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Styrelsen har under 2021 arbetat fram riktlinjer på vilka 
verksamheter och aktiviteter vi vill ha i klubben. Vi är en 
bred klubb med många aktiva på olika nivåer inom dressyr, 
hoppning, körning och WE. Vi har fokuserat på att bygga en 
vi-känsla i klubben genom att vi haft flera träffar med ung-
domssektion och kommittéerna. På träffarna har vi tagit fram 
gemensamma policyer i olika frågor men även bara haft 
trevligt och umgåtts tillsammans. 

Det har under 2021 blivit lite förändring i styrelsen, vi gick 
från att under våren vara sju ordinarie ledamöter + två supp-
leanter till att vi blev fem ordinarie ledamöter + två supp-
leanter under resterande del av året.  
Under våren hade vi digitala möten för att sedan övergå till 
blandat digitala och fysiska möten. Styrelsen har haft elva 
sammanträden.

Vi vill även lyfta några andra medlemmar som varit engag-
erade i och för föreningen:
• Malin Lundgren - resebokningsansvarig. 
• Torunn Andersson - US representant i DUS (distriktsungdomssektionen). 
• Åsa Olsson - representant i GRF (Gotlands Ridsportsförbund) styrelse.

Antalet betalande medlemmar under år 2021 var 171 stycken varav 44 % var barn/ungdomar upp till 
20 år.  

SGRK har haft ett samarbetsavtal med Sindarve Ridskola kring klubbens barn- och ungdomsverk-
samhet.  Samarbetet har även varit kring en feriejobbare som arbetat både på Sindarve och anlägg-
ningen i Havdhem. 

Under våren pågick en diskussion kring hur driften av Gropen skulle ske utifrån det beslut som 
togs på årsmötet i början av 2021. Efter att ha tittat på olika alternativ utifrån lagar samt statliga och 
regionala bidrag, tog styrelsen beslut om att det bästa alternativet vara att driva Gropen som en 
sektion i klubben. En tillfällig sektion bildades för att driva Gropen under resterande del av 2021.   

Utifrån att styrelsen nominerade Elena Hallgren till Folksams Idrottsfond stipendier deltog hon på 
Folksam Ledarcamp på Bosön 3-5 december. Det är ett läger som inspirerar och stimulerar unga 
ledare att fortsätta utvecklas som ledare inom idrotten.

Styrelsen
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Emma Jansson - ordförande
Tina Alex - vice ordförande
Micke Jaresand - kassör
Kajsa Melin - sekreterare
Elena Hallgren - US repr. 
Jennie Nygren - suppleant
Magnus Ronström - suppleant

Frida Karlqvist och Birgitta 
Lundin lämnade styrelsen 
vid sommaren. 



I början på 2021 skapade SGRK en 
webbaserad klubbshop på Butiken i 
Stallet. Därifrån köpte sedan US, kom-
mittéer och styrelse gemensamma 
västar och medlemmarna har kunnat 
beställa fina klubbkläder och -utrust-
ning.

Vi har byggt upp en struktur kring an-
sökningar för LOK och lärgrupper, där 
varje kommitté har en ansvarig. Under 
2021 har vi haft 335 aktivitetstillfällen.
Det är en liten ökning från 2020 då 
det var 331 timmar. 

Kommittéerna har haft varsin sponsoransvarig, som arbetat aktivt för att hitta sponsorer till våra 
tävlingar. Klubben har haft fyra huvudsponsorer som stöttat hela klubbens verksamhet.  
Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla sponsorer under året men framförallt klubbens huvudspon-
sorer som varit Gotlands byggen AB, Havdhem Bols AB, Länsförsäkringar och Mathssons svets 
och smide.

Varje kvartal har det gått ut ett medlemsutskick som lagts på hemsidan och sociala medier. Hem-
sidan och Facebook är de forum där medlemmarna kan ta del av info om klubben och vad som 
händer samt tävlingsresultat. Både klubben och ungdomssektionen finns även på Instagram.

Aktiviteter 
Vi har under året haft flera arbetsdagar på klubbens två anläggningar, Gropen i Stånga och Suder-
gutarnas ridhus i Havdhem. Det finns ett stort engagemang och driv hos kommittémedlemmarna 
att se till att våra anläggningar skall hålla en god kvalité 
och utvecklas på bästa sätt. 

Under sommaren arrangerade klubben två mycket 
lyckade läger - knatteläger hos Maria Ankarcrona och 
ungdomsläger i Havdhem. Stort tack till Ungdomssek-
tionen som arrangerade ungdomslägret på bästa sätt 
med bra tränare och roliga aktiviteter.

