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2022 är året där vi för första gången, sedan SGRK bildades 
2020, har kunnat haft verksamhet utan restriktioner. Pan-
demin har dock gjort att vi kunnat söka många bidrag för 
återstart av verksamhet efter pandemin. Så under året har vi 
arrangerat clinics, träningar, läger, föreläsningar som helt eller 
delvis bekostats av bidrag. Det har gjort att vi nått ut till fler 
medlemmar och man har träffats i nya sammanhang vilket 
varit mycket roligt och givande.
 
Styrelse och kommittéerna har under året haft 4 träffar till-
sammans. Fokus på träffarna har varit att fortsätta att bygga 
på vi–känslan i klubben och att få inblick varandras verksam-
het. Vi har tagit fram ett årshjul inför kommande år, skapat 
grupper där man kan hjälpa och stötta varandra inom olika 
fokusområden. Vi har arbetat fram en vision för SGRK. Våra 
utmaningar framöver är samma utmaning som man har na-
tionellt inom alla idrotter, att få fler barn/ungdomar att börja 
idrotta. Men vi behöver även få fler utbildade funktionärer 
inom alla våra grenar. 

Vi kan vara stolta över den verksamhet vi har 
inom dressyr, hoppning, körning och WE. Vi har 
haft träningar och tävlingar på alla nivåer, där 
medlemmar fått de bästa förutsättningarna att 
kunna utvecklas. Inom alla grenar har vi kuskar 
och ryttare som haft fina placeringar både på 
Gotland och nationellt. 

Styrelsen har bestått av fem ordinarie le-
damöter och två suppleanter. Styrelsen har haft 
nio sammanträden som har varit både fysiska 
och digitala. 

Antalet betalande medlemmar under år 2022 var 175 stycken. 42 % är barn/ungdomar upp till 20 
år.  

SGRK har haft ett samarbetsavtal med Sindarve Ridskola kring klubbens barn och ungdomsverk-
samhet. Sindarves verksamhet uppmärksammades på Svenska ridsportsförbundet utifrån att man 
i 54 år haft sommarridläger. Imponerande och stort grattis till Blenda och Lisa Horwitz.

Under 2022 ansökte vi om 270 timmar LOKstödtimmar (aktiviteter både med och utan häst för 
barn/ungdomar upp till 25 år). Varje år väljer LOKstödsgruppen på förbundsnivå slumpmässigt ut 

Styrelsen
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Emma Jansson - ordförande
Tina Alex - vice ordförande
Maria Johansson - kassör
Kajsa Melin - sekreterare
Maja Casanova - US repr. 
Camilla Gardell - suppleant
Magnus Ronström - suppleant



ett antal föreningar i Sverige som de granskar. SGRK fick en granskning på vårens ansökningar och 
enligt kontrollen så är all verksamhet och hur SGRK sköter ekonomi och avtal godkända.  
Lärgruppstimmar var 271 st (utbildningstimmar för att utveckla din förening genom gemensamma 
forum, stora som små, där föreningens ledare, tränare, idrottsaktiva och andra medlemmar får mö-
jlighet att samtala om viktiga och värdefulla frågor för förening).
Varje kvartal har det gått ut ett medlemsutskick som lagts på hemsidan och sociala medier. Hem-
sidan, Instagram och Facebook är de forum som medlem-
marna kan ta del av info om klubben och vad som händer 
samt tävlingsresultat. 

Åsa Nilsson och Emma Jansson fick på idrottsgalan ta 
emot förtjänsttecken i silver. SISU delar ut det till personer 
som genomfört ett förtjänstfullt ideellt arbete i förening 
under minst 25 år.

Aktiviteter 
I februari hade vi ett digitalt årsmöte och i slutet på mars 
var det årsfest i Havdhems bygdegård. Louise Etzner Jakobsson föreläste om sin otroliga OS-resa i 
Japan. Efter maten var det prisceremoni för medlemmar som haft stora framgångar under året men 
det delades även ut specialpris till några medlemmar som vi ville uppmärksamma lite extra. 

