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Dagordning för Dagstorportens Ryttarförenings årsmöte den 12 februari 
2015 
 

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 dagordning.  
6. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst.  
7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna.  
8. Revisorernas berättelse.  
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och godkännande av revisorsberättelsen och  

balans- och resultaträ  åkningen.  
10. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det angivna  

 antalet i 17§ st 2.  
11. Val av ordförande för föreningen, om det för året är aktuellt. 
12. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter.  
13. Fastställande av sektioner, förutom ungdomssektion (se 23§), samt ledamöter i  
      dessa.  
14. Anmälan av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av ungdoms- 

 sektionen.  
15. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter.  
16. Val av sammankallande och ledamöter i valberedningen.  
17. Val av ombud till SvRF:s och distriktets allmänna möten och eventuellt andra 
möten där föreningen har rätt att representera med ombud.  
18. Fastställande av årsavgifter för nästkommande år.  
19. Övriga ärenden som enligt 13§ kan upptas till beslut på årsmöte.  
20. Förslag till verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret.  
21. Avslutning. 
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 STYRELSEBERÄTTELSE FÖR 2014 
 
Styrelsen för Dagstorpsortens RF avger för 86:te verksamhetsåret följande berättelse: 
 

 Styrelsen 2014 
 

Ordf.  Kerstin Svensson  
V. ordf./ordf.  Mikael Carlsson 
Kassör  Pernilla Persson (avgick 2014-09-15) 
Sekreterare  Viveka Munck af Rosenschöld  
Övriga ledamöter Alexandra Dotson Fagerström (avgick 2014-09-15) 
  Margaretha Bertilsson 
  Niclas Swerre 
  Yvonne Persson  

Ylva Mårtensson (ordinarie 2014-09-15) 
  Maria Carlsson (ordinarie 2014-09-15) 
   
Suppl.  Ylva Mårtensson 
  Maria Carlsson 
   
 
Styrelsen har under året hållit 16 protokollförda sammanträden ett möte med Svenska Ridsport-
förbundets representant Kicki Ronnerberg-Bäckman och Maria G Sånesson Skånes Ridsportförbund 
samt två extra allmänt medlemsmöte. Årsmötesförhandlingarna hölls den 14 mars 2014 i Hofterups 
Byastuga och då närvarade ca femtio 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 kvalificerad träning och utbildning,  
- 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. 
 

 

 Aktiviteter 
Under året har vi arrangerat tävlingar på olika nivåer i hoppning, dressyr och fälttävlan för 
både ponny och häst. Våra tävlingar har haft stora startfält. Både ryttare och besökare tycker 
att vi ha välorganiserade och trevliga tävlingar och kommer gärna tillbaka år efter år. Detta 
är våra engagerade medlemmars förtjänst och vi riktar därför ett stort TACK till alla er som 
hjälper oss på tävlingarna och med övrigt arbete på anläggningen. Utan er skulle vi aldrig 
orka med ett sådant digert tävlingsprogram. 
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Svenskt Ponnyderby avhölls även i år i Dagstorp. Några svettiga, varma men väldigt roliga 
tävlingsdagar, med nöjda tävlingsdeltagare och supporters. 
 
Föreningsträningarna har som alltid varit uppskattade och styrelsen vill passa på att tacka 
våra duktiga instruktörer. 
Mycket arbete läggs ner av våra webbmasters Lotte Kvist och Helena Gangefors för att upp-
datera vår hemsida och få ut information till medlemmarna. 
Två mycket engagerade och kreativa medlemmar har under hösten jobbat med projektet      
”Kul med ponny” och tack vare detta fylls ridhuset en gång i månaden med barn i åldrarna 5- 
10 år med sina fantastiska och söta ponnyer. 
I början av året hade vi två föreläsningskvällar med Andy Svärd och efter sommaren en  clinic 
med Maria Gretzer som lockade nästan hundra medlemmar och det blev en gemytlig, lärorik 
och givande kväll.  
     
