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Dagordning för Dagstorportens Ryttarförenings årsmöte den 10 mars 2020. 

 
 

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 2019 
 

Styrelsen för Dagstorpsortens RF avger för 91:de verksamhetsåret följande berättelse: 
 

 Styrelsen 2019 
 
Ordf.  Kerstin Svensson  
V. ordf./ordf.   
Kassör  Gunilla Andersson  
Sekreterare  Viveka Munck af Rosenschöld  
Övriga ledamöter Agneta Pålsson   
  Jonas Hansson 
  Mikael Bengtsson 
  Johan Knutsson 
  Anna Westesson 
  Anna Pålsson 
  Ulrika Johansson 

Jonna Boklund (US) 
   

Suppl.  Gustav Roth (avgick 2019-11-20) 
  Jessica Nilsson 
  Vakant (US) 
   
 

Styrelsen har under året hållit 12 protokollförda sammanträden. Årsmötesförhandlingarna 
hölls den 12 mars 2019 i Hofterups Byastuga, närvarade 34 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 
 

2019 blev ett år med många tävlingsdagar. Vi hade tävlingar i alla grenar, även detta år med 
Ponnyderbyt som höjdpunkten. Tack vare våra FANTASTISKA FUNKTIONÄRER och under 
2019 en MINST LIKA FANTASTISK SPONSORGRUPP, så blev tävlingarna en framgång både 
sportsligt och ekonomiskt. Ett STORT TACK även till alla som fixar inför och efter tävlingarna. 
Utan alla er skulle varken vardagar eller tävlingar fungera. 
På tävlingsbanorna har Dagstorparna med UNGDOMARNA i spetsen, haft helt otroliga 
framgångar. Listan skulle kunna bli hur lång som helst, men vi nämner några exempel och 
samtidigt HYLLAR VI ALLA VÅRA LAG och ALLA INDIVIDUELLA PRESTATIONER.  
TVÅ SM-GULD bärgades. Det ena av blott 10-åriga Mathilda Hansson på ponny-SM i 
hoppning och det andra av den något äldre Henrik Adnervik i Fälttävlan. En trio medaljer 
blev det innan året var slut då Anna Hugosson Feldt bärgade en silvermedalj i Junior- SM i 
Hoppning Häst. 
Minst lika stora framgångar har Ebba Adnervik haft. Hon blev uttagen att rida EM som 
förstaårssenior i fälttävlan. Därefter har utmärkelserna haglat över henne, Morgondagens 
Stjärna och Årets Komet mottog hon på Ryttargalan. 
Som vanligt har det gått bra för Britt Marie Henningsson-Ivarsson med fina placeringar och 
vinster på sin fina egenuppfödda Rudolf. 
Träningsverksamheten på anläggningen är både uppskattade och fullbelagda. 
För detta riktar vi ett STORT TACK till våra TRÄNARE. Samtidigt tackar jag vår anläggnings-
grupp som gjort ett fantastiskt jobb med att hålla underlag och bevattning igång.  
 
Styrelsen hade vissa förhoppningar om bidrag från kommunen till renovering av våra ute-
banor, men tyvärr tyckte inte beslutsfattarna att ridsporten har någon högre prioritet. Så vi 
vidtog diverse åtgärder för att förbättra det vi kunde med egna medel, dock återstår många 
bitar. Vi har inte gett oss vad beträffar kommunen, utan har lagt in ytterligare ansökningar. 
Skam den som ger sig!!! 
 
2020 innebär ett år med flera stortävlingar med PONNY-SM i dressyr och ett DAGSTORPS 
GRAND PRIX i hoppning, med en ny spännande GRÄSBANECUP som en av deltävlingarna. 
För att vi ska kunna genomföra dessa och ett flertal tävlingar till, samt dagligen kunna rida på 
en anläggning som är säker och väl underhållen och till glädje för alla medlemmar, så behövs 
att vi alla hjälps åt på våra fixardagar, att vårt samarbete med våra generösa sponsorer fort-
sätter och naturligtvis gärna ekonomisk hjälp från den ”hästkommun” vi tillhör. 
 
SLUTAR MED ETT TACK TILL VÅRA SPONSORER OCH ALLA FANTASTISKA MEDLEMMAR.  
Styrelsen/ Kerstin Svensson ordf. 
 
