beatrice Ivarsson på Charles varit.  Beatrice och Charles har 
även gjort internationella starter med placering 
Framgångsrikaste ponnyryttare har varit Elin Ekholm på Little Hope som också representerade 
Dagstorpsortens Rf på Ponny SM i dressyr på Hammarö. 
Vi har haft lag i ponnyallsvenskan div II, div I och elit under året. 
 
Dressyrkommittén  2017 

Sara Arvidsson Lovisa Feikes De Groot Louise Fridolin 
Anna Pålsson  Maria Carlsson 
  

 Fälttävlanskommittén 2017 
 

Fälttävlanskommittén har som vanligt varit aktiva. Vi har haft två fälttävlingar, båda i maj. 
Tävlingarna hade många startande ekipage i både häst och ponnyklasserna P70-CNC*. 
 
Vidare har vi provat att ha en Hunting i juli, som blev så lyckad att vi hade en till i september. 
Vi har också hjälp till med återväxten av fälttävlansryttare genom att hyra ut banan med 
banbyggare och några funktionärer till "Suger Cup". Trevlig tävling som ger pengar till 
föreningen. 
Dagstorpsryttare har gjort många fina resultat både i Sverige och utomlands. 
Som vanligt är det Kerstin Svensson som är spindeln i nätet som tävlingsledare, dekoratör 
mm mm. För de fina banorna ansvarar Torsten Brönmark, Mikael Andersson och Lasse 
Månsson. I sekretariatet finns Lina Svensson, Malin Jönsson, Anneli Sjöström och många fler. 
Annika Persson med crew har sett till att alla fått god mat och fika. 
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Dagstorps terrängbana har under 2017 fått ett ansiktslyft med flera nya hinder på alla 
nivåer, och flera nya bansträckningar. Det innebär att många vill komma och träna på 
Dagstorps bana. Dessa bokningar och ekonomin organiserar Torsten Brönmark.  
Och med detta vill vi fälttävlanskommittén tacka alla medlemmar som varit funktionärer på 
våra tävlingar för ert arbete. Nu ser vi fram emot säsongen 2018! 
 
Fälttävlanskommittén 
Kerstin Svensson, sammankallande.                   Malin Jönsson 
Torsten Brönmark                                                  Caroline Persson 
Annika Persson             Marie Andersson 
Ylva Mårtensson.  

 

 Hoppkommittén 2017 
 

Stort tack alla fantastiska funktionärer, utan er hade vi inte kunnat ha några tävlingar. I maj hade vi 

en pay and jump med ganska många starter. Den 13/5 hade vi en lokal och regional tävling för häst. 
Årets stortävling var ju naturligtvis vårt ponnyderby som gick av stapeln sista helgen i juni. 
Andra tävlingar, sista augusti lokal tävling häst, 16/9 allsvenskan div 2 ponny och häst samt den 
14/10 lokal hoppning häst. 
Vårt div 1 lag i hoppning blev 5:a första omgången i Lund och 2:a andra omgången i Vellinge. Vårt 
elitlag tog sig för 3:e året i rad till finalen i Falsterbo där vi slutade på en mycket hedrande 4:e plats. 
Trots att vi är en ganska liten klubb har vi många duktiga ryttare som tävlar framgångsrikt på hög 
nivå. Tack än en gång alla ni som ställt upp och jobbat under året. 
 
Dagstorp 2017-03-13 
Lena Rosenkvist Ulrika Johansson Lina Svensson  
Carina Snecker Mats Ljungberg Niclas Swerre  
Lotta Swerre 

 

 Ponnyhoppkommittén 2017 
 

I maj arrangerades Ponnypicknick vid Saxtorpsjöarna. Både häst- och ponnyekipage var välkomnat. Vi 
blev något mer än 10 ekipage som red runt, fick galoppera i vattenbrynet och avsluta med gemensam 
picnic 
Under Ponnyderbyt hade kommittén en uppskattad käpphästhoppning, som även blev omskriven i 
lokaltidningen. 
I augusti arrangerade kommittén en Pay, jump and Eat på gräsbana.  
Till division 2 hade klubben ett ponnylag, kommittén anordnande en avsutten kick-off med lekar och 
taco, för att stärka lagandan 
I september fick klubben med lite kort varse ordna division 2 hoppning. Kommittén gjorde ett stort 
jobb och fick till slut funktionärer så tävlingen kunde genomföras 
I samarbete med JACSON hade kommittén en visning av kläder och ordnade med klubbnamn på 
jackor för dem som ville. 
Mårtenshoppningen gick av stapeln som vanligt. Totalt 200 starter. Klasserna fokuserades på de 
lägre, för att ge möjlighet till våra egna unga ponnyryttare och tävla.  
Året avslutades med Klubbmästerskap i Dressyr för ponny, i samband med prisutdelning serverades 
pizza till alla deltagare och föräldrar. 