Ungdomssektionen har blommat upp under ledning av ett gäng kreativa ungdomar i vår 
förening och med Sara Arvidsson som bollplank. 
 
 

 Anläggning  
Anläggningsgruppen har under året utfört löpande underhåll av anläggningen, läs mer under 
verksamhetsberättelser. Styrelsen framför ett varmt tack till Sven Hansson, Niclas Swerre, 
Torsten Brönmark, Sten Andersson och Mikael Karlsson för alla timmar de lägger ner på 
anläggningen, tillsammans med andra engagerade medlemmar. 
 
 

 Verksamhetsplan 2015 
I samråd med medlemmarna satsar vi även under 2015 på våra tävlingar, med Svenskt 
Ponnyderby som största utmaning under vecka 26. Givetvis behöver vi all hjälp vi kan få av 
våra entusiastiska medlemmar för att ordna trevliga o välorganiserade tävlingar. 
”Kul med Ponny” fortsätter under våren med träningar både inne och ute. 
Sektionerna kommer att få i uppdrag att ordna träningstillfällen för externa tränare och/eller 
clinics. 
Föreningsträningen kommer att fortsätta som vanligt under året. 
Föreläsning i föreningsrätt, om medlemmars rättigheter och styrelsens skyldigheter samt 
tystnadsplikt, planeras. Även frågan hur vi i föreningen skall  hantera och använda  sociala 
medier skall  diskuteras.  
Det styrelsen önskar för det nya året är ARBETSRO OCH MÖJLIGHET TILL FRAMÅTSKRIDANDE 
ARBETE O MYCKET KONTAKT MED VÅRA MEDLEMMAR. Tyvärr har detta till stor del omöjlig-
gjorts under2014 av några medlemmars återkommande frågor o mailbombardering om 
saker som tillhör gårdagen.  
 

 Planerade investeringar/planerad upprustning 
Vi behöver förbättra underlaget på framridningsbanan och fylla på med mer underlag i båda 
ridhusen. 
Ljusinsläppet i båda ridhusen kan förbättras mycket genom att byta plasten på väggarna. 
En handikappanpassad och säkrare ingång upp till läktaren i stora ridhuset. 
Sist men störst, en ny helhetslösning för byggnationen uppe vid gräsbanan. 
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 VERKSAMHETSBERÄTTELSER 
 

 Anläggningsgruppen 2014 
  

Under året har vi arbetat med underhåll av vår anläggning, det sedvanliga för att 
anläggningen skall hålla en så hög standard som möjligt för våra medlemmar och våra 
besökare till alla våra tävlingar. Vi skall fortsätta våra ambitioner med att renovera våra 
portar så vi lätt kan stänga och låsa ridhusen, främst det stora ridhuset. 
Vi skall fortsätta vårt säkerhetstänkande som vi började att dra i 2013, tex separera in och 
utsläpp vid tävlingar m.m. 
2015 har vi gått över taken och skruvat fast plåten ordentligt, ny dörr i entrén som bättre 
skall hålla obehöriga ute, låsen håller vi på att uppdatera så vi inte har nycklar ute på drift. 
Som vanligt vill vi i anläggningsgruppen rikta ett stort tack till alla ridande medlemmar som 
får stå ut med allt sågande, hamrande, maskiner som används till olika ändamål, för att vår 
anläggning skall uppfylla alla våra krav. 
2015 skall vi börja med att byta underlag på vår grus utebana (hopp)  om ekonomin tillåter. 
Vi fortsätter att titta på olika lösningar när det gäller att spara el, tex byta ut våra ljusinsläpp i 
ridhusen. Ute vid gräsbanan skall vi projektera för en ny cafeteria samt ett nytt domartorn, 
våra förhoppningar är att börja detta bygge i år och att avsluta det 2016. 
Sist vill jag rikta ett stort tack till Sven Hansson som sköter våra underlag alla vardagar samt 
innan tävlingar. 
  