Vi har under året haft flera arbetsdagar på klubbens två anläggningar, Gropen i Stånga och Suder-
gutarnas ridhus i Havdhem. Nytt för i år har var att vi hade ett schema över vilka medlemmar som 
skall delta på varje arbetsdag vilket inneburit en bättre fördelning över antalet medlemmar. Stort 
tack till Sudergutarnas ridhusförening och Gropenkommittén som gör ett hästjobb för att hålla våra 
anläggningar i fint skick och hela tiden utveckla dem till det bättre.

I november arrangerades KM-fest i Stånga skola. Vi åt taco, hade frågesport och firade vi alla pris-
tagare i alla grenar. För första gången fick även vi dela ut ett KM-pris till en junior i WE.

Vi avslutade året med en mycket rolig och fin 
julshow som US arrangerade. Alla grenar fick visa 
upp sin verksamhet på ett vackert och fartfyllt sätt. 
Showen avslut-ades med ett stämningsfullt luci-
atåg med flera av våra kuskar och ryttare, samt en 
mycket välsjungande kör.  

Träning och tävling
Klubbtränare har under året varit Maria Ankarcro-
na, Jan Larsson, Louise Sjöstrand, Ida Larsson, 
Gemma Johnson och Ewa Kollmodin Weijmar. Vi 
tackar alla tränare för mycket utvecklande och 
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uppskattade lektioner.
Klubbens kuskar och ryttare har presterat mycket bra på tävlingsbanorna inom dressyr, hoppning, 
körning och WE. 

Även i år hara Louise Etzner - Jakobsson och Goldstrike B.J haft ett fantastiskt år inom para-dres-
syr. Louise började året med att på Svenska parasportsgalan få utmärkelsen årets förebild. Louise 
och Goldie vann två guld på SM på Strömsholm, tre guld på NM på Flyinge varav två individuella 
och ett i lag. Vid VM i Herning blev det inga medaljer men de fick till flera fina ritter trots att det 
fanns läskiga kameror som störde Goldies fokus.

Inom sportkörningen har Marika Strömberg och Exact 630 tävlat internationellt i Holland, Åstorp 
(tredje placering) och Falsterbo Horse Show. På SM i Götene fick de med sig en bronsmedalj hem.
Oliver Sternhag med Brännornas Davinci (Pinc) har även han tävlat internationellt i Danmark där 
de blev totalsegrare i U25, de tävlade även i Åstorp och på SM i Götene. Oliver och Pinc var även 
uttagna till EM i Ungern och där slutade de precis utanför placering.
Maria Johansson och hennes fyrspann med Cimbus, Pottan, DIgone, Trysst Me och Wiklund har 
gjort stora framsteg under året. De har tävlat internationellt i Tyskland och Holland. På SM i Götene 
slog de till med ett guld i ponnyfyrspann. 

Inom WE har Anna Böhme Graneskog tävlat SM i Linköping på Jibaro ZM och Africano YMR.

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. Bidrag från SISU och Svenska ridsportsförbundet 
samt sponsring har även bidragit till den goda ekonomin. Detaljer om ekonomin 2022 finns att 
läsa i årets balans- och resultatrapport längre fram i denna årsberättelse. 

Stort tack
Vilka fantastiska medlemmar vi har i SGRK! Det är full verksamhet på alla nivåer i alla grenar hela 
tiden. Det är så imponerande vilket engagemang det finns i våra kommittéer och sektioner. Kom-
mittéerna i dressyr, hoppning, WE och körning har anordnat mycket proffsiga tävlingar som  
uppskattas både av de tävlande, domare och pub-
lik. Vår fantastiska kafeteria hyllas alltid av alla och 
blir ett mycket trevligt inslag på våra arrangemang. 

Tack för allt jobb ni i kommittéerna lägger ner men 
även till våra funktionärer och sponsorer som gör 
det möjligt för oss att arrangera våra tävlingar.

Södra Gotlands Rid- och Körklubbs styrelse
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Cafeterian har under året varit ett uppskattat inslag på våra 
tävlingar. 

Under 2022 har cafeteriakommittén fortsatt arbetet med att 
utöka utbudet av lagad mat och minskat andelen godis
och snacks. 

Cafeterian har haft öppet under 19 tävlingsdagar och serverat 
255 funktionärsmåltider.

Omsättningen för cafeterian har ökat under 2022.

Cafeteriakommittén
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Dressyrkommittén har under 2022 haft nio fysiska möten 
samt en fantastisk grillning vid Vakti på Näs. Utöver detta ca 
10 sammankomster att förbereda inför tävling, bygga dres-
syrstaket och hålla i klubbaktiviteter.  
Medlemmar ur kommittén har medverkat på distriktets ut-
bildningar och möten. 

Dressyrtränare för 2022 har varit Maria Ankarcrona, som har 
haft träning varje tisdag både vår och höst. Under hösten 
2022 frågade vi Ewa Kolmodin Weijmar om att hålla töm-
körningskurser för klubbens medlemmar, Ewa sa ja! Under 
hösten har hon undervisat många i konsten att tömköra sin 
häst. Det har varit mycket populärt så en reservlista fick göras 
för att fixa tiderna. Alla träningar har hållits i Sudergutarnas 
Ridhus i Havdhem. Vi tackar er tränare för att ni har ställt upp 
under 2022! 

Inför premiären av tävlingsåret genomförde vi en programridning den 5 mars med bra uppslutning. 
Maria Ankarcrona var domare för dagen. 

Under våren arrangerade vi en tvådagars dressyrtävling med PAS och RAS div 1, klubben hade lag 
i båda divisionerna. Både ponnylaget och ridhästlaget kom på en fin andra plats i totalen, väl käm-
pat!  
Inför PAS och RAS bad vi Bissan Forslund om mental träning som hon gladeligen genomförde 
med de deltagande ryttarna, mycket uppskattat av oss alla! 

Vi arrangerade sommartävlingen, 3 dagar 
med bland annat gotlandsmästerskapen 
(GM) i lag. Totalt 89 starter, varav några dres-
syrekipage kom från fastlandet. I GM kom 
klubben till start med två ponnylag som del-
tog med ett gott resultat - vinst! Vi hade fyra 
lag till start bland ridhästarna, vårt RH lag 
deltog med fina ritter. Inför GM anordnade 
Maria en programträning för alla ryttare som 
ville träna sina program. 

Den 18 augusti anordnade vi KM, domare 
för dagen var Cecilia Stenström, som efter 
tävlingens avslut berömde alla för sina fina 
ritter - roligt att få höra detta i vår klubb. 

Dressyrkommittén

Anna Jacobsson (grenledare)
Titti Larsson
Ella Smith
Maria Ankarcrona
Linda Lagergren
Anna Melander
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Resultat
Ponny kategori B+C
1:a  Julia Ankarcrona – Duschess 5209  
2:a Milla Westberg – Vindens Sweet Fairytale 

Ponny kat D 
1:a Agnes Melander – Top Priority 

Ridhäst 
1:a Emmi Gardell – Kannady Hill 
2:a Beatrice Månsson – Spot Prinze Joshua 

Under hösten deltog klubben i division 2, ett pon-
nylag och ett ridhästlag, med härligt engagemang 
hos alla lagmedlemmar. 

Vår årliga maskerad-dressyr genomfördes den 6 november, Maria 
Ankarcrona var domare. 10 utklädda ryttare kom till start. Pris de-
lades ut till bästa utklädda ekipage. 

När US anordnade den fina julshowen deltog dressyren med en 
kadrilj riden av våra D-ponnyryttare, väl tränade av Anna Jacobsson. 

29 december anordnade vi en clinic med Jan-Ove Olsson med tem-
at ridbarhet.  Fyra ryttare red på fina hästar, arrangemanget var både 
hopp- och dressyrinriktat. I pausen bjöds vi på Stines härliga soppa. 
En givande kväll med ett 40-tal hästintresserade! 