Varje år anordnas idrottens dag på några av Gotlands 
grundskolor. Milla Westberg och Sally Wizén var i Ha-
vdhem skola och berättade om ridsport och gjorde PR 
för SGRK. Eleverna fick prova på  
käpphästhoppning, vilket var mycket uppskattat. 
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I november arrangerades KM-fest 
i Stånga skola. Vi åt taco, hade 
frågesport och firade alla pristagare i 
lilla och stora KM.

Vi avslutade året med en mycket roligt 
och fin julshow som US arrangerade. 
Alla grenar fick visa upp sin verksam-
het på ett vackert och fartfyllt sätt. 
Showen avslutades med ett stämn-
ingsfullt luciatåg med flera av våra 
kuskar och ryttare, samt en mycket 
välsjungande kör.  

Träning och tävling
Klubbtränare har under året varit Maria Ankarcrona i dressyr samt Lisa Horwitz och Jan Larsson i  
hoppning. Vi tackar alla tränare för mycket utvecklande och uppskattade lektioner.

Pandemin satte även stopp för tävlandet under början av året. När väl tävlingarna drog igång har 
klubbens kuskar och ryttare har presterat mycket bra på tävlingsbanorna inom dressyr, hoppning, 
sportkörning och WE.

Även i år har vi både inom paradres-
syr och sportkörning haft represen-
tanter i landslaget. 
Louise Etzner började året med att 
på Svenska parasportsgalan få ut-
märkelsen årets nykomling. Louise 
lyckades sedan mot alla odds sedan 
ta sig till Paralympics i Tokyo. Där 
presterade hon och Goldstrike B.J på 
topp och imponerande med att rida 
hem silver i kür. Tjoho! 
På Ryttargalan i slutet av året 
utsågs Louise till årets kämpe. Årets 
hästskötare blev Hanna Etzner.

Inom sportkörningen har Team 
Mariline verkligen visat framfötter-
na under året. Under NM i Danmark 
blev Oliver Sternhag - Brännornas 
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Davinci nordisk juniormästare i maraton och Marika Strömberg – Exact/Rinen/Balb körde hem ett 
lagsilver.  
Straxt efter NM blev Oliver och Pinc uttagna att representera Sverige i ungdoms EM i Sélestat 
(FRA). Tyvärr kunde de inte delta pga. att Pinc hade lättare hosta i samband med att de skulle resa 
iväg till Frankrike.
Marika Strömberg blev uttagen och deltog i VM i Frankrike. Det var ett tufft motstånd och teamet 
kämpade väl i alla tre moment och sammanfattningsvis höjde de sin prestation och resultat sedan 
de senast deltog på VM 2019. 

Ekonomi
Ekonomin är stabil och årets resultat visar på plus. En bidragande orsak till den goda ekonomin 
är att våra tävlingar har gjort ett positivt resultat. Medlemmarna har också bidragit med försäljning 
av kläder från New Body. Våra sponsorer har även bidragit till den goda ekonomin. Detaljer om 
ekonomin 2021 finns att läsa i årets balans- och resultatrapport längre fram i denna årsberättelse. 

Stort tack
Stort tack till alla kommittémedlemmar för det stora engagemang ni har för er gren samt för att 
ni arrangerat mycket proffsiga tävlingar. Vi är stolta över den verksamhet vi visar upp för de an-
dra klubbarna på Gotland. Vårt kafeteriautbud har även blivit mycket uppskattat av funktionärer, 
tävlingsryttare och kuskar.  

Styrelsen vill även rikta ett stort tack till Sudergutarnas ridhusförening och Gropensektionen som 
gjort ett fantastiskt arbete för att se till att våra anläggningar håller så hög kvalité och standard. 

Södra Gotlands Rid- och Körklubbs styrelse
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Cafeterian är en samlingspunkt för våra medlemmar och 
besökare. 

Under 2021 har vi arbetat för att öka utbudet med hemlagad 
mat och minskat andelen godis och snacks.  Cafeterian i 
Havdhem har haft öppet på samtliga tävlingar. 

Funktionärer har serverats mat och intresset och försäljnin-
gen till besökare har ökat trots pandemirestriktionerna. 

I Gropen har utbudet varit mindre pga de begränsade 
tillagningsmöjligheterna.