Bjärred 150128 
  
Niclas Swerre sammankallande  Sven Hansson 
Sten Andersson   Torsten Brönmark 
 
 

 Ungdomssektionen 2014 

Under början av året hade ungdomssektionen dålig aktivitet och under hela året har det varit 
varierande engagemang bland styrelsemötena. 
Under hösten blev det dock mer aktivitet och i november hade vi en rolig halloweenöver-
nattning där vi sammanlagt var 18 st barn och ungdomar.  
I december hade vi en väldigt uppskattad loppis där vi i US tjänade ihop 1 345 kr och vi har 
fått flera förfrågningar om fler loppisar, vilket vi också planerar att ha till våren. 
Vi har haft ett uppstartsmöte inför 2015 med den nytillsatta styrelsen, som är otroligt 
motiverade och har flera spännande och roliga planer för 2015.  
Vi i den nya styrelsen var på Ungdomsdagen, som DUS anordnar varje år, vilket var en väldigt 
inspirerande och rolig dag.  
Jag tror och hoppas att 2015 kommer bli ett väldigt roligt år för alla barn och ungdomar i 
föreningen och vi i US ser väldigt mycket fram emot att lyfta fram de unga i föreningen och få 
en bättre gemenskap och sammanhållning.  
Vårt mål i US 2015 är att alla barn och ungdomar ska känna sig varmt välkomna nere på 
föreningen.  
 
Kävlinge 27 Januari 2015  
Vilma Essman  
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 Dressyrsektionen 2014 
 

Dressyrsektionen har under 2014 anordnat tävlingar på lokal, regional och nationell nivå 
samt även haft dommarutbildningar. Sedermera har även en clinic med Hege Rosland hållits 
och därefter har Hege hållit träningstillfälle varannan vecka. Vi har haft fina framgångar med 
ekipage som kan ses på Dagstorps hemsida. 
  
Den stora tävlingen i år var återigen Derbyt, som kräver mycket hjälp och engagemang av 
många. 
Då vi hade ett par avhopp strax innan Derbyt och det hela hamnade i gungning, så lyckades 
vi reda ut det och Derbyt kunde gå av stapeln som planerat. 
Vi i sektionen har haft fortlöpande möten under årets gång med protokoll. 
  
Vi har haft några medlemmar som har valt att lämna över till nya medlemmar, vi tackar er 
för era insattser och önskar de nya varmt välkomna.   
   
Dressyrsektionen bestod av Christina Fredriksson, Maria Carlsson, Lotta Bramefelt, Marie 
Fridolin, Petra Carlsson, Petra Melin, Caroline Persson, Anna Pålsson, Louise Fridolin, Sten 
Andersson, Stina Mårtensson, Sara Arvidsson, och undertecknad Yvonne Persson, ledamot i 
styrelsen. 
  
    

