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Dagordning för Dagstorportens Ryttarförenings årsmöte den 14 mars 2022. 

 
 

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 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 sektioner och kommittéer 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 2021 
 

Styrelsen för Dagstorpsortens RF avger för 93:dje verksamhetsåret följande berättelse: 
 

➢ Styrelsen 2021 
Ordf.  Kerstin Svensson  
V. ordf./ordf.   
Kassör  Gunilla Andersson 
Sekreterare  Viveka Munck af Rosenschöld  
Övriga ledamöter Agneta Pålsson   
  Mikael Bengtsson 
  Johan Knutsson 
  Anna Pålsson 
  Tina Hyllander 
  Linnea Lennartsson 
   
Suppl.  Gunilla Andersson  
  Vakant 
US representant Moltas Carlsson  
   
   
 

Styrelsen har under året hållit 10 protokollförda sammanträden. Årsmötesförhandlingarna 
hölls den 8 mars 2021, coronasäkert i stora ridhuset på anläggningen, närvarande 21 röst- 
berättigade 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, fält-
tävlan och andra discipliner inom hästsporten,  

• 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 
 
Våra förhoppningar om ett normalt 2021, vad beträffar tävling o träning i klubbens regi, 
hann ju knappt tänkas eller uttalas, innan pandemin orsakade nya restriktioner. Denna gång 
slog den speciellt hårt mot de ryttarkategorier som inte har hästarna som yrke, och därmed 
såg vi ett kraftigt minskat antal starter på våra tävlingar. 
Men tack vare en aldrig sinande handlingskraft hos våra medlemmar och de som kommer 
och tävlar hos oss, lyckades vi ändå genomföra flertalet planerade arrangemang.  
Våra föreningsledda träningar har pågått som vanligt, men på ett Corona säkert sätt, ledda 
av Lena Rosenqvist, Anna Pålsson, Peter Eriksson och Emma Gynning. TACK för ert 
fantastiska arbete. Eldsjälarna i dressyrkommittén har ordnat 2 välbesökta Pay and Ride och 
hoppkommittén har haft ett flertal omtyckta Öppna banor. 
En del av styrelsen tog på sig att söka de kompensationer som Riksidrottsförbundet erbjöd 
klubbarna att söka. Tack vare ett mycket gediget arbete, grundat på Gunillas Anderssons 
utmärkta bokföring, så ordnade hon tillsammans med Viveka Munck, att flera bidrag kom 
Dagstorp tillgodo. 
Våra ridhus och utebanor har under året skötts av John Pålsson på ett jättebra sätt, medan 
terrängbanan tagits om hand på fixardagar och av frivilliga krafter.  
Vi bytte och förbättrade våra underlag i båda ridhusen. En kombinerad städ och fixar dag i 
oktober, var mycket väl ”folkad” och vi målade, rensade under läktaren och rensade ogräs 
samt ansade buskarna på framsidan av ridhuset. 
Under hösten ansökte vi om bidrag, till nya speglar i stora ridhuset, av Sparbankstiftelsen 
Finn och fick 30 000 kr som hjälp till finansieringen av speglarna.  
Så vi slutade ändå året med en betydligt godare känsla än vi började och ungdomssektionen 
fixade en mycket uppskattad julklappshoppning, som fick sätta punkt för årets evenemang. 
 
 
SLUTAR MED ETT TACK TILL VÅRA SPONSORER OCH ALLA FANTASTISKA MEDLEMMAR.  
Styrelsen/ Kerstin Svensson ordf. 
 
 

➢ Verksamhetsplan 2022 
2022 planerar vi att anordna våra sedvanliga tävlingar igen samt en större tävling i början av 
juli, Green Field.  Vi planerar även fortsätta att upprusta vår anläggning. Ridhusens ljus-
insläpp har länge stått på ”att göralistan” och det står kvar men underlagen och dess bevatt-
ning kommer att prioriteras i år, främst utebanorna men även bevattningen av underlagen i 
ridhusen.  
Vi ska även, med medlemmarnas hjälp, aktivt arbeta för att förbättra den ekonomiska 
situationen. 
 
 

➢ Planerade investeringar/planerad upprustning  

Ljusinsläppet i båda ridhusen kan förbättras mycket genom att byta plasten på väggarna. 
En handikappanpassad och säkrare ingång upp till läktaren i stora ridhuset 
Vi behöver ett nytt bevattningssystem, både ute och inne. 
Ombyggnad av sekretariat och renovering av ridhuscafeterian fortsätter.  
Inköp av de delvis finansierade Ridhusspeglarna. 
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➢ VERKSAMHETSBERÄTTELSER 
 

• Anläggningsgruppen 2021 
 

Anläggningen har under året fått en del mindre uppfräschningar och några lite mer 
omfattande. Vi fick under våren en vattenläcka i stora ridhusets bevattningssystem, vilket 
orsakade fuktskador framförallt i, sekretariatet. Mikael har på egen hand tagit sig an 
projektet och allt börjar bli färdigställt igen. 
Underlagen i båda ridhusen har fixats till dels via avjämning och fräsning, men det 
kompletterades även med lite ny sand och ny fiber i lilla ridhuset.  
Cafeterian i ridhuset har utrustats med Luft-värmepump vilket vi hoppas ska minska 
uppvärmningskostnaderna framgent. Det har även påbörjats ett arbete med att måla och 
fräscha upp cafeterian. 
Anläggningsgruppen har även i samråd med styrelse gjort en grov genomgång av vilka större 
renoveringar och förbättringar som bör göras i närtid. Några av de högst prioriterade 
punkterna är: nya ljusinsläpp och nya bevattningssystem i ridhusen. Då pandemitiden 
inneburit en viss ekonomisk osäkerhet har vi valt att avvakta något med genomförandet. 
Leasingkontraktet på vår lilla traktor har löpt ut och föreningen har nu köpt traktorn från 
leasingbolaget. Beslut har även tagits på att vår gamla, lite större traktor ska avyttras då vi ej 
anser den vara motiverad att behålla.  
 

Anläggningsgruppen 2020 

 

• Dressyrkommittén 2021 
 

Under året har dressyrkommittén arrangerat 6 dressyrtävlingar. Två ponnytävlingar med 
ungponnykval och två storhästtävlingar med unghästklasser. Sammanlagt hade vi ca 270 
starter vilket kan anses vara ett godtagbart antal startande med tanke rådande pandemi. 
Tävlingarna har genomförts med prickfritt resultat. Under året har även arrangerats två Pay 
and ride där intäkterna går till nya speglar i stora ridhuset. 
 Tack till alla som varit funktionärer vid våra tävlingar. 
 
Dressyrkommittén 2021 
Anna Pålsson  Tina Hyllander Ida Ljungberg 
Britt-Marie Ivarsson  Beatrice Ivarsson Linda Carlsson 
 

• Hoppkommittén 2021 
 

Stort tack alla fantastiska funktionärer, utan er hade vi inte kunnat ha några tävlingar. Trots 
att Corona fortfarande påverkade tävlingar och samhället på olika sätt under 2021 kunde vi 
ändå genomföra ett antal lyckade tävlingar med nöjda startande. Till 2022 hoppas vi återigen 
få igång en lite större tävling ute på vår fina gräsbana. Våra egna ryttare fortsatte leverera 
toppenresultat. Två red SM med bland annat en seger i kvalklassen på Senior SM. Vi har nu 
ett antal ryttare som representerar Dagstorp i 150 klasser samt på olika unghästarrange-
mang.  
 
Dagstorp 2022-02-26 
Lena Rosenkvist          Mats Ljungberg               Caroline Rosenqvist 
Lina Svensson          Nina Lundberg                         Michaela Godenhjelm 
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• Fälttävlanskommittén 2021 
 

Det är andra året tävlingsarrangörerna sätts på prov på grund av pandemin. Vi i Dagstorp 
arrangerade en tävling den 29-30 maj med cirka 100 startande, med klasserna P70- CCN2*-S. 
Färre starter än vi brukar ha. Fina banor byggda av Thomas Jörgensson och Agneta 
Hammarberg. På tävlingen utmärkte sig Tova Gyllin som vann P70 på Fredriksbergs Aragon. 
En till som var placerad i Dagstorp, men som har många placeringar och fina resultat hela 
vägen från unghästchampionat till CCI3*, är Ebba Adnervik. Ebba är dessutom Skånsk 
mästare. På FEI Eventing zone ranking -North Western ligger Ebba på en hedrande 127 plats! 
En ryttare som också imponerar är Henrik Adnervik. Hela vägen från unghästchampionat till 
CCI4*! Familjen Adnervik är dessutom uppfödare till flera av sina framgångsrika hästar. 
Henrik är också med på FEI Eventing zone ranking -North Western. 
På FEI listan ligger också Erika Sjöström, med placeringar i 2* och 3*klasser. Erika är kvar i 
England, återigen hos Englands förbundskapten Christopher Bartle. Med sig har hos 7 hästar 
för tävling och träning.  
Suger Cup valde att även i år ha en av sina tävlingar på Dagstorps Rf. 
Vi är glada att många kommer och tränar på terrängbanan. Det ger inkomster till föreningen. 
 
Sammanfattat av Ylva Mårtensson. 
Fälttävlans kommittén: 
Kerstin Svensson                Ylva Mårtensson 
Katarina Gyllin                   Berne Johansson 
Anja Persson                       Helene Emond 
 

 
 
 

• Tävlingskommittén 2021 
Tävlingskommittén har träffats vid några tillfällen under 2021 då vi tillsammans har gått 
igenom tävlingsterminen för höst 2021 samt hur året 2022 ska se ut. Samverkan med 
samtliga discipliner för att få ihop ett bra års hjul på vår anläggning och att vissa tävlingar 
kan samverka om de ligger nära varandra i tid. En grupp bildades under hösten som var 
intresserade att driva en större hopptävling för häst under sommaren 2022. 
Tävlingsgruppens mål är att alla de olika disciplinerna ska representeras med tävlingar under 
året. Vi ser framemot 2022. /Ulrika Johansson 
 
 

• Ungdomssektionen 2021 
 

Inget att rapportera 
 
Moltas Carlsson 
Ordförande för Dagstorpsortens Ryttarförenings Ungdomssektion 
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• Cafeteriakommittén 2021 
 

2021 – ett år då vi p.g.a. Coronan fick ställa in ett antal tävlingar – och då en del av 
tävlingsåret endast var öppen för juniorer och yrkesverksamma – vilket ledde till att vår 
verksamhet har legat på en väldigt blygsam nivå. 
 
Vi har under 2021 haft 13 tävlingar i olika discipliner.  
Vår största tävling (F.d Svenskt Ponnyderby) som annars brukar vara 3-4 dagar blev i år en 1 
dagarstävling med 137 starter och med en begränsad cafeteria. 
 
Vi har följt gällande restriktioner och detta har inneburit mycket förpackad mat och att all 
mat som har serverats har fått läggas upp av cafeteriapersonal. 
Vi har kunnat erbjuda varm mat på en del av våra tävlingar – vilket har uppskattats mycket 
av ryttare med familjer. 
 
Vi har i största möjligaste mån använt oss av ICA Maxi i Löddeköpinge som matleverantör – 
dock har vi fått kompletteringshandla lite engångsmaterial och storköp av dryck hos Axfood 
som har lite större och mer praktiska förpackningar att erbjuda. 
 
Varje kommitté tar ett stort egenansvar såsom tidigare år 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. 
 
 
Cafeteria-kommittéen 2021-12-31 
 
Agneta Pålsson Ulrika Johansson Tina Hyllander 
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➢ Sponsorer 
 
Dagstorpsortens Ryttarförening tackar alla sponsorer som stöttat föreningen 
under 2022. 
 
 

 

 

Autobärgning i Lund 

Donalds Bilbärgning 

Er-Ho Bygg 

Granngården 

Håkantorp 

Ica Maxi 

MAJO Stabels 

Moderaterna 

Motormedlarna 

Prima Liv 

Saxtorps Hästklinik 

Skånegårdar 

Skånsk Hästutrustning 

Sydhalm 

Trailers and Trucks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


