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Dagordning för Dagstorportens Ryttarförenings årsmöte den 10 mars 2017

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 styrelse styrelseledamöter 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 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 2016
Styrelsen för Dagstorpsortens RF avger för 88:te verksamhetsåret följande berättelse:
 Styrelsen 2016
Ordf.
V. ordf./ordf.
Kassör
Sekreterare
Övriga ledamöter

Kerstin Svensson
Mikael Carlsson
Gunilla Andersson
Viveka Munck af Rosenschöld
Berne Johansson
Ylva Mårtensson
Niclas Swerre
Agneta Pålsson
Vilma Essman (US)

Suppl.

Agneta Svensson
Mats Ljungberg
Annie Edelberg (US)

Styrelsen har under året hållit 11 protokollförda sammanträden, och 1 är medlemsmöte.
Årsmötesförhandlingarna hölls den 7 mars 2016 i Hofterups Byastuga och då närvarade
56 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
2016 är året som kan sammanfattas i två ord uppfyllda mål. Flitiga tävlingsarrangörer är ju
Dagstorp alltid, med välbesökta tävlingar i alla tre grenarna. Detta år hade vi dessutom tagit
oss an att arrangera tre mycket stora tävlingar; ponny SM, i dressyr, Svenskt ponnyderby i
både hoppning och dressyr och slutligen Lag-SM i fälttävlan i oktober. Samtliga dessa tävlingar blev en succé både sportligt och publikt. Superlativen haglade över våra funktionärer,
vår vackra anläggning och inte minst vår Cafeteria med mat av restaurangkvalité.
Parallellt med detta byggde vi upp vår fina nya uteanläggning med klubbstuga, sekretariat
och domartorn. Ett i starten till synes omöjligt projekt möjliggjordes av våra generösa sponsorer, med Majo Stables i spetsen men framförallt tack vare allt ideellt arbete som många
medlemmar lagt ner under vår och sommar.
Det sista och kanske det viktigaste målet uppfylldes också våren 2016. Styrelsens uppdrag
från medlemmarna under årsmötet 2015 att utreda möjligheterna att utesluta en medlemsfamilj. Ett arbete som kröntes med framgång efter många och långa arbetspass. En av familjemedlemmarna tilldelades en varning, trots överklagan i en 75-sidig inlaga till Svenska Ridsportförbundet och Riksidrottsförbundet
Dessutom fick vi rätten att neka dem förnyat medlemskap för 2017. En seger för demokrati
och rättvisa – att inte några få ska förstöra för alla andra.
Föreningsträningarna har under året utökats, med flera grupper med våra yngsta medlemmar i både dressyr och hoppning. Nu bedrivs träning måndag- onsdag med våra uppskattade
tränare. Kul med ponny, under ledning av Anna Westesson och Petra Carlsson har valt att
lägga sina aktiviteter som lovarrangemang, det är mer uppskattat bland ryttare och föräldrar.
Att få ut information på både hemsida och FB är en viktig del av ett föreningsarbete. Det
sköter Lotte Kvist och Helena Gagnefors med den äran.
I oktober samlades ett gäng entusiastiska medlemmar i vår nya fina klubbstuga för att äta en
bit mat tillsammans och prata om 2016 och om förhoppningar och önskningar inför 2017. En
mycket givande kväll.

 Verksamhetsplan 2017
2017 har vi tänkt blig anläggningens år. Vi har beslutat att förnya vår museiefärdiga maskinpark efter hand. Upprustning av ridhusen är klubbade och vi har utökat skötseln av anläggningen med en deltid som i nuläget sköts av Michael Andersson, naturligtvis med benägen
hjälp av vår anläggningsgrupp

 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
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 VERKSAMHETSBERÄTTELSER
 Anläggningsgruppen 2016
Under året har vi arbetat med underhåll av vår anläggning, det sedvanliga för att anläggningen 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.
2016 har vi fokuserat att renovera vårt domartorn, sekretariat, serveringen ute vid gräsbanan. Vi har rivit allt gammalt och köpt in nya bodar som vi under året renoverat, nu har vi
fått en fulländad struktur där ute gällande det, återstår lite kvar att göra. Vill passa på att
TACKA alla som på något sett hjälpt till att skänka saker till detta bygge eller på annat sett
hjälpt till att måla, fixa m.m. TACK SÅ VÄLDIGT MYCKET.
Ann Lindqvist har kört våra underlag både inne och ute! Vi har också under 2016 tittat över
vår maskinpark och försöker hitta olika lösningar som gynnar oss.
Vi kommer fortsätta 2017 med att renovera ridhusen, vill gärna titta över ljusinsläpp i ridhusen, ute underlagen lika så.
Som vanligt vill vi rikta ett stort tack till alla medlemmar som får stå ut med alltsågande,
hamrande, maskiner som används till olika ändamål, för att vår verksamhet skall uppfylla alla
våra krav. Jag vill rikta ett stort tack till alla medlemmar, frivilliga som hjälper till med olika
göromål på anläggningen. Det är ju sist ekonomin som styr våra investeringar, vi hoppas så
fort vårvärmen kommer att vi kan börja med några nya projekt.
Bjärred 170221
Niclas Swerre, sammankallande
Mats Ljungberg