Cafeteriakommittén
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Helena Casanova
Stine Pallin
Malin Dahlgren
Pia Åkerman



Dressyrsektionen har under året haft 11 Corona-vänliga 
möten där vissa medlemmar har medverkat fysiskt, andra 
digitalt. Utöver detta ca tio sammankomster att förbereda 
inför tävling, bygga dressyrstaket och hålla i klubbaktiviteter. 
Medlemmar ur sektionen har medverkat på distriktets utbild-
ningar och möten. Sektionen har genomfört två tävlingar, KM 
och haft lag medverkande i PAS div II.  Dressyrtränare för 
2021 har varit Maria Ankarcrona och Charlotta Ågårdh-Ors-
mark som hållit träningar en gång i veckan i Sudergutarnas 
ridhus. 

Årets första tävling blev inställt till följd av Corona. Sektionen 
och ungdomssektionen anordnade då en programträning 
tillsammans i maj. Ungdomssektionen fick då testa på att 
välja program och vara skrivare åt domaren. Det kom ca tio 
ekipage till start och det blev en fin dag. 

Vårens PAS och RAS div 1 blev tyvärr inställda, tanken var att 
SGRK skulle ha både ett ridhästlag och ett ponnylag. 

Sommartävlingen blev av, en tredagars tävling med klasser 
från LC ponny till St. Georg för ridhästarna. Målet var att ha 
en stor bredd på klasserna så att alla nivåer kunde vara med 
vilket vi lyckades bra med. Det blev en lyckad tävling med båda 
gotlandsekipage och något fatslandekipage. Våra egna ryttare 
gjorde bra ifrån sig. Det blev en mycket lyckad tävling om än i 
varmaste laget!

I slutet av augusti arrangerade dressyrsektionen tillsammans 
med hoppsektionen en kombinerad tävling där pris delades ut 

till ekipage som deltog 
i båda disciplinerna. Sju 
ekipage deltog och det 
var en rolig och uppskattad tävling. 

På hösten arrangerades PAS div II, red i laget gjorde Märta 
Melander och Ebba Engström. De slutade på totalt en andra 
plats men var snubblande nära att ta förstaplatsen. Bra och 
fint ridet av er!

SGRK arrangerade sedan en tävling för ridhäst i september. 
Dessvärre var det ett tunt startfält med endast 31 ekipage till 

Dressyrkommittén

Anna Jacobsson (grenledare)
Titti Larsson
Ella Smith
Maria Ankarcrona
Karin Vistrand 
Linda Lagergren
Anna Melander
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start över två dagar. Trots få anmälda blev det en lyckad tävling, roligt att många från klubben var 
med och fick fina resultat. 

Även detta år har varit ett kort och annorlunda tävlingsår. Högst på tävlingsrankingen enligt 
tävlingsdatabasen är för ridhäst Hanna Etzner- Goldstrike på 15 poäng och för ponny Olivia 
Mattson- Tezz på 7 poäng. Stort grattis och väl kämpat av er!
Ekipage med flest starter under året är Märta Melander på Monega med hela tio starter trots myck-
et litet utbud av tävlingar. 

Vi vill också säga stort grattis till Louise Etzner på Goldstrike 
som har gjort många fina ritter och placeringar under året 
- inte minst silvret i Paralympics i Tokyo. En stor förbild för 
klubbens dressyrryttare!

Vi vill rikta stort tack till funktionärer som ställt upp på 
våra tävlingar, utan er hade det aldrig gått! Tävlingsryttare, 
föräldrar och hobbyryttare, alla behövs för att det ska bli 
lyckat!
Tack till våra sponsorer som gjort det möjligt att hålla hög 
standard på fina priser och startavgiften låg. TACK!

Sista tävlingen för året var klubbmästerskapet, en fin häst-
dag i Sudergutarnas ridhus. Även i år hade vi maskerad för 
de ekipage som ville. 

Resultat för KM
Kategori B
1. Julia Ankarcrona - Duschess
2. Ebba Engström - Faritale Dancer
3. Märta Melander - Monega

Kategori C
1. Olivia Mattsson - Tezz

Kategori D
1. Tova Jakobsson - Millon Dollar Mari

Ridhästar
1. Angelica Käldare - Lucky Charm
2. Charlotte Grauning - Gardens Enjoy
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Även i år hade vi lilla KM för ryttare på väg ut på tävlingsbanorna. Medverkande detta år var Abby 
Smith, Ellen Ganshed, Hedda Stumle och Ella Duse. Vi hoppas på att få se mer av er på tävlings-
banorna framöver!

