
 

Verksamhetsberättelse	2020	–	Föreningen	Fjärås	Hoppryttare	

Klubbens ändamål är att skapa gemenskap och aktiviteter för att utveckla våra medlemmar i och 
genom ridsporten samt att behålla ungdomarna i sporten.  

Under 2020 har klubbens aktiviteter, precis som all annan föreningsverksamhet i Sverige, hämmats 
av Corona pandemin med bl a inställt Gothenburg Summer Tour som en konsekvens.  

Föreningen Fjärås Hoppryttare fortsätter att utvecklas med en positiv klubbanda. Det märks inte 
minst på den positiva feedback klubben fick vid vår kick off med grupparbeten kring Ridsportens 
värdegrund mm.  

Trots få tävlingstillfällen har många av våra ryttare haft framgång på tävlingsbanan och på andra 
sätt, var och en utifrån sina förutsättningar. Våra ryttare på ponny och häst, i hoppning och 
fälttävlan har tränat, tävlat och placerat sig på de få tävlingar som varit. Klubben är väl 
representerad på tävlingsarenorna! Något vi är väldigt stolta över. Våra fina klubbkläder lyser upp 
och gör att vi känner varm gemenskap!  

Klubben ser positivt på allt lagengagemang. Det är roligt och utvecklande både socialt och 
tävlingsmässigt! Varmt tack till alla ryttare, föräldrar och klubbsupporters. Särskilt stort tack till 
våra fina lagledare – Felicia Torgersen, Mikael Kristoferson, Anna Klang och Marie-Louise Ardin i 
hoppning och Anna Fele i fälttävlan. 

Vår fina Paula Torgersen gick hastigt och tragiskt bort under våren. Paula var en stor förebild, 
drivkraft och en av de som var med i klubben från begynnelsen. Hon engagerade sig i klubbens 
alla delar, framför allt i Lagen och i Gothenburg Summer Tour. Hon var en underbar människa och 
glädjespridare. Vi saknar henne varje dag. 

Sportsliga och andra framgångar - Hoppning 

Under 2020 har 52 av våra ryttare tävlat med häst och 23 ryttare tävlat med ponny! Trots få 
tävlingstillfällen har vi fina placeringar. Ett speciellt stort grattis till Emelie Grönberg, som med sin 
Jamaica VHL placerade sig på silverplats i Lövsta Future Challenge och därmed säkrade de en 
plats till GHS i Scandinavium 2021! Högst upp på rankingen för hästryttare ligger Emelie 
Grönberg med 186 poäng och för ponnyryttare Greta Breitholtz med 22 poäng.  
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Lag  
- Elitlaget i hoppning, häst, ligger kvar i Elitserien efter att ha kämpat väl. Elitlaget har 2020 

bestått av Carl Erikson, Emelie Grönberg, Lydia Lindén, Bianca Maggi, Rigmor Arvidsson-
Maggi och Saga Kwarnmark. 

- Division II laget, häst, vann Allsvenskan Halland! En strålande insats! Det segrande laget 
bestod av Majken Mossbrant, Ella Breitholz, Marie-Louise Ardin, Nova Eriksson-Klang 
och Maja Werlid. 

- Division I laget, ponny, kämpade sig till en hedrande tredje plats. I laget red Ida Garcia, 
Nova Eriksson-Klang och Johanna Kristoferson. 

- Division II laget, ponny, kom på en fin femte plats. Laget bestod av Johanna Kristoferson, 
Stellan Hedman, Anna Johansson, Nova Eriksson-Klang, Ida Garcia och Greta Breitholtz. 

Sportsliga och andra framgångar - Fälttävlan 

Under året har Fjärås Hoppryttare haft ca 35 stycken aktiva ryttare som tävlat fälttävlan. Dessa 
ryttare har en spridning från basnivån (P70/H80) till internationell 3* klass (SM/NM klass). Våra 
ryttare har ett flertal placeringar i regional fälttävlan. 

Distriktsmästerskap  
• Ella Blixt gjorde en strålande insats tillsammans med sin häst Calippa RAA och blev 

Distriktsmästare UR!  
• Tova Stark gjorde en fantastisk insats med sin ponny Nicke Nyfiken och blev 

Distriktsmästare P90 för ryttare 14 år och äldre! 

Lag 
Fjärås Hoppryttare hade två ponny lag på Lag-SM 2020. Tyvärr kunde inte båda lagen fullfölja 
tävlingen då en ponny skadade sig precis innan terräng start. 

I Lag 1 som fullföljde tävlingen red; Tova Stark- Nicke Nyfiket, Isabella Olsson – Puzzel, Emma 
Linder – Lori och Anton Rask – Highland Prince. 

I Lag 2 red; Anna Hanning – Dancing Cloud, Elvira Sjöman – Bambina M, Majken Mossbrant –
Lackaroe Gwennic, Pauline Romberg – Unnamed. 

Under 2020 har inget hästlag varit med på Lag-SM. 
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Kompetensutveckling 

Klubben har arrangerat olika träningsaktiviteter:  

- Clinic och föreläsning med Fredrik Malm, I huvudet på en banbyggare (39 deltagare) 
- Sju träningstillfällen för hopptränaren Anna Emanuelsson  
- Två träningstillfällen för hopptränare Rigmor Arvidsson-Maggi för Ponnylagen 
- Mental träning med Rasmus Bagger 
- Prova på fälttävlan för hoppryttare. 

Sugar Cup Halland  

Fjärås har under året arrangerat två omgångar av Sugar Cup Halland, både för häst och för Ponny. 
En omgång har arrangerats hos Familjen Hugosson i Anneberg under juni månad och en har 
arrangerats hos RK Styringe Stall i Harplinge i juli månad. Totalt har varje omgång haft 35-40  
deltagare och flera av dessa deltagare har även valt att åka på regionfinal i Flyinge under jul 
månad. Av dessa ryttare från Halland deltog åtta stycken ryttare i Sverige Finalen som hölls i  
augusti månad i Wäsbys Ridklubb där inverkans SM avgjordes. Ett flertal ryttare från Halland 
deltog i Sverige Finalen. Ansvarig för cupen under året har Anna Felé, Therese och Daniella 
Aronsson och Gabriella och Beatrice Svensson varit.  

Talangutveckling Halland 

Klubben brukar ha en eller flera ryttare med i Programmen för Talangutveckling, både Häst nivå 2 
och Ponny. P g a pandemin har programmen pausats under 2020 - 2021. 

Gemenskap 

Ett av syftena med klubben är att skapa gemenskap för medlemmarna. 

Vi har skapat gemenskap tack vare clinic med Fredrik Malm (39 deltagare), kickoff med bowling 
och mat och workshop (85 deltagare), gemensamma hoppträningar, lag hoppning och mental 
träning för Rasmus Bagger (20 deltagare). Dessutom genomförde vi två väldigt uppskattade 
tillfällen med öppen bana hos Rigmor Arvidsson-Maggi, där alla kunde vara med, även de allra 
yngsta! 

Vår kick off, som gick av stapeln 25 januari, samlade så många som 85 deltagare. Vid sidan av 
bowling och middag tillsammans genomförde vi också en workshop, Svensk Ridsport 2025 -  
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världens bästa, på uppdrag av förbundet. Runt varje bord diskuterades området Ridsporten 
värderingar och varumärke. Varje bord hade dessutom ytterligare ett område att diskutera: 

- Ridsport på hästens villkor,  
- Ridsport på individens villkor eller 
- Ridsportens prestationsmiljöer. 

Vi har dokumenterat resultatet från grupperna och de olika områdena, vilket finns på klubbens nya 
fina hemsida fjarashoppryttare.se 

Sammanfattningsvis är resultatet väldigt bra. Det visar att klubben väl lever upp till, det så viktiga 
området, Ridsportens värderingar och varumärken liksom till de övriga tre fokusområdena. 
Resultatet visar också att vårt ideella engagemang är stort i klubben, att dialogen och aktiviteterna 
är bra och att vårt tävlingsarrangemang engagerar. 

Det som känns viktigt är att vi fortsätter och värnar om det som är bra med vår klubbanda och våra 
olika aktiviteter, som träningar, workshops, clinics etc.  

Naturligtvis kan vi alltid bli bättre. Det som lyftes fram som områden att värna om och att utveckla 
är att vi: 

- alltid hälsar på varandra, med ett leende 
- alltid är en bra kompis och snälla mot varandra 
- fortsätter att inte prata skit om varandra 
- ser varandra över gränserna 
- uppdaterar US-sektionen 
- förbättrar vår hemsida 
- uppdaterar, hjälper och instruerar funktionärerna innan tävlingen så man känner sig trygg i 

rollerna. 

Under året har vi skapat en ny fräsch hemsida fjarashoppryttare.se. Stort tack Anna Nord för allt 
ideellt arbete och engagemang med skapandet och underhållet av den nya hemsidan! Det är 
ovärderligt! 

Dessutom har vår fina ungdomssektion, under ledning av Nova Eriksson-Klang, kommit igång 
ordentligt och skapat gemenskap genom sitt Instagram-konto, fjarashoppryttare_us, där de aktivt 
lägger ut vad som händer och vilka de olika ryttarna är mm. Ett gäng ungdomar (Nova Eriksson-
Klang, Majken Mossbrant, Ida Nordin, Greta Breitholtz samt Lova Lund) gick också en  
förberedande ungdomsledarkurs i regionens regi, vilket blev en jättebra grund för sektionen. Stort 
tack för allt ert positiva och fina engagemang!  
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Ekonomi och Medlemsantal   

Medlemsantalet, licensierade ryttare och stödmedlemmar, uppgick under 2020 till totalt 145 
medlemmar. En ökning med 6 jämfört med 2019. 

Gothenburg Summer Tour ger normalt ett tillskott i föreningens kassa, så dock inte detta år pga 
pandemin. 

Totalt för 2020 gör klubben ett negativt resultat med -136.701 kr och har tillgångar om 567.515 kr  
i UB. 

Tostared 2021-02-10 

Styrelsen 

Christina Eide  
Ordförande   
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