Mikael Carlsson
Mikael Johansson

Magnus Edelberg

 Dressyrsektionen 2016
Vi har anordnat 5 tävlingar, varav 2 för häst och 3 för ponny. Största arrangemanget var
ponny SM i dressyr.
Framgångsrikaste ryttare under året har Beatrice Ivarsson på Bomerang och Charles varit.
De har också startat SM i dressyr för Juniorer samt även internationella starter. Young
Ridern Erika Langåker och Sirello har startat SM dressyr för Young Riders.
Framgångsrikaste ponnyryttare har varit Emilia Andersson på My Fair Dancing Bubble .
Dressyrsektionen 2016
Sara Arvidsson
Anna Pålsson

Lovisa Feikes De Groot
Maria Carlsson

Louise Fridolin
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 Fälttävlanssektionen 2016
2016 arrangerade Dagstorp två lyckade tävlingar. Den 28:e och 29:e maj var det tävling med
klasserna P70 – CNC*. Fulla hästklasser och ovanligt många ponnyer. Dagstorp bjöd på
väldigt fina terrängbanor. Vi fick mycket beröm från ryttarna.
Den 8:e och 9:e oktober arrangerade Dagstorp lag-SM i fälttävlan häst och ponny. Oväntat
många startande med 12 hästlag och 20 ponnylag. Bra oktoberväder tillsammans med
fantastiska terrängbanor och cafeterians hjälteinsatser gjorde detta till en mycket bra
tävling. Som grädde på moset tog Dagstorps hästlag lag-SM silver. Startade i laget gjorde
Henrik Adnervik, Ebba Adnervik, Anja Persson, Carin Clemensson och Sanne Bohman.
Dagstorp hade även ett ponnylag. I detta startade Ebba Adnervik, Malin Persson-Svensson,
Linnea Netterheim, Emil Svensson och Evelina Engström.
Terrängbanan i Dagstorp är flitigt använd av fälttävlansryttare från många klubbar.
Sektionen lägger ner mycket jobb på att hålla den i ordning. Ett stort tack skall därför riktas
till Torsten Brönmark som ansvarar för bokningar och tar hand om betalningarna. Tack också
Mikael Andersson för allt jobb med terrängbanan.
Det är Torsten och Mikael som har sett till att Suger Cup kunde ha en träning och en tävling
på Dagstorps anläggning.
Banbyggare på Dagstorpstävlingar är Lars Månsson, Torsten Brönmark, Mikael Andersson,
Agneta Hammarberg och Per Bergström. Och de gör ett strålande jobb.
I sekretariatet finns Lina Svensson, Annelie Siöland, Ulrike Siöland,
Anneli Sjöström, Malin Jönsson och Ylva Mårtensson som ser till att allt fungerar.
Cafeteriagruppen med Annika Persson, Irene Krell, Agneta Pålsson,
Veronica Göransson och Katarina Essman gör ett fantastiskt jobb. Kan jämnföras med en
bättre restaurang!
Thomas Jeppson och Berne Johansson ansvarar för stallar och säkerhet.
Kerstin Svensson är tävlingsledare, prisansvarig och dekoratör på tävlingarna.
Fälttävlanssektionen är en väl fungerande sektion med flertalet träffar under året.
Ryttare från Dagstorp har syns på många tävlingar på olika nivåer.
Erika Sjöström har haft framgångar på Breeders, startat YR-EM och startat *** tävling.
Henrik Adnervik har vinster i CNC* ridit ** och *** tävling.
Ebba Adnervik har SM silver för YR.
Helle Emond har tävlat i USA.
Carin Clemensson har vunnit CIC* och har vinster och placeringar i lägre klasser.
Även funktionärer från Dagstorp syns ute på tävlingar i hela Norden.
Dagstorps fälttävlanssektion.
Kerstin Svensson, sammankallande
Annika Persson
Caroline Persson

Torsten Brönmark
Catharina Fransson

Mikael Andersson
Ylva Mårtensson
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 Hoppsektionen 2016
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 och Eliten. I maj andordnades två kvällshoppningar för unghästar med
möjlighet till kval till Falsterbo Horse Show.
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.
Storhäst Elit kom vidare till sista omgången på Strömsholm och sedan vidare till finalen i
Falsterbo. Div 1 kom till final.
Dagstorp 2017-02-21
Lena Rosenkvist
Carina Snecker
Lotta Swerre

Agneta Svensson
Mats Ljungberg

Lina Svensson
Niclas Swerre

 Ungdomssektionen 2016
Under året har många lämnat US och bara en kvar i styrelsen. Där för har ungdomssektionen
inge haft några aktiviteter under året.
Kävlinge 26 december 2016
Annie Edelberg

 Cafeteriasektionen 2016
2016 var året då vi arrangerade 3! st mastodonttävlingar; Ponny SM i Dressyr, Svenskt
Ponnyderby samt Lag-SM i Fälttävlan.
Detta ställer naturligtvis enorma krav på oss i Cafeteriasektionen – men vi lyckades infria
dessa!
I och med att vi under första delen av året har byggt och fixat vår nya Cafeteria, domartorn,
sekretariat etc. nere vid gräsbanan så har det varit ett stort arbete, som har lagts ner av många,
i att bara fixa till lokalerna!
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.
Under den första stortävlingen Ponny SM i Dressyr förlades den mesta matförsäljningen i
Cafeterian uppe i ridhuset samt i vår lilla Piaff cafeteria i bottenplan ut mot dressyrbanorna.
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Vi smög igång vår cafeteria nere vid gräsbanan lite smått under kvällarna med Pizzeria och
lite grillat/pommes.
Under Svenskt Ponnyderby i år rådde det pizzabottenbrist på lördagen så vi fick komma på
något annat till lördagskvällen vilket resulterade i en Räkafton – mycket lyckat och mycket
uppskattat!
Lag-SM i Fälttävlan var verkligen en utmaning – då det låg förlagt så sent som 8-9 oktober,
med ganska låga temperaturer!
Vi hade då inte lika stora inhyrda resurser i elväg – vilket resulterade i lite tekniska problem ryttarfesten på lördagskvällen blev en prövning – att försöka servera drygt 200 personer varm
mat när strömförsörjningen inte riktigt räckte till att hålla igång både ugnar och värmevagnar
– men än en gång lyckades vi att leverera med många hjälpsamma insatser – ingen nämnd och
ingen glömd!!
Menyerna hade fått några nya rätter bl.a. en mycket uppskattad Kycklingwok men i övrigt
ganska lika föregående år med storsäljaren den varmrökta laxen, då många uppskattar denna
rätt.
I år har vi förvandlat den gamla sekretariatsfriggeboden ”Pinglan” till en godiskiosk – som
”Kul med Ponny”-barnen hjälpte till att bemanna och sköta försäljning från.
Stora cafeterian, Piaffen och Pinglankiosken - 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!
I år liksom föregående år hyrde vi en liten fryscontainer som tillägg till vår stora kylcontainer
vilket ger en fantastisk översyn då man kan ha all maten samlad på ett ställe.
I och med vår nya fina Cafeteria med möjligheten att både sitta inne och även ute på vårt
fantastiska trädäck så har vi alla möjligheter.
Till Lag-SM hade vi hyrt ett stort tält som täckte trädäcket och med lite värmetillägg av
gasolvärmare så fungerade detta mycket bra!
Sammantaget av dessa stora 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 2017-02-20

Agneta Pålsson
Carina Nordström

Annika Persson

Maria Carlsson
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 Vandringspriser Ponny 2016
Championat hoppning
Championat dressyr
Championat fälttävlan

Erik Nordström
Emilia Anderson
Ebba Adnervik

Åboda champinionernas vandringspris

Vinstrikaste ponnyryttaren på en och samma ponny

Emilia Andersson – My Fair Dancing Bubble
HTH köks vandringspris
Bästa ekipage i LC dressyr

Leo Bramefelt, Lillemons Firebird
Löddeköpinge sparbanks vandringspris
Bästa ekipage i LD och LC hoppning

Klara Igeby – Lucky Boy van den Das
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

Elin Ekholm
Fam Boklunds vandringspris
Bästa nybörjarerkipage i hoppning

Annie Persson – Moflos Zibel
Ponnysektionens vandringspris i hoppning
Bästa ekipage i LB hoppning

Mathilda Lindvall – Ballygreen Owen
Azzaros vandringspris

Bästa ekipage i hoppning och fälttävlan på hemmatävlingar

Emmy Lundblad - Eyesblue
Ponnysektionen vandringspris i fälttävlan
Bästa ekipage i lätta klasser

Ebba Adnervik – Katizie
Adam II´s vandringspris

Bästa B-ponnyekipage i dressyr

Hedda Westesson – Simberg Smasher
Sparrow News vandringspris

Bästa B-ponnyekipage i hoppning på regional och nationell tävling
Delas ej ut i år.