 

 Verksamhetsplan 2020 
2020 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.  
Vi ska aktivt arbeta för att förbättra den ekonomiska situationen 
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 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.  
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 2019 
 

Under 2019 har följande gjorts. Målning av bommar, hinderstöd med hjälp av våra 
medlemmar. Nya cafeterias kök har förbättrats med målning, nya hyllor och nyplacerad 
serveringsbänk. Byggnader har fått lite ny färg. Vi har haft ett antal fixardagar där våra 
medlemmar har gjort bra ifrån sig. Mikael Andersson har skött våra inne och ute banor samt 
klippt gräs. Under våren gjordes försök att förbättra stora grusbanan utan större framgång. 
Bevattningsbrunnarna togs dock bort vilket vi upplevde som positivt.  
 
Anläggningsgruppen 2019 

 

 Dressyrkommittén 2019 
 

Under året har dressyrkommittén arrangerat 5 (7) dressyrtävlingar varav 3 (5) för häst och  
2 (2) för ponny med sammanlagt 334 (472) starter. Vi har bl.a. haft Dressyrderbyt under 3 
dagar med intensivt medlemsengagemang. Dressyrderbyt innehöll klasser från lokal till 
nationell nivå och var på en något lägre nivå än vanligt för att inte konkurrera med Skånskt 
Mästerskap som hölls i Malmö under samma helg. Under senhösten har vi dessutom 
arrangerat två Pay-and-ride vilket vid första tillfället lockade 30 startande. 
Inför varje utetävling har det stora arbetet varit att få banorna i tävlingsbart skick. Det har 
krävts stenplockning, harvning och bevattning vilket till slut gav ett nöjaktigt resultat. Inga 
klagomål har framkommit under de tävlingarna vi arrangerat. 
 
Dressyrkommittén 2019 
Maria Carlsson  Tina Hyllander  Christina Lundmark 
Britt-Marie Ivarsson  Anna Pålsson    

 
 Fälttävlanskommittén 2019  

 

Fälttävlanssektionen anordnade 2019 två tävlingar. Den första 1-2 juni för både häst och 
ponny i klasserna P70- CNC 2*. 184 startande ekipage. Fina välbyggda banor av Mikael 
Andersson, med hjälp av Lasse Månsson. Andra tävlingen var den 14-15 september. 124 
startande ekipage även då klasserna P70-CNC2*. Banbyggare var Agneta Hammarberg med 
hjälp av Per Bergström. Tyvärr kämpade vi mot regnet och fick bygga kanaler för att leda 
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vattnet från dressyrbanan, men det hjälpte inte. Så av säkerhetsskäl fick vi flytta in dressyren 
i ridhusen. Tävlingen fungerade trotts vädret bra.  
Dagstorps Rf hade lag med i lag-SM häst, som red i Blekinge. I laget red Helene Emond, Lina 
Svensson och Henrik Adnervik. Laget kom på 6:e plats. 
Även 2019 har Suger Cup haft en deltävling i Dagstorp. 
Dagstorp har vinnaren i senior SM, Henrik Adnervik som tog guld i Segersjö! Henrik har även 
flera internationella starter i bl.a. Polen, Tyskland och Belgien. 
Ebba Adnervik lyckades bli både ”Årets komet”, och ”Morgondagens stjärna” på Ryttargalan! 
Ebba har internationella starter i Tyskland, Polen och har varit placerad i CCI4*! Ebba red 
även Senior EM.  
I England var Erika Sjöström placerad hos Christoffer Bartle med sina 5 hästar. Hon har gjort 
ett 30-tal starter i klasser upp till CCI4*. Som bäst en vinst i nationell 3* klass med Dantino B. 
Sedan oktober är Erika stationerad hos Christoffer Burton i södra England. 
Helene Emond har haft en jämn och bra säsong med sin Nebraska, med en vinst och flera 
placeringar i 2* och avslutade säsongen med fin debut i internationell 3* i Köpenhamn.  
 

Terrängbanan används mellan tävlingarna som träningsbana för ryttare från andra klubbar 
och för avgifterna har det köpts in markskruvar och annat hindermaterial. 
 

Ett stort tack till alla i sektionen och övriga funktionärer i cafeterian, sekretariaten och på 
alla andra platser. Ingen nämnd och då ingen glömd, ni vet vem ni är, och att ni hjälpt till att 
som vanligt göra Dagstorps tävlingar till en av de bästa! 
 
Fälttävlanssektionen 2019. 
Kerstin Svensson                     Mikael Andersson  Berne Johansson                       
Torsten Brönmark                   Malin Jönsson  Annika Persson 
Ylva Mårtensson 

 

 Hoppkommittén 2019 
 

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. I augusti hade vi vårt klassiska derby med hästklasser, i år öppet 
för alla. Vi hade representerande lag i både Div 1 och Elit allsvenskan. 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 med bland annat 
vinster och finalplatser under Jönköping Horse show. Tack än en gång alla ni som ställt upp 
och jobbat under året.  
 