Under sommaren 
anordnade Maria ett 
barnläger samt ett 
dressyrläger. Vi har un-
der året följt och kunnat glädjas åt framgångarna som 
Louise Etzner Jakobsson har haft i paradressyr, med 
bland annat start i VM i Herning. 

Nästkommande år ser vi fram emot nya utveck- 
lingsmöjligheter, både uppsutten ridning samt träning 
från marken. Vi tittar mera på hur ridbara våra fina 
hästar är och kommer att bli under 2023! 
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Gropensektionen

Ewa Kolmodin Weijmar
Tobias Mattsson
Ingela Mathsson
Kristina Östre

Många medlemmar har gjort ett utmärkt arbete på arbets-
dagarna med bl.a. röjning, målning och byte av stolpar i de 
olika staketen. Vid dessa arbetsdagar har deltagarna bjudits 
på grillade hamburgare med tillbehör.

Vi har lagt på stenmjöl i det nya hindret allmänt kallat 
”Tobbes elände” och påbörjat förbättringen av underlaget 
med stenmjöl i Balhindret, där gräset har torkat och nu är 
bara lös sand.

Vi har sått i gräsfrö och lagt gödning på gräsbanan, som nu 
är avstängd för att gräset ska få chansen att ta sig.

 
Underhållet av banorna har under 2022 skötts av 
Ulf Jacobsson.

Ett nytt utedass har införskaffats och placerats 
vid infarten mot maratonhindren.

Anläggningen har haft mer uthyrning än året 
innan både för rid- och körträningar, island-

shästtävlingar och körtävlingar. Även öppen hoppbana på gräsbanan som var mycket populär.

Vi har sökt bidrag vid Jordbruksverket för att lägga nytt underlag på 40x80-banan.
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Alla såg fram emot 2022, äntligen ett år utan Covid. Alla 
var sugna på att dra igång träningar och tävlingar. Kriget i 
Ukraina bröt ut den 20 februari och påverkade oss alla. I 
klubben ordnades loppisar mm till förmån för behövande i 
Ukraina. Vi hoppas att kriget och oron i världen snart är över.   

Träningar 
Vi tränade regelbundet för Jan Larsson, Louise Sjöstrand 
och Ida Stumle. En mycket uppskattat Clinic ordnades under 
hösten med Jan Larsson. Det tränades bland annat markar-
bete, hoppning och mentalträning. Hillevi Zerne höll också 
en uppskattad träning för våra ryttare som representerade 
klubben i Gotlandsmästerskap i lag.  

CM-hoppning och öppen bana
I slutet på februari anordnade vi tillsammans med ungdoms-
sektionen en centimeterhoppning. Ungdomarna och del- 
tagarna byggde upp banan på morgonen och inriktade sig på klubbens yngre ryttare. På eftermid-
dagen var det dags för de äldre ekipagen och då tog Hoppkommittén över arrangemanget.  
Vi har också ordnat en mycket uppskattad öppenbana både i Stånga på gräsbanan och på uteba-
nan vid ridhuset i Havd- 
hem. När vi ordnar CM-hoppningar har vi alltid utbildade banbyggare som bygger banan och vi har 
rutinerade funktionärer på plats och godkänd domare.  

Påskhoppet  
Äntligen fick vi återigen genomföra vår uppskattade tävling “påsk-
hoppet”. Vi bjöd på fina tävlingsdagar med påskinspirerade banor. 
Först ut var ridhästarna och bäst gick det för Sara Olsson på Cash-
mir som blev tvåa i helgens högsta klass 120 cm och för Sandra 
Johansson på Bondo som segrade i 110 cm. Bland ponnyer var det 
Elsa Dahl på Gismo och Alexandra Melin på Burza, som belönades 
med segertäcken i dagens högsta 
klass, Lätt B.  

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

Hoppkommittén
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Laghoppningar 
Vi har deltagit i samtliga lagtävlingar under året, 
Gunghästen, Gotlandsmästerskap samt Ponny- och 
Ridhästallsvenskan. Vårt ridhästlag bestående av Tuva 
Antunovic på Mary,  Helen Budin på Challanger, Jen-
nifer Boberg på Pikarