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Dagordning för Dagstorportens Ryttarförenings årsmöte den 12 mars 2019

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 ungdomssektionen.
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 2018
Styrelsen för Dagstorpsortens RF avger för 90:de verksamhetsåret följande berättelse:
 Styrelsen 2018
Ordf.
V. ordf./ordf.
Kassör
Sekreterare
Övriga ledamöter

Kerstin Svensson
Mikael Carlsson
Gunilla Andersson
Viveka Munck af Rosenschöld
Berne Johansson
Agneta Pålsson
Marie Fridolin
Jonas Hansson
Jonna Boklund (US)

Suppl.

Anna Pålsson
Jessica Nilsson
Vakant (US)

Styrelsen har under året hållit 10 protokollförda sammanträden. Årsmötesförhandlingarna
hölls den 15 mars 2018 i Hofterups Byastuga, närvarade 30 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”.
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 Aktiviteter
Efter ett tävlingsfattigt och stillsamt 2017, så visade sig 2018 bli ett mer normalt Dagstorpsår.
Vi hade tävlingar i alla grenar, med Ponnyderbyt som juvelen i kronan. Tack vare våra
FANTASTISKA FUNKTIONÄRER och alla övriga som ställer upp både före, under och efter
tävlingarna, var de tävlande mycket nöjda och glada, och tävlingarna flöt på utan några
större problem.
Våra trogna Sponsorer har naturligtvis en viktig roll i våra tävlingar och vi TACKAR dem för
året som gått och ser fram mot nya, givande samarbeten.
2018 blev också hyllningarnas år.
Vi inledde med ett SKRYT och KNYTKALAS. Där hyllades framför allt våra duktiga barn och
ungdomar, men även våra framgångsrika lag, med Elitlaget i Hoppning och Fälttävlanslaget
i spetsen. Vi firade och tog för oss av ett dignande knytkalasbord.
Under hösten var det så dags att HYLLA DAGSTORPS RYTTARFÖRENING då vi uppnådde den
aktningsvärda åldern 90 ÅR. Till vår stora glädje kunde många eldsjälar, som byggt upp
föreningen, vara våra hedersgäster på festen. Det blev en kväll fylld av glädje, roliga minnen
och många skratt.
Under året har träningsverksamheten verkligen tagit fart, mycket tack vare engagerade
medlemmar som lockat hit eftertraktade tränare. Vill i detta sammanhang också passa på att
tacka Mikael Andersson, som lägger ner mycket arbete på att träningsgrupperna har bra
underlag att träna på.
Styrelsen har under året jobbat på att få ihop medel/bidrag till framför allt våra utebanor
som är i stort behov av nya underlag, men även till diverse förbättringar på, resten av
anläggningen. Vi har inledningsvis vänt oss till Kävlinge Kommun, men tyvärr har det varit
ännu långsammare än vanligt, säkert delvis beroende av det politiska kaoset i hela Sverige.
Efter ett antal möten, så har vi ännu ingen form av besked, men envisa som vi är, så fortsätter vi jobba på.
Vi hoppas på ett 2019 med;
1) En ansiktslyftning för vår anläggning, så att vi kan återta vår status som en av Sveriges
främsta tävlingsplatser
2) Många roliga träningar och tävlingar för våra medlemmar.
3) Fortsatt gott samarbete med våra sponsorer.
4) Många tävlingsframgångar för våra medlemmar.
Slutar med att tacka för året som gått TACK.
STYRELSEN i DAGSTORPS RF
Kerstin Svensson /ordförande/
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 Verksamhetsplan 2019
2019 planerar vi att anordna våra sedvanliga tävlingar igen. Vi planerar även fortsätta att
upprusta vår anläggning. Vi har en dialog med kommunen om ett ev. kommunbidrag till
renovering av framhoppningsbanan. Ridhusens ljusinsläpp har länge stått på ”att göralistan”
och det sår kvar men underlagen kommer att prioriteras i år, främst utebanorna men även
underlagen i ridhusen.

 Planerade investeringar/planerad upprustning
Under förutsättning att vi får ekonomisk hjälp från kommunen kommer vi att göra en total
renovering av framhoppningsbanan, dränering och nytt underlag.
Vi planerar investera i en ny harv för att bättre kunna sköta våra ridbanor, både inne och
ute.
Ljusinsläppet i båda ridhusen kan förbättras mycket genom att byta plasten på väggarna.
En handikappanpassad och säkrare ingång upp till läktaren i stora ridhuset

 VERKSAMHETSBERÄTTELSER


Anläggningsgruppen 2018

Inget att rapportera.

 Dressyrkommittén 2018
Under året har dressyrkommittén arrangerat 7 dressyrtävlingar varav 3 för häst och 4 för
ponny med sammanlagt 472 starter. Vi har bl.a. haft Dressyrderbyt under 4 dagar med
intensivt medlemsengagemang. Dressyrderbyt innehöll klasser från lokal till nationell nivå
samt var kvaltävling för den nystartade Mellbergs Cup. Vi har också arrangerat ungponnykval
en sommarkväll i juni. Sommarsäsongens stora vedermöda har pga. den mycket torra sommar vi hade, varit att hålla dressyrbanorna ridbara. Banorna krävde daglig omsorg med
vattning och harvning vilket till slut gav ett nöjaktigt resultat.
Dressyrkommittén 2018
Maria Carlsson
Louise Fridolin

Lovisa Feikes de Groot
Anna Pålsson

Elin Ekholm
Jeanette Caapsgård

 Fälttävlanskommittén 2018
2018 arrangerade fälttävlanssektionen två tävlingar i maj med tre veckors mellanrum. Den
första låg fel till i tävlingskalendern och fick färre starter än vi brukar. Tävling nummer två
hade många starter. Fina terrängbanor med välbyggda hinder av Mikael Andersson, Torsten
Brönmark och Lars Månsson.
Tävlingsledare och dekoratör är som vanligt Kerstin Svensson. Malin Jönsson, Ylva
Mårtensson och Lina Svensson med flera gjorde som vanligt ett bra jobb i sekretariatet.
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Sommaren 2018 ställde till med torka. Fältävlanssektionen fick köpa ny pump och renovera
bevattningen dagarna innan tävling.
Dagstorps terrängbana är en populärbana att träna på. Torsten B har haft hand om bokade
träningarna, och det har gett ca 25000.- till föreningen. Dagstorp har också hyrt ut banan till
en deltävling av Suger Cup.
Välorganiserad cafeteria av Annika Persson och Tina Johansson.
Sektionen tackar alla funktionärer för gott utfört arbete på tävlingarna. Vi tackar också för ni
sluter upp på fälttävlans fixardagar.
Dagstorps ryttare syns ute på de flesta terrängtävlingar. De som utmärkt sig extra mycket är
Ebba Adnervik som red hem en hedrande 5.e placering på SM på 3* nivå. Ebba har även
flera internationella starter i Belgien och Polen.
Ebba har också blivit uttagen till landslagstruppen för seniorer.
Även Henrik Adnervik har flera starter internationellt.
Erika Sjöström var 2018 i England och gjorde många fina resultat där med sina hästar.
Anna Böhme får priset för lätta klasser.
På ponny är det Malin Persson-Svensson som red en felfri terräng på SM på 24 år gamla
legenden Katitzi.
Fälttävlans sektionen 2018:
Kerstin Svensson
Ylva Mårtensson
Malin Jönsson
Annika Persson

Mikael Andersson
Torsten Brönmark
Berne Johansson

 Hoppkommittén 2018
Stort tack alla fantastiska funktionärer, utan er hade vi inte kunnat ha några tävlingar. Årets
tävlingar har bestått av lokala hoppningar i februari, maj, oktober och november, antalet
starter har ökat under året och avslutades med över 100 starter i november. I juni hade vi
vårt klassiska derby med hästklasser, i år öppet för alla. Lagen gjorde även detta år fantastiska resultat. Vårt div 1 lag vann båda första grundomgångarna och blev 3:a respektive 5:a i
de två resterande omgångarna. Vårt elitlag tog sig för 4:e året i rad till finalen i Falsterbo där
vi slutade på en mycket hedrande 5:e plats. Trots att vi är en ganska liten klubb har vi många
duktiga ryttare som tävlar framgångsrikt på hög nivå och alltid syns högt upp i resultatlistorna ända upp på internationell nivå. Tack än en gång alla ni som ställt upp och jobbat
under året.
Dagstorp 2019-02-23
Lena Rosenkvist
Lina Svensson
Carina Snecker
Mats Ljungberg
Emma Wettermark
Lotta Swerre

 Ponnyhoppkommittén 2018
Under året har flera ponnytävlingar i hoppning genomförts. Ett stort tack till alla funktionärer, föräldrar, sponsorer och alla eldsjälar som engagerat sig. Utan er hade vi inte haft
möjlighet att genomföra de tävlingar vi gjort under året.
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Den första hopptävlingen för ponny ägde rum i slutet på april och var en lokal ponnyhoppning. Tävlingen lockade 125 starter vilket är i underkant med vad vår målsättning är.
Positivt är dock att vi hade många duktiga hemmaryttare som var med, vilket pekar på att vi
har en fin återväxt inom föreningen.
Årets stortävling var ponnyderbyt som gick av stapeln sista helgen i juni. Uppskattad tävling
från många håll, men antalet ponnystarter i år var för lågt så beslut fattades att fylla på med
storhäst.
Tävlingen genomfördes i ett strålande fint väder och slutresultatet blev väldigt positivt och vi
fick se många fina ritter. Även här hade Dagstorp många egna hemmaekipage som gjorde
strålande fina resultat.
Första helgen i september anordnades en lokal ponnyhoppning. Även här var antalet starter
lägre än förväntat men tävlingen löpte på bra och även denna gång hade vi tur med vädret.
Den årliga Mårtenshoppningen arrangerades i november och här fick vi många anmälningar
vilket var väldigt glädjande. En tävling som uppskattades av många.
Under hösten deltog även Dagstorp med ett lag i hoppning Div 2. Slutresultatet efter tre
omgångar blev en tredje plats. Dagstorp representerades av det yngsta laget och gjorde en
fantastisk prestation. Lagtävling är både utvecklande och roligt. Under 2019 hoppas vi på att
både få ihop ett ponnylag i hoppning i både div 1 samt div 2.
En väldigt uppskattad RESTfest anordnades i slutet på augusti för alla ponnybarn med
familjer. Vi åt tillsammans och spelade brännboll. Uppslutningen var stor och verkligen
härligt att se så många barn och föräldrar umgås och ha roligt tillsammans.
Under året så har träningar för Britt-Marie Ivarsson, Nicole Holmen samt Anna Cederquist
löpt på.
Gästträning för Monika Persson anordnades.
KM i dressyr var planerat men fick tyvärr ställas in på grund av för få anmälningar.
Sammanfattningsvis så har vi hunnit med mycket under året. Tillväxten på ponnysidan ser
väldigt lovande ut och det är viktigt att vi gynnar denna utveckling så att denna tillväxt blir
solid. Våra tävlingar är en central del för att lyckas vidareutveckla verksamheten. Det krävs
att alla hjälper till så att vi kan anordna ännu fler. Det är det som skapar förutsättningar för
att vi kan bygga vidare och utvecklas i rätt riktning.
Jeanette Boklund, Anna Netterheim, Ulrika Mårtensson, Katarina Gyllin, Marie Hansson

 Ungdomssektionen 2018
Under 2018 har ungdomssektionen anordnat väldigt uppskattade aktiviteter för alla barn
med tillhörande familjer.
Under sommaren anordnades en sommarträff i nya cafeterian vid hoppbanan där det bjöds
på pizza, läsk och aktiviteter i form av olika lekar.
För att få in lite pengar så anordnades kakförsäljning, loppis och salamiförsäljning.
Under hösten anordnades det en Halloweenfest med mat, lekar, spökrunda och filmvisning.
EquipMe hade visning av sina produkter med erbjudande i cafeterian.
Uppslutningen är väldigt god och dessa aktiviteter uppskattas väldigt mycket av både barn
och föräldrar. Gemenskap och att ha roligt tillsammans utan ponny är minst lika viktigt som
att rida och träna ihop.
Medlemmar: Jonna, Malin, Liv, Moltas, Kimona, Annie och Wilhelm
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 Cafeteriakommittén 2018
2018 – återigen var vi i full gång med tävlingar – lite statistik; vi har under 2018 haft 17
tävlingar i 3 olika discipliner med ca 2850 starter. Imponerande siffror!
Än en gång var vår största tävling Svenskt Ponnyderby då återigen med dressyr i år – med en
stor insats inför då vi pga den höga värmen och knappa nederbörden hade en väldigt torr
gräsbana – men än en gång visade Dagstorp god kämpaanda och lyckades vattna upp vår
fina gräsbana till att bli en alldeles utmärkt tävlingsarena dessa 4 dagar.
Vi har detta år som tidigare år själva fixat allt med maten till restaurangen samt allt till den
berömda kvälls Pizzerian även till vår Räkafton som är ju även den ett stående inslag på vår
sommartävling - 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 sektionen 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 2018-12-31
Agneta Pålsson
Tina Johansson

Ulrika Johansson

Christina Lundmark
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 Vandringspriser Ponny 2018
Championat hoppning
Championat dressyr
Championat fälttävlan

Erik Nordström
Hedda Westesson
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

Ellie Sachs – Simberg Smasher
Löddeköpinge sparbanks vandringspris
Bästa ekipage i LD och LC hoppning

Mathilda Hansson – Fredricko
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 Hügert – To be or not to be
Ponnykommitténs vandringspris i hoppning
Bästa ekipage i LB hoppning

Mathilda Hansson – Bella
Azzaros vandringspris

Bästa ekipage i hoppning och fälttävlan på hemmatävlingar

Wilma Linell – Roadrunner
Ponnykommittén vandringspris i fälttävlan
Bästa ekipage i lätta klasser

Malin Persson Svensson
Adam II´s vandringspris

Bästa B-ponnyekipage i dressyr

Ellie Sachs – Simberg Smasher
Sparrow News vandringspris
Bästa B-ponnyekipage i hoppning på regional och nationell tävling

Mathilda Hansson – Oak Deborah
Dösjebropriset

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

Annie Persson – Moflos Zibel
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 Vandringspriser Stora Hästar 2018
Championat hoppning
Championat dressyr
Championat fälttävlan

Henrik Lannér
Beatrice Ivarsson
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.

Anna Pålsson
Juniorpriset i hoppning
Bästa juniorryttare i hoppning under året

Erik Dahnelius
Fam Ivan Swedrups hederspris

Gäller för bästa youngriderryttare i hoppning.

Julia Dahnelius
Trelleborgspriset
Bästa ryttare vid Dagstorps sommartävling i hoppning.

Maja Pålsson

Styrelsens vandringspris i hoppning
Bästa ekipage i lätta klasser

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

Ida Ljungberg - Era
Fälttävlanspriset
Bästa ekipage i fälttävlan

Ebba Adnervik - Chippieh
Fam Swärds vandringspris

Bästa ekipage i debutant och lätt fälttävlan.

Anna Böhme – Common Combat
Kävlinge kommuns ridhusinvigningspris
Vinstrikaste juniorryttare i dressyr (ponny eller häst)

Moltas Carlsson
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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”

Jonna Boklund

 Sponsorer
Dagstorpsortens Ryttarförening tackar alla sponsorer som stöttat föreningen
under 2018.

Norrvidinge Rental
Sveland
Ville Gård
Tupperware
Skånegårdar
Autobärgning i Lund AB
PS of Sweden
Daroni
Equestrian Stockholm
EquipMe
Equipe Saddles Sweden
John Deere
Anerokliniken
Impreglon
Solklar
Donalds Bilbärgning

KRAFFT
Lindströms Bioenergi
Edin
Hyrtoaletten Helsingborg
Saxtorps Hästklinik
Linns Hoslageri
Jacson
K9
Granngåden i Löddeköpinge
Kjell o Company
Segragymnasiet
Ljungbergs Foder o Entrepreand
Torstenssons
Robert de Rover
Skånsk Hästutrustning

11