 Fälttävlanssektionen 2014 

 
Terrängbanan i Dagstorp är flitigt använd av många fälttävlansryttare i hela Skåne. Sektionen 
lägger ner mycket arbete på att hålla den i ordning. Och ett stort tack skall framförallt riktas 
till Torsten Brönmark. Han är den som ansvarar för bokningarna och att de som tränar 
verkligen betalar för sig. 
Vi har haft 2 tävlingsdagar med välfyllda startfält. Vi har ett mycket gott samarbete med 
Öveds Jakt och Fältrittklubb, vilket är av stort värde för sektionen. Suger Cup förlade en 
träningsdag och en tävlingsdag på vår bana. Banan har också används till märkesprov och för 
selektering av Future Eventers. 
Den 27/4 höll Fälttävlanssektionen i en ”Prova på fälttävlan” dag.  23 ekipage kom och 
tränade för B-tränare Ingela Persson. Efter ritten bjöds hela familjen på grillad korv av högsta 
kvalité. Flertalet ryttare har fortsatt genom att ta fälttävlansmärket. 
Cafeteriapersonalen Annika Persson, Irene Krell, Ann-Charlott Carlsson och Agneta Jonsson 
ser till att inte någon behöver ta med matsäck till Dagstorp. 
Sektionen har under året ansvarat för dressyren i samband med Svenskt Ponny Derby. Det är 
en tung uppgift som kräver mycket personal, men våra funktionärer ställer upp och bidrar 
gärna. 
Våra medlemmar har också ställt upp som funktionärer vid många tävlingar på olika nivåer, 
en förutsättning för att våra hemmaryttare skall få tillräckligt med bra tävlingar för att 
komma vidare i sin utveckling. 
Ebba Adnervik har varit ensam i toppnivå bland föreningens juniorer. Blev 2.a i SM för 
juniorer CNC*. 
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Helle Emond har tävlat i Tyskland med flera fina framgångar bl.a. blev hon Landeschampion 
för 5-åriga hästar i Schleswig-Holstein för andra året i rad på hästen med det passande 
namnet Dacapo och hon kvalade 2 hästar till Bundeschampionatet, 5-åringen Little Chico 2 
som blev 10:a i finalen samt 6-åringen Dehli 9 som blev 7:a i finalen. 
Sanne Bohman med den egna uppfödningen La Chique blev 3:a i Breeders finalen för 5-åriga 
hästar. Dessutom bästa svenskfödda sto. Sanne var också andraplacerad i DM med Roll On, 
mamma till La Chique. 
Under året ordnades också en miljöträning för Britt-Marie Wiman, tidigare polisryttare.  
 
För Fälttävlanssektionen 2014 
 
Kerstin Svensson         Margareta Bertilsson     Ylva Mårtensson 
Annika Persson            Catharina Fransson        Marie Andersson 
Caroline Persson         Torsten Brönmark           Berne Johansson. 
 

 
 

 Hoppsektionen 2014 
 
Till och börja med vill vi självklart tacka alla våra underbara och fantastiska funktionärer som 
har ställt upp under årets alla tävlingar. 
Tävlingsåret började med en lokal och regional tävling för häst i mars där vi också hade 
Allsvenskan för Div 1. I maj andordnades två kvällshoppningar för unghästar med möjlighet 
till kval till Falsterbo Horse Show, då dessa tyvärr krockade med några andra stora 
tävlingsplatser blev inte deltagarantalet så jättestort. 
Vår stora höjdpunkt rent tävlingsmässig under året var Svenskt Ponnyderby som anordnades 
i juli. Vi fick mycket starter och positiv feedback både under och efter tävlingarna, 
På hösten hade vi återigen våra unghästhoppningar nu med fokus på Breederskval. Dessa var 
väldigt uppskattade med många starter och mycket beröm. 
 
Kollar man på resultat har det varit ett framgångsrikt år för Dagstorp. Vi har individuellt 
framskjutna placeringar i höga klasser båda bland juniorer, Young rider och seniorer. Våra 
ponnylag vann Div 1, kom trea i Eliten och tog silver på Skånska mästerskapen. 
 
Dagstorp 150204 
 
Agneta Svensson  Ulrika Johansson  
Carina Snecker  Mats Ljungberg 
Niclas Swerre  Lina Svensson 
Benny Olsson  Lotta Swerre  
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 Cafeteriasektionen 2014 
 

2014 års stora tävling var återigen Svenskt Ponnyderby, som i år var förlagt mellan den 24-27 

juli, inom semester och sommarlovsledighet, vilket medförde att det var lättare att få funk-

tionärer och frivilliga att arbeta, som är bra, då det krävdes en hel del funktionärer till detta. 

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

Pizzerian, som ännu en gång har väldigt bra försäljningssiffror.  