Dösjebropriset

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

Annie Persson – Moflos Zibel
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 Vandringspriser Stora Hästar 2016
Championat hoppning
Championat dressyr
Championat fälttävlan

Jennifer Jonsson
Beatrice Ivarsson
Henrik Adnervik

Per Perssons hederspris ” Flyingepriset”

Bästa ryttare vid Dagstorps sommartävling i dressyr

Linda Skoglund – Dr Bodo
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).

Britt-Marie Henningsson-Ivarsson - Rudolph
Per Perssons hederspris ” Kristianstadspriset”
Gäller bäst placerad i LA:3 dressyr.

Ida-Marie Källqvist-Alm – IMK Boccherini
Juniorpriset i hoppning
Bästa juniorryttare i hoppning under året

Klara Bostam-Edin
Fam Ivan Swedrups hederspris

Gäller för bästa youngriderryttare i hoppning.

Jennifer Jonsson
Trelleborgspriset
Bästa ryttare vid Dagstorps sommartävling i hoppning.

Ida Gagnefors
Styrelsens vandringspris i hoppning
Bästa ekipage i lätta klasser

Alma Ljungberg – Di Sel
Styrelsens vandringspris i dressyr
Bästa ekipage i lätta klasser, Msv C

Britt-Marie Henningsson-Ivarsson - Rudolph
Fälttävlanspriset

Bästa ekipage i fälttävlan

Henrik Adnervik – Empero
Carin Clemensson - Blueberry
Fam Swärds vandringspris
Bästa ekipage i debutant och lätt fälttävlan.

Anja Persson – Callaha
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Kävlinge kommuns ridhusinvigningspris
Vinstrikaste juniorryttare i dressyr (ponny eller häst)

Beatrice Ivarsson
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”

Anna Westesson och Petra Carlsson

HEDERVÄRDA OMNÄMNANDEN

Dressyr:
Beatrice Ivarsson har startat SM för Juniorer på två hade 2 hästar, Bomerang och Charles.
Erika Langåker och Sirello har startat SM dressyr för Young Riders.
Erika Sjöström har starta i EM för Young Riders.

Hoppning:
Elitlaget tog sig till final i Falsterbo.
Erik Nordström Har startat i ponny SM.

Fälttävlan:
Ebba Adnervik har tagit silver på YR-SM
Henrik Adnervik har tävlat SM.
Fälttävlanslaget häst, bestående av Henrik Adnervik, Ebba Adnervik, Carin Clemensson,
Sanne Bohman och Anja Persson blev silvermedaljörer på Lag SM.
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 Sponsorer
Dagstorpsortens Ryttarförening tackar alla sponsorer som stöttat föreningen
under 2016.

Annikas Hästtjänst
Apq EL AB Malmö
Assistanskåren Donalds Bilbärgning
Autobärgning i Lund AB
Bengts Hästsport AB
Bengtssons Tvättmaskiner
Billeberga Stenungsbageri
Biopharma
Constructor
Corvara
Cramo
Daroni, Reklam och fritid
Donalds Bilbärgning
Er-Ho Bygg AB
Flexilast
Flädie Lantmannaaffär
GL Equestrin AB
Greengard
Gunnarlunda
Hastia.se
HTH kök, Lund
Hyrtoaletten
Håkantorps Däckverkstad
Högmars Guld
Hööks
Ica Häljarp
InterGuide
JB Trailer AB
John Deere
Jumpnet.se
K9
Kjell och Co.
Kolla masken

Kävlinge kommun
Lenas Foder o Tillbehör
Lerbergsgården AB
Lindströms Bioenergi
Linns Hovslageri
Litovet
Ljungbergs Foder & Entreprenad
Lödde Måleri
MAJO Stables
OC Equestrian
Oresund Heavy Industries
Peggys Fisk och Delikatess
Precis Produktion
Prima Liv
Purus
Resa Lätt.se
Robert de Roover
Rätt sadel.se
Royal Canin
Salsa
Saxtorps Hästklinik
Skånsk Hästutrustning
Solklar.se
Sonnys Sadelhjälp
Stall Aspehus AB
Sveland Djurförsäkring
Sverige Naturbruksgymnasium AB
Sydvac
Trikem
Trolleholms Lantmanna Affär
Vallåkra Lantmannaaffär
Vattle AB
Örestads brandtjänst
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