Dagstorp 2019 
 Lena Rosenkvist  Carina Snecker  Emma Wettermark  
 Lina Svensson  Mats Ljungberg  Lotta Swerre 
 

 Ponnyhoppkommittén 2019 
 

I ponnykommittén har det under hösten/vintern 2019 skett några förändringar, dessvärre 
har kommittén förlorat medlemmar av olika skäl, endast två utav elva invalda personer är 
med i skrivande stund. Vi vill tack till er som lämnat gruppen för ert stora engagemang och 
gedigna arbete under året som gått. 
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Kommittén har fått stöttning under hösten av både nya och gamla ponnyföräldrar i klubben 
att driva kommitténs arbete framåt. Ett tack även till er för ert stöd. 
Under 2019 hölls flertalet tävlingar; 
Hoppning: Vi har bl.a. arrangerat Midsommar och Wienerhoppet i juni respektive oktober. I 
oktober hölls även div 2 finalen i Ponnyallsvenskan hos oss på Dagstorp. 
Dressyr: I dressyr har Dagstorp haft två, div 2 lag som deltagit i allsvenskan, där båda våra 
lag tog sig till final. 
Övrigt: Dagstorp deltog med två lag i Käpphästutmaningen som Svenska Ridsports förbundet 
arrangerade. Ett utav våra två lag gick vidare till finalen på Strömsholm i maj månad. Ett 
uppskattat arrangemang för alla deltagare. Ett ridläger hölls för alla våra ponnyryttare i 
början av juni, vilket var uppskattat av både barn, ponnyer och föräldrar. 
Under året så har bland annat hoppträningar för Eva Sunnanväder hållits kontinuerlig. Tack 
till Jennie Hügert för ett gott och grundligt arbete med logistiken runt dessa träningar. 
Progressionen på ponnysidan ser hoppfull ut och det är viktigt att vi tar hand om barnen, 
ungdomarna och deras ponnyer på bästa sätt. Barnen är ju trots allt klubbens framtid. 
Ponnykommittén vill rikta ett stort tack till alla funktionärer, föräldrar, eldsjälar samt våra 
sponsorer, utan Er hade vi inte haft möjlighet att fullfölja de tävlingar vi haft under 2019. 
 
Ponnykommittén 2019 
Petra Carlsson  Serena Svensson  Pernilla Bjelkengren 

 

 Ungdomssektionen 2019 
 

På påsklovet anordnades en uppskattad “Påskkväll” för barn och ungdom med lekar och 
mat, där de som ville var utklädda. 
På höstlovet bjöds det in till Halloweenfest. Tyvärr var många bortresta under lovet och 
antalet anmälningar blev därför så få att aktiviteten fick ställas in. 
I slutet av februari bjöds samtliga föreningens barn och ungdomar in till en Ungdomsträff. En 
kreativ kväll där man fick möjlighet att framföra sina önskemål och brainstorma kring 
aktiviteter klubbens barn och unga önskar under det kommande verksamhetsåret. 
US styrelse har under året drabbats av en del avhopp, men glädjande nog var det flera som i 
samband med Ungdomsträffen anmälde sitt intresse att ingå i styrelsen för det kommande 
året. 
 
Moltas Carlsson 
Ordförande för Dagstorpsortens Ryttarförenings Ungdomssektion 

 

 Cafeteriakommittén 2019 
 

2019 – ett år då vi haft en hel del tävlingar dock med lite minskande deltagarantal – tyvärr vet 

inte gemene man att uppskatta vår fantastiskt fina gräsbana när vi måste konkurrera med 

fibersandsunderlag som många andra föreningar har. 

 

Trots allt har vi 2019 haft 16 tävlingar i olika discipliner och med drygt 2400 starter på dessa.  

 

Vår största tävling för året var som vanligt vårt Svenskt Ponnyderby – där vi kör på i gammal 

god stil med mycket mat, god mat och mat i rättan tid! 

Vilket har inneburit ett antal dagens, smarriga mackor, korv, hamburgare, delikata bakverk, en 

öppen Pizzeria på kvällarna och även vår traditionella Räkafton. 
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Vår matleverantör Axfood i Arlöv har fungerat mycket bra i form av leveranser och öppet-

tider men efter intensivt sponsringsarbete så har vi numera en ny lokal leverantör av matvaror 

nämligen ICA Maxi i Löddeköpinge – där vi kan välja att förbeställa och åka och hämta eller 

mot en rimlig peng få varor utkörda till föreningen. 

Tack för denna lokala sponsor – Tina Hyllander! 

 

I år känns det ännu mer som att varje sektion tar ett stort egenansvar och tar hand om sina 

"egna" tävlingar vilket har fungerat 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 kvälls-

hoppningar.   

 

Cafeteriakommitteen 2019 

Agneta Pålsson Ulrika Johansson Annie Edelberg 
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 Vandringspriser Ponny 2019 
 

Championat hoppning Mathilda Hansson 

Championat dressyr  Martha Rembson-Pålsson  

Championat fälttävlan Delas ej ut 
  

Åboda champinionernas vandringspris  
Vinstrikaste ponnyryttaren på en och samma ponny 

Mathilda Hansson – Unsphinx D’Hurl Vent  
 

HTH köks vandringspris 
Bästa ekipage i LC dressyr 

Emmy Plato – Highlife 
 

Löddeköpinge sparbanks vandringspris 
Bästa ekipage i LD och LC hoppning 

 

 

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

Mathilda Hansson – Orchid´s Coryan 
 

Trolleholmspriset 
Bästa dressyrryttare under hemmatävlingar 

Delas inte ut i är. 

 

Fam Boklunds vandringspris 
Bästa nybörjarerkipage i hoppning 

 
 

Ponnykommitténs vandringspris i hoppning 
Bästa ekipage i LB hoppning 

Wilma Linell – Roadrunner 
 

Azzaros vandringspris 
Bästa ekipage i hoppning och fälttävlan på hemmatävlingar 

Wilma Linell – Roadrunner 
 

Ponnykommittén vandringspris i fälttävlan 
Bästa ekipage i lätta klasser 

Delas inte ut i år 

     
Adam II´s vandringspris 
Bästa B-ponnyekipage i dressyr 

Ebba Knutsson – Iroquois 
 

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. 
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 Vandringspriser Stora Hästar 2019 
 

 Championat hoppning Erik Nordström 

 Championat dressyr Britt-Marie Ivarsson 

 Championat fälttävlan Ebba Adnervik 
 

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

Wilma Essman – Cruella de Ville 

 

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

Britt-Marie Henningsson-Ivarsson – Rudolph och Charles 
 

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

Ida-Maria Källqvist Alm – IMK Unique Stardust  
 

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

Felicia Billgren – Lanjan  
 

Juniorpriset i hoppning 
Bästa juniorryttare i hoppning under året 

Erik Nordström 
 

Fam Ivan Swedrups hederspris 
Gäller för bästa youngriderryttare i hoppning. 

Erik Dahnelius 
 

Trelleborgspriset 
Bästa ryttare vid Dagstorps sommartävling i hoppning. 

Marie Hansson 
 

Styrelsens vandringspris i hoppning 
Bästa ekipage i lätta klasser 

Jonna Boklund 
 

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

Maria Carlsson – Very Fair 
 

Fälttävlanspriset 
Bästa ekipage i fälttävlan 

Ebba Adnervik - Chippieh 
 

Fam Swärds vandringspris 
Bästa ekipage i debutant och lätt fälttävlan. 

Helene Emond – Nebraska 
 

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

Martha Rembson-Pålsson – Leuns Veld’s Danique 
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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” 

Emil och Jenny Svensson 
 
 

 

 

 Sponsorer 
 
Dagstorpsortens Ryttarförening tackar alla sponsorer som stöttat föreningen 
under 2019. 
 
 

 

 

Delphi Advokatbyrå 

Kaptensgården AB 

Thulins Elektriska AB 

Noahs Kashti AB 

Saxtorps Hästklinik 

K9 

Hyrtoaletten Helsingborg 

John Deere 

Robert de Rover 

Kraft 

Trikem Sport 

Donalds Bilbärgning 

Grolls 

Svetstjänst Industribemanning i 
Lund AB 

Skånsk Hästutrustning 

Torstensson 

Skånegårdar 

 

 

 

Prima Liv 

SMP Sweden 

Tvivla Design 

Börjes 

Covalliero 

Health & Wealth 

Jacobssons Lantbruk 

VIS - Värme Industri Sanitets AB 

Scamarine AB 

Majo Stables 

Oresund Heavy Industries 

First Trade AB 

Alfatest 

Anneroklininken 

Ohlssons 

Gösta Palm Maskin AB 

Magasin A 

Baker Tilly Helsingborg AB 