Vi valde att återigen ha ryttarfesten med Pizzerian Dagstorp öppen hela kvällen och dukade 

upp långbord utomhus, samt valde att använda musik från Spotify, vilket var mycket 

uppskattat och trevligt, med stor uppslutning. 

Menyerna var sig likadana som förra året, dock lade vi till den varmrökta laxen två dagar i år, 

då många uppskattar denna rätt. Stora cafeterian, piaffen och kiosken har alla sålt väldigt bra i 

år. 

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

öppettider!  

Nytt för i år var att vi hyrde en liten fryscontainer som var mycket bra. Vi hyrde i år ett lite 

mindre tält och utrustning, vilket blev bra. 

Sammantaget av denna stora tävling så har alla gjort ett fantastiskt arbete och vi i sektionen är 

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

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

 

Som tack för det fina derbyresultatet, fick vi, funktionärer och medlemmar, åtnjuta en fin och 

givande "clinic" med Maria Gretzer. 

 

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

tävlingar vilket har fungerat bra, dock har vi fått hjälpa till lite extra när det gäller dressyr-

tävlingar då vi inte har någon ansvarig där. Detta har fungerat bra! Vi har hjälpt 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 kvällshopp-

ningar. Vi har även vid andra tillfällen med t ex inbjudna gästtränare/föreläsningar kunnat 

erbjuda servering i vår cafeteria. 

 

2014 har vi även haft livsmedelsinspektören hos oss som har gått igen vår verksamhet och 

med det fått det bästa betyget, med beröm godkänt. 

 

2014 är över och några medlemmar i vår sektion har valt att lämna över till nya medlemmar, 

vi tackar för era insatser och önskar de nya varmt välkomna! 

 

Vi hoppas på ett bra tävlings/cafeteria år 2015. 

 

Hofterup 2014-12-31 

 

 

Annika Zäll  Annika Persson  Yvonne Persson ej vald 

Agneta Pålsson Magdalena von Buxhoeveden Per Bramefelt ej med 

Carina Nordström    Anki Håkansson ej med 
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 Vandringspriser Ponny 2014 
 

Championat hoppning Julia Dahnelius 

Championat dressyr  Sofie Johansson  

Championat fälttävlan Vilma Essman  
    

Åboda champinionernas vandringspris  
Vinstrikaste ponnyryttaren på en och samma ponny 

Julia Dahnelius – Brad Pitt 
 

HTH köks vandringspris 
Bästa ekipage i LC dressyr 

Jonna Boklund Hellstenius - Hidalgo 

 

Löddeköpinge sparbanks vandringspris 
Bästa ekipage i LD och LC hoppning 

Frida Hammarlund – Prince Siarl 
 

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

Julia Dahnelius – Brad Pitt 
 

Trolleholmspriset 
Bästa dressyrryttare under hemmatävlingar 

Jonna Boklund Hellstenius 

 
Fam Boklunds vandringspris 
Bästa nybörjarerkipage i hoppning 

Jonna Boklund Hellstenius - Hidalgo 
 

Ponnysektionens vandringspris i hoppning 
Bästa ekipage i LB hoppning 

Erik Nordström – Disney Time 
 

Azzaros vandringspris 
Bästa ekipage i hoppning och fälttävlan på hemmatävlingar 

Felizia Göransson – Kilmaryl Rua 
 

Ponnysektionen vandringspris i fälttävlan 
Bästa ekipage i lätta klasser 

         Vilma Essman – Dalgårds Bonita 
 

Adam II´s vandringspris 
Bästa B-ponnyekipage i dressyr 

Jonna Boklund Hellstenius - Hidalgo 
 

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

Delas ej ut 2014 
 

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

Jonna Boklund Hellstenius - Hidalgo 
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 Vandringspriser Stora Hästar 2014 
 

Championat hoppning Fredrik Linell 

Championat dressyr Beatrice Ivarsson 

Championat fälttävlan Ebba Adnervik 
 

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

Britt-Marie Henningsson-Ivarsson  
 

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

Göran Linell 
 

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

Priset delas inte ut i år. 
 

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

Annika Brodin 
 

Juniorpriset i hoppning 
Bästa juniorryttare i hoppning under året 

Julia Dahnelius 
 

Fam Ivan Swedrups hederspris 
Gäller för bästa youngriderryttare i hoppning. 

Isabell Bengtsson 
 

Trelleborgspriset 
Bästa ryttare vid Dagstorps sommartävling i hoppning. 

Stephanie Rimmenborn 
 

Styrelsens vandringspris i hoppning 
Bästa ekipage i lätta klasser 

Alma Ljungberg – Hip like me 
 

Styrelsens vandringspris i dressyr 
Bästa ekipage i lätta klasser 

Annika Brodin – II Crusador 
 

Fälttävlanspriset 
Bästa ekipage i fälttävlan 

Ebba Adnervik - Costello 
 

Fam Swärds vandringspris 
Bästa ekipage i debutant och lätt fälttävlan. 

Sanne Bohman – Roll On 

 

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

Beatrice Ivarsson 

Pris från Signe Anderssons fond 
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”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” 

Sara Arvidsson 
 

 
 
 
 

 
 
 
HEDERVÄRDA OMNÄMNANDEN 
 
 
Dressyr: 
Beatrice Ivarsson, SM hade 2 hästar kvalade till A-finalen. Blev 4 i A-finalen den med 
Boomerang och vann B-finalen med Charles. Deltog i EM i Arezzo där laget blev 5:a. 
Blev 5:a på NM och slutligen Skånsk Juniormästarinna för 3e året i rad. 
 
Britt-Marie Henningsson-Ivarsson startat 8 Intermediaire I och vunnit 7 och blivit 2:a i den 
åttonde. Skånsk Mästarinna för Seniorer för andra året i rad. 
 
Hoppning: 
Fredrik Linell, SM inomhus i Borås med placering. SM utomhus i Falun.  Startat Tonic i 
unghäst-VM. Placerad i B-finalen. 
 
Fälttävlan: 
Ebba Adnervik, Silvermedaljör på SM för juniorer i Flyinge. Tävlade Junior-EM.  
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 Sponsorer 
 
Dagstorpsortens Ryttarförening tackar alla sponsorer som stöttat föreningen 
under 2014. 
 
 
Sveland Djurförsäkring 
Greengard 
Prima Liv 
 Skånsk Hästutrustning 
Vallåkra Lantmannaaffär 
Saxtorps Hästklinik 
Håkantorps Däckverkstad 
Cramo 
Assistanskåren Donalds Bilbärgning 
 Färs o Frosta Sparbank 
Lenas Foder o Tillbehör 
Trolleholms Lantmanna Affär 
 
Apq EL AB Malmö 
Autobärgning i Lund AB 
Bengts 
Billeberga Stenungsbageri 
Biopharma 
Ceva Animal Health AB 
Constructor 
Corvara 
Daroni, Reklam och fritid 
Donalds Bilbärgning 
Flexilast 
Gunnarlunda 
Hastia.se 
Hööks, sponsrar med egna täcken 
Ica Häljarp 

Ingvar Malmström 
JB Trailer AB 
K9 
Klippans Släpservice 
Krafft 
Kävlinge kommun 
Lenas Foder och Tillbehör 
Lerbergsgården AB 
Lindströms Bioenergi 
Linns Hovslageri 
Mary Kay 
Maxim 
Nightmare ontour 
OC Equestrian 
Ohlssons i Landskrona AB 
Prima Liv 
Purus 
Rätt sadel.se 
Saxtorps Hästklinik 
Skånsk Hästutrustning 
Släpservice i Trolleholm 
Stall Aspehus AB 
Stall Vattle Försäljningsstall 
Sydspol i Helsingborg AB 
Telfo Meditec AB 
Trikem 
Ömab 
 

 
 
 