Nu blickar vi fram emot ett 2022 med lite flera tävlingar och en minst lika hög standard. Träna 
vidare!
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Gropensektionen

Ewa Kolmodin Weijmar
Tobias Mattsson
Ingela Mathsson
Kristina Östre

”Interimssektionen” består idag av följande ledamöter Ewa 
Kolmodin Weijmar (sammankallande), Tobias Mattsson,  
Ingela Mathsson samt Kristina Östre.
En anläggningsgrupp behöver kunniga och händiga person-
er som har tillgång till maskiner för att utföra arbete i Gropen. 
Vi har följande personer som är med i ”Fixargruppen”; Claes 
Jakobsson, Thomas Mathsson, Göran Kolmodin och Stefan 
Johansson.

Vi tog över ansvaret för anläggningen i juni månad och har under året fokuserat på att rensa områ-
det på en massa skräp och gammalt byggmaterial, satt upp en ny högtalaranläggning som förenin-
gen beviljades investeringsstöd för 2020 och tillsammans med körkommittén fortsatt arbetet med 
att bygga nya maratonhinder. Det har under året köpts in ett par mobila hinder för terränghoppning 
och vi efterlyser om det finns några intresserade i föreningen som vill fortsätt driva utvecklingen av 
terränghinderbanan på anläggningen.

Under hösten har det genomförts ett möte där vi har dis-
kuterat hur de olika grenarna önskar använda anläggnin-
gen för sin verksamhet och hur vi ska genomföra arbets-
dagar. 
Det vi kom fram till är följande;
• Vi behöver under 2022 att åtgärda 40 x 80 m banan, 

den behöver dräneras och det behöver läggas på ett 
nytt underlag.

• Hindervagnen ska renoveras med tak, så att det kan stå 
hindermaterial tillgängligt vid 40 x 80 m banan under 
perioden april – oktober.

• Vi kommer undersöka möjligheterna att flytta klubbstu-
gan från nuvarande plats till förråden, samt att bygga ett 
servicehus med servering/toaletter under 2023. Samt 
att anlägga en större parkering för funktionärer och pub-
lik mellan förrådet och Stångavägen, hagarna kommer 
då att flytta till området där klubbstugan finns idag.
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Detta andra år i vår nya klubb blev också till stor del påver-
kad av Covid-19. Tävlingar blev inställda och vi kunde inte 
ordna träningstävlingar för våra orutinerade ryttare. Med stor 
sorg gick vi ställa in våran mycket populära och uppskattade 
tävling “Påskhoppet”. Det var en stor osäkerhet hur vi skulle 
kunna bedriva vår verksamhet resten av året. Glädjen var 
därför väldigt stor när man började lätta på restriktionerna 
och vi kunde så smått börja starta upp vår verksamhet igen.  

Nationaldagshoppningen 
Den 1 juni lättade restriktionerna vilket gjorde att alla ålders-
grupper av ryttare fick lov att tävla. Många ryttare var väldigt 
tävlingssugna efter att vissa andra hopptävlingar som skulle 
ha anordnats hade ställts in. Vi beslutade med ganska 
kort varsel att ha en endagarstävling både för ponny och 
ridhäst. Tävlingen var väldigt uppskattad och vi fick många 
starter. Alla funktionärer var extremt tappra och kämpade 
på i många timmar. Vi hade klasser från 0,90 m till 1,00 m 
för ridhästar och LD till LB för ponnyer. Vi hade hela 103 
startande ekipage i de individuella klasserna och även 8 st 
lag som kom till start i den populära laghoppningen Cat-
tleyas Gunghästen. Vi fick ifrån vår klubb ihop hela tre lag. 
Ingen placering detta år men väl genomförda ritter.  
I 1.00 m klassen tog klubbens ryttare Tilde Limbach en fin 
första och tredjeplats och i 1.10 så blev det en tredjeplats. I L:B 
vann Elsa Dahl bland C-ponnyerna. 

Sommarhoppet 
I år gick sommarhoppet av stapeln den 20 juni, ponnyer och 
ridhästar tävlade på samma dag. Under den här tävlingsdagen 
fick ponnyerna börja. Vi hade återigen många startande, hela 106 
stycken. Dagen bjöd på extremvärme med upp till 30 grader och 
helt vindstilla. Även denna tävling så kämpade funktionärerna 
på bra. Sekretariatet fick flytta in till entrén i ridhuset då det var 
för varmt att sitta i hinderboden, som vi annars brukat vara i. 
Ponnyerna som startade på förmiddagen började med L:C, L:B 
och L:A. I L:C, kategori B segrade Ebba Engström på Fairytale 
Dancer. I kategori C stod Agnes Melander på Top Notch för en 
fin första placering. I L:B kategori C så vann Elsa Dahl på Gismo. 

Tillsammans så segrade dom även i L:A. Bland ridhästarna så segrade Jessica Pettersson på Nice’n 
Naughty i 1,00m klassen. I 1,10m så kom Elena Hallgren på en fjärde plats och i 1,20m så segrade 
Sara Olsson på Cashmir och vann då även SWB Gotlands vandringspris. 

Åsa Nilsson (grenledare)
Charlott Nordahl Grauning
Lisa Horwitz
Helen Budin
Sara Olsson
Viktoria Ronström 
Linda Hallgren

Hoppkommittén
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Kombinationstävling hoppning och dressyr 
I augusti hade vi 24 startande i en kombinerad inbjudningstävling för ponnyer ihop med dressyr-
kommittén. Detta var en ny tävlingsform som vi testade på försök. Man red den första dagen ett 
dressyrprogram och den andra dagen hoppade man en bana. Vi hade lite otur med krock med 
andra tävlingar och fick flytta dressyren till fredag kväll. Hoppningen fick byta tävlingsplats från 
Gropen till ridhuset i Havdhem. Regnet hade äntligen kommit till ön och vräkt ner och gjort att vi 
inte kunde hoppa på banan i Stånga. En rolig tävlingsform som vi kanske prövar på nytt i framtiden 
med bättre förutsättningar.  

Oktoberhoppet 
Den 16 och 17 oktober arrangerade vi den sedvanliga 
oktoberhoppningen där 56 ponnyer och 76 ridhästar kom 
till start. Tävlingen flöt på bra. Lördagens tävlingar startade 
med en L:D Clear round sedan en L:C lagtävling. Efter det-
ta så hade vi en L:C+ där tre av klubbens D-ponnyryttare 
stod för en första, en andra och en tredjeplacering. Vann 
gjorde Elena Hallgren på Niss, tvåa kom Sara Dahl på 
Westcliffs Poetic Morning och trea kom Alexandra Melin 
på Burza. Dagen avslutades med en L:B klass och där seg-
rade Maja Casanova på Poetic Remix Bland C-ponnyerna.  
På söndagen var det dags för ridhästar. Dagen började 
med en 0.90m klass, sen 1,00m, 1,10m och till sist 1,20m. 

I 1,00m klassen segrade Saga Stenegärd på Laskania och Elena Hallgren på Gardens Enjoy kom 
tvåa. I 1,10 kom Sara Olsson på Cashmir fyra och Saga Stenegärd på Laskania femma. 

Vår klubb är lyckligt lottad med många egna funktionärer. Banbyggarna Lisa Horwitz och Charlotte 
Nordahl Grauning byggde på våra tävlingar i år. Vi har också egna hoppdomare, Micke Jaresand 
och Marina Johansson. Överdomare har varit Hillevi Zerne. Alla våra hoppfunktionärer är väldigt 
omtyckta och har också varit flitigt anlitade av andra klubbar runt om på ön.  

I klubben har vi 32 stycken hoppryttare med licens. De har haft veckoträningar för Liza Horwitz,  
Louise Sjöstrand och Jan Larsson.  Vi har jobbat på klubbens arbetsdagar både i Gropen och vid 
ridhuset i Havdhem. Vi har rensat/städat upp i hinderbodarna, det har målats och fixats med under-
lag. Vi är stolta över att ha två fina anläggningar.  

Fastlandstävlingar 
Våra ekipage har varit över på fastlandet och representerat klubben. Elsa Dahl på Gismo stod för 
fina prestationer i Västervik i somras. Tillsammans kammade de hem tre placeringar varav en fin 
andra placering i LA+. Sandra Johansson – Bondo, Helen Budin – Challenger, Saga Stenegärd - 
Laskania och Erika Vistrand - Champion har alla kommit hem med rosetter. 
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Framgångsrikaste ponny- och ridhästekipage 
Klubbens mest framgångsrika hoppekipage 2021 är enligt tävlingsdatabasen för juniorer Elsa Dahl 
på Gismo med 63 poäng, de ligger även på en andra plats bland alla hoppryttare på Gotland, både 
juniorer och seniorer inräknade. Imponerande! 
Bland seniorerna var Sandra Johansson på Bondo framgångsrikast med 20 poäng. Bland annat 
segrade hon i en 1,10 m klass på Sylves Söderstrands nya anläggning och vann rosetter även hos 
Traumes  1,10 m och 1,20 m klasser. 

Klubbmästerskap 
Ponny  
Kat B 1. Ebba Engström – Fairytale Dancer
Kat C 1. Siri Mattsson – Tezz 2. Agnes Melander- Top Notch 3. Maja Casanova – Nors Stella Glittra   

Kat D 1. Alexandra Melin – Burza  2. Agnes Melander – Top Priority 3. Milla Westberg – Chyenne  

Ridhäst  
1. Sandra Johansson – Bondo 2. Saga Stenegärd - Laskania 3. Anna Mia Stridsberg -  Nice’n 
Naughty 

Lilla KM med rosett till alla  
Ina Gardell – Ior, Kajsa Melin – Compact Flash, Annie Olsson – Sweet Candy Girl. 

Tack
Vi vill rikta ett stort och innerligt tack till alla våra funktionärer och sponsorer. Utan er kan vi inte 
ordna tävlingar. Vi tackar för detta år och hoppas att Corona försvinner så att vi alla kan leva nor-
malt igen.  
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Även fast 2021 blev ett halvt tävlingsår har föreningens 
sportkörningsentusiaster hållit igång under hela året med 
många aktiviteter för både unga och gamla, enbet till fyr-
spann. Trots ett tävlingsfattigt år har ekipagen briljerat med 
många fina resultat såväl här hemma på klubbnivå som 
internationellt.

Föreningen har under året haft 11 tävlande kuskar från LB till 
Svår klass. Var och en av dessa ekipage har utvecklats och 
utmärkt sig på olika sätt. För att nämna några av framgångar-
na för föreningens kuskar så har:

• Malin Mathsson och Freja Nicklasson debuterat i tävling-
sklass och genomfört godkända resultat i LB Bed A.

• Olivia Mattsson har debuterat i medelsvår klass med god-
känt resultat.

• Maria Johansson med sitt fyrspann deltagit internationellt 
i 2* med godkänt resultat och visat att hon behärskar den 
svåra konsten i att ratta ett fyrspann. 

• Malin Lundgren med sin ponny Fridolf återupptagit tävlandet i sportkörning efter flera år som 
starthäst på travet.

• Nelly Harder Weijmar tävlat i medelsvår klass med sitt ponnypar med godkänt resultat.
• Ewa Kolmodin Weijmar debuterat i enbet medelsvår klass med godkänt resultat.
• Marika Strömberg deltagit i VM i Frankrike.
• Oliver Sternhag är numera maratonmästare för juniorer i Norden och blev uttagen till Junior EM 

men fick tyvärr avstå pga att hans häst inte var riktigt kry.
• Ellen Norrby deltog i SM för nordsvenskar i 

Kil, Värmland, med årets stationshingst Torp-
Tum 2076. Ekipaget kom fyra i precision och 
sexa i dressyr med tufft motstånd.

• Sara Borre tävlat enbet i dressyr och preci-
sion.

Körkommittén har i samarbete med Gropen-
kommittén haft fem arbetsdagar under året i 
Gropen där fokus har varit på att förnya och 
förbättra de maratonhinder som finns på an-
läggningen. Arbetet runt detta har skett på 
flera håll. Ett nytt hinder tillverkades på Marias Hästeri och ett annat i en ladugård i Stånga. Många 
föreningsmedlemmar har varit engagerade i arbetet med att färdigställa den nya hinderparken där 
åtminstone ett av maratonhindren är flyttbara.
Under året har Marias Hästeri arrangerat ett antal mycket uppskattade träningar för Axel Olin där 

Sportkörningskommittén

Marika Strömberg (grenledare)
Helen Hilltorn Bogren
Tobias Mattsson
Ewa Kolmodin Weijmar
Ingela Mathsson
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många av föreningens ekipage har deltagit 
regelbundet.
Nelly Harder Weijmar, Oliver Sternhag och 
Marika Strömberg har även deltagit på land-
slagsträningar i Strömsholm under året.
Körkommittén har under året haft regel-
bundna möten såväl digitalt som fysiskt där 
aktiviteter, tävlingar och träningar har plane-
rats.
Under första delen av året då det inte kunde 
arrangeras några tävlingar deltog många av 
föreningens kuskar i programkörning i dres-
syr för domare Eva Wiklund samt träning 
under tävlingsliknande former i precision 

och maraton för Tobias Mattsson.
De inplanerade tävlingarna i dressyr och precision den 24 april och 30 maj ställdes in pga rådande 
restriktioner.
Under de första dagarna i maj deltog Marika Strömberg och Maria Johansson i en för landslaget 
anordnad träningstävling på Åstorp. Två veckor senare körde Marika Strömberg och Oliver Stern-
hag ”Corona Drive” (en 3-dagars P&D) i Åstorp.

Den 30 juni blev det äntligen dax att genomföra 
årets första tävling med kvällsdressyr och pre-
cision i Gropen. Alla Gutekuskar var naturligtvis 
sugna på tävling och det blev totalt 26 starter. 
Veckan efter anordnades kvällsmaraton med 13 
startande ekipage.
I slutet av juli deltog Marika Strömberg och Oliver 
Sternhag i det Nordiska Mästerskapet i Sommer-
sted, Danmark. Marika körde ihop till en fjärde-
placering och Oliver blev Nordisk Juniormästare i 
maraton! Oliver blev 5a totalt av 13 ekipage.

Det svenska laget i ponnypar kom på en andra plats 
totalt och Marika fick därmed en Nordisk Silvermedalj 
med sig hem.
I mitten av augusti tävlade Maria Johansson sitt fyr-
spann i Mørkøv, Raevebjerg, Danmark med godkänt 
resultat. Marika Strömberg kom totalt på en andra 
plats på den 2* tävlingen.
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I september avgjordes dressyr- och precisions-DM i Sjonhem. Marika Strömberg vann och Ewa 
Kolmodin Weijmar blev tvåa i dressyren. Maria Johanson kom trea i precisionen med sitt fyrspann.
Den 10-11 oktober arrangerades den årliga fullständiga tävlingen i Gropen där totalt 22 ekipage del-
tog varav fyra ekipage gästade oss från fastlandet. Där avgjordes Distriktsmästerskapet i fullstän-
dig klass och Gotlandsmästerskapet i lag.
DM vanns av Marika Strömberg och Oliver Sternhag kom på en andra plats.
I lagtävlingen skulle man kunna säga att föreningen vann rubbet.
Totalt deltog åtta lag i GM och SGRK vann samtliga pallplatser.
1. ”Tripp, Trapp, Trull” med Freja Niklasson, Ellen Norrby och Ewa Kolmodin Weijmar
2. ”Youngsters-Gangsters” med Nelly Harder Weijmar, Olivia Mattsson och Oliver Sternhag
3. ”Russmaffian” med Malin Lundgren, Marika Strömberg och Sara Borre

Klubbmästerskapet avgjordes den 30 oktober i Gropen:
Dressyr
Lilla KM
Malin Mathsson och Freja Niklasson körde LB med godkänt resultat.
Stora KM
1. Marika Strömberg med Exact och Mariline’s Trubadur
2. Maria Johansson med Diesel
3. Oliver Sternhag med Brännornas Davinci
Precision
Lilla KM
Malin Mathson gjorde en felfri runda och Freja Niklasson körde LB med godkänt resultat.

Stora KM
1. Oliver Sternhag med Brännornas Davinci
2. Maria Johansson med Diesel
3. Malin Lundgren med Fridolf
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Marika Strömberg har under året tävlat för det svenska landslaget och åkte i september till Frank-
rike för att delta på VM. Det var totalt 31 startande i ponnyparklassen. Ekipaget slutade på en 24:e 
plats i totalen i hård konkurrens efter en felkörning i dressyren, ett tufft maraton med dubbla vat-
tenhinder och avslutade i ösregn felfri på konerna men med tidsfel på den väldigt tunga banan.

Sammanfattningsvis skulle man kunna säga att det varit ett händelserikt år där föreningens sport-
körningsfantaster har presterat på en hög nivå på så många olika sätt.
Sist men inte minst vill vi uppmärksamma alla våra funktionärer som under året arbetat oändligt 
många timmar ideellt. Utan dem inga tävlingar.
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WE-kommittén

Stina Larsson (grenledare)
Beatrice Månsson
Marina Gardell
Barbro Fyrman

Kommittén bildades i början på året och de som startade upp 
är Stina Larsson, som även sitter som ansvarig för kommit-
tén, Beatrice Månsson och Marina Gardell. 

Vi har under året som gått 
tillverkat en hel hinderpark 
för Working Equitation 
enligt gällande reglemente. 
Vi har haft en del hjälp från 
olika håll. Hinderparken 
finns vid Suder- 
gutarnas ridhusanläggning 
i Havdhem och är tillgänglig 
enligt reglerna för ridhuset. 

Vi har haft flertal möten un-
der året för att planera för 
utvecklingen för gruppen 
och för att arrangera fler träningar och tävlingar.

Under året som gått har vi annonserat om en tävling under som-
maren som vi tyvärr fick ställa in pga rådande pandemi. Vi skulle hållit en WE kurs med tränare Åsa 
Cidh från fastlandet som är med i landslaget men även den fick ställas in pga. rådande pandemi.  