 

Jeanette Boklund, Anna Netterheim, Serena Svensson , Lena Lowenborg, Jenny Hügert 
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 Ungdomssektionen 2017 

Under året har US verksamheten legat nere och ungdomssektionen har inte haft några 
aktiviteter under året. 
 

 Cafeteriakommittén 2017 
 

2017 var året då vi försökte återhämta oss efter ett otroligt intensivt 2016 med 2 SM och 1 

Ponnyderby, övriga mindre tävlingar samt ett enormt bygge vilket innebar en hel del mindre 

tävlingsdagar under 2017. 

Årets största tävling blev ett Svenskt Ponnyderby utan dressyrinslag i år – vilket gav lite 

mindre antal besökare och följaktligen lite mindre försäljning. 

Vi har detta år själva fixat allt med maten till restaurangen samt allt till den berömda kvälls 

Pizzerian, som ännu en gång har väldigt bra försäljningssiffror.  

Lördagens Räkafton som vi återupprepade från 2016 blev även den mycket lyckad och 

uppskattad!  

Menyerna var ganska lika föregående års med stort sortiment; allt från vår lilla frukostbägare 

med yoggi, bär och granola till ett antal salladsvarianter, den uppskattade Kycklingwoken, 

storsäljaren den varmrökta laxen och en mängd vegetariska och glutenfria rätter.  

I år liksom föregående år har vi haft godiskiosk i den gamla sekretariatsfriggeboden ”Pinglan” 

– som ”Kul med Ponny”-barnen hjälpte till att bemanna och sköta försäljning från. 

Både stora cafeterian och Pinglankiosken - har sålt väldigt bra i år. 

Även i år har vår matleverantör Axfood i Arlöv fungerat mycket bra i form av leveranser och 

öppettider!  

I och med vår nya fina Cafeteria med möjligheten att både sitta inne och även ute på vårt fina 

trädäck så har vi alla möjligheter. 

Sammantaget av dessa tävlingar så har alla gjort ett fantastiskt arbete och vi i kommittén är 

mer än stolta över att vi kunde genomföra och erbjuda våra matgäster det fina utbud av 

valmöjligheter i form av mat, kakor och godis samt glass. 

 

Sedermera har vi haft våra fina tävlingar där varje sektion har haft hand om sina "egna" 

tävlingar vilket har fungerat bra, vi hjälper till med inköp inför tävlingar till sektionerna och 

har en bra kommunikation och samarbete som fungerar mycket bra. Vi har hjälpt till och ställt 

upp för varandra, inventerat och lämnat över vilket har gjort det möjligt för oss att genomföra 

fina tävlingar, med en bra cafeteria. 

 

Vi har kunnat erbjuda en öppen cafeteria på samtliga av våra tävlingar, så även 

kvällshoppningar.   

 

 

Hofterup 2017-12-31 

 

Cafeteriakommittén  

 

Agneta Pålsson Annika Persson                  Carina Nordström 
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 Vandringspriser Ponny 2016 
 

Championat hoppning Erik Nordström 

Championat dressyr  Elin Ekholm  

Championat fälttävlan Malin Persson Svensson
   

Åboda champinionernas vandringspris  
Vinstrikaste ponnyryttaren på en och samma ponny 

Erik Nordström – Flammabyggets Hamlet 
 

HTH köks vandringspris 
Bästa ekipage i LC dressyr 

Delas ej ut i år 

 

Löddeköpinge sparbanks vandringspris 
Bästa ekipage i LD och LC hoppning 

Filippa Strand – Buzz Lightyear 
 

Cornish Manuelo och Man Fridays vandringspris 
Bästa D-ponny ekipage i hoppning på Nationell nivå eller högre 

Erik Nordström – Flammabyggets Hamlet 
 

Trolleholmspriset 
Bästa dressyrryttare under hemmatävlingar 

Delas ej ut i år 

 
Fam Boklunds vandringspris 
Bästa nybörjarerkipage i hoppning 

Wilma Linell – Roadrunner 
 

Ponnykommitténs vandringspris i hoppning 
Bästa ekipage i LB hoppning 

Mathilda Lindvall – Ballygreen Owen 
 

Azzaros vandringspris 
Bästa ekipage i hoppning och fälttävlan på hemmatävlingar 

Annie Persson – Moflos Zibel 
 

Ponnykommittén vandringspris i fälttävlan 
Bästa ekipage i lätta klasser 

         Malin Persson Svensson – Katizie 
 

Adam II´s vandringspris 
Bästa B-ponnyekipage i dressyr 

Moltas Carlsson – Älvans Justin 
 

Sparrow News vandringspris 
Bästa B-ponnyekipage i hoppning på regional och nationell tävling 

  Annie Persson – Moflos Zibel 
 

Dösjebropriset 
Till vinstrikaste B-ponny ekipage i LC och LC+ hoppning. 

Mathilda Hansson – Fredricko 
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 Vandringspriser Stora Hästar 2016 
 

 Championat hoppning Jennifer Jonsson 

 Championat dressyr Beatrice Ivarsson 

 Championat fälttävlan Ebba Adnervik 
 

        Per Perssons hederspris ” Flyingepriset”  
Bästa ryttare vid Dagstorps sommartävling i dressyr 

Delas ej ut i år 

 

Ljungs hederspris från 1972 
Den hästägare som har vinstrikaste häst i samtliga grenar. 

Britt-Marie Henningsson-Ivarsson 
 

Skånska Travsällskapets Hederspris 
Det bästa dressyrresultatet med 4-årig (5-årig häst). 

Delas ej ut i år 

 

Per Perssons hederspris ” Kristianstadspriset” 
Gäller bäst placerad i LA:3 dressyr. 

Sofia Stenberg 
 

Juniorpriset i hoppning 
Bästa juniorryttare i hoppning under året 

Erik Dahnelius 
 

Fam Ivan Swedrups hederspris 
Gäller för bästa youngriderryttare i hoppning. 

Jennifer Jonsson 
 

Trelleborgspriset 
Bästa ryttare vid Dagstorps sommartävling i hoppning. 

Lina Linell 
 

Styrelsens vandringspris i hoppning 
Bästa ekipage i lätta klasser 

Catharina Birkeland - Dali 
 

Styrelsens vandringspris i dressyr 
Bästa ekipage i lätta klasser, Msv C 

Britt-Marie Henningsson-Ivarsson - Rudolph 
 

Fälttävlanspriset 
Bästa ekipage i fälttävlan 

Anja Persson - Callaha 
 

Fam Swärds vandringspris 
Bästa ekipage i debutant och lätt fälttävlan. 

Anja Persson – Callaha 
 

Kävlinge kommuns ridhusinvigningspris 
Vinstrikaste juniorryttare i dressyr (ponny eller häst) 

Alice Nilsson 
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Pris från Signe Anderssons fond 
”Till en glad, trevlig, hjälpsam och omtyckt medlem. Det ska vara en riktigt bussig 

medlem med sinne för fair play – det är inte tävlingsresultatet som räknas. En medlem 
som är hjälpsam vid tävlingar och arbete i och utanför ridhuset” 

Lena Rosenqvist 
 

 
 
 

 

 Sponsorer 
 
Dagstorpsortens Ryttarförening tackar alla sponsorer som stöttat föreningen 
under 2017. 
 
 

 

Assistanskåren Donalds Bilbärgning 
Autobärgning i Lund AB 
Bengts Hästsport AB 
Billeberga Stenungsbageri 
Constructor 
Daroni, Reklam och fritid 
Donalds Bilbärgning 
Flexilast 
Flädie Lantmannaaffär 
Greengard 
HTH kök, Lund 
Hyrtoaletten 
Håkantorps Däckverkstad 
Högmars Guld 
JB Trailer AB 
John Deere 
Jumpnet.se 
K9 
Kjell och Co. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kävlinge kommun  
Lenas Foder o Tillbehör 
Lindströms Bioenergi 
Litovet 
Ljungbergs Foder & Entreprenad 
Lödde Måleri 
MAJO Stables 
Oresund Heavy Industries 
Peggys Fisk och Delikatess 
Prima Liv 
Robert de Roover 
Rätt sadel.se 
Saxtorps Hästklinik 
Skånsk Hästutrustning 
Solklar.se 
Sonnys Sadelhjälp 
Trikem 
Örestads brandtjänst 
 