Vi har engagerat Gemma Johnsson för flertalet träningar som hållits under hösten som har varit 
väldigt populära med både unga och äldre deltagare. 

Bron är klar!

Träning för ....?
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Vi inledde säsongen efter sommaren genom att 
arrangera en prova på dag i Working Equitation 
för Gemma Johnsson och riddarträning med An-
ders Månsson ihop på samma dag.

 
Vi avslutade säsongen med en tävling i november 
med enbart lätta klasser som även gällde som 
klubbmästerskap. Årets klubbmästare blev Stina 
Lasson tillsammans med hästen Bodon.

Nu på slutet av året har vi ökat gruppen med 
Barbro Fyrman som även hjälpte oss mycket med 
arrangerandet av vår tävling. 
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Ungdomssektionen

20

Annie Olsson - ordförande
Maja Casanova - sekreterare
Malin Jacobsson - kassör
Elena Hallgren - vice ordförande
Elsa Dahl
Torunn Andersson
Nellie Käldare
Madelene Olsson
Nelly Harder Weijmar

2021 var ett händelserikt år för ungdomssektionen trots den 
pågående pandemin. Sektionen har fått en del tillskott likaså 
tappat några medlemmar tyvärr. Vi i ungdomssektionen har 
jobbat hårt för att planera många aktiviteter och strävat efter 
att alla oavsett ålder eller nivå ska känna sig inkluderade. 

Ungdomssektionen består av nio tjejer i nuläget.
Ordförande: Annie Olsson
Sekreterare: Maja Casanova
Kassör: Malin Jacobsson
Ledamöter: Elena Hallgren (vice ordförande, styrelserepre-
sentant), Elsa Dahl, Torunn Andersson, Nellie Käldare, Made-
lene Olsson, Nelly Harder Weijmar.

Under årens projekt och aktiviteter har vi i ungdomssek-
tionen arbetat tillsammans och delat in oss i olika arbetslag 
för att delegera arbetet. Grupperna gör också så att vi blir en 
mindre fokusgrupp som verkligen lägger krut på just en akti-
vitet vilket skapar bra effektivitet och har gjort våra planeringar väldigt smidiga. 

Covid-19 har tyvärr begränsat oss i US då vi inte kunnat genomföra lika mycket aktiviteter som vi 
velat, dessutom kunde vi inte träffas i ett fysiskt möte förrän till sommaren. Trots den rådande pan-
demin har vi dock kunnat genomföra en del kul och utvecklande aktiviteter. 

All information kring vad vi gör och allt vi planerar hittas på vår instagram sodra_gotlands_us, där vi 
även lagt upp presentationer på våra medlemmar. 

Aktiviteter
Under året har vi arrangerat ett antal aktiviteter såsom en öppen bana, en pay n ride, ett ridläger och 
en luciashow. Vår första aktivitet i våras var den öppna banan som blev ett resultat av pandemin, 
den var mycket populär och us fick hjälp av Charlotte Grauning med en banskiss. Us la även ut att 
alla som kunde hjälpa till att bygga banan var välkomna och då kom några flitiga medlemmar. Se-
dan höll us en programridning som var väldigt lyckad, vi hade många ekipage på olika nivåer. 

Sedan traditions enligt höll vi årets ungdomsläger i augusti, där hade vi 11 deltagare exklusive 
ungdomssektionen. Lägret pågick under tre dagar och det innebär att deltagarna övernattade två 
nätter i ridhuset. Träningarna hölls av Zarah Strange i hoppningen och Anna Jansson i dressyren, 
de var mycket uppskattade av deltagarna. Tisdag kvällen spenderades i Nisseviken där deltagarna 
fick ett träningspass utav Liza och sedan blev det hamburgare. 



Den sista aktiviteten som hanns med för året var luciashowen som ungdomssektionen ordnade 
med hjälp av alla sektioner. Luciashowen bestod av alla sektionernas bidrag med ett vackert luci-
atåg som avslut, showen var mycket lyckad och publiken uppskattade det mycket. 
Ekonomi:
Ungdomssektionen har båda haft utgifter och intäkter under årets aktiviteter men ekonomin ser 
över lag bra ut för ungdomssektionen, vilket ger oss möjlighet att fortsätta planera roliga aktiviteter. 
Till nästa år är tanken att us skall öppna ett eget konto. 

Tack
Ungdomssektionen vill tacka alla för de året som varit och hoppas på ett till roligt år med hästvän-
ner. Stort tack till alla utomstående som hjälpt till. 
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Ekonomisk rapport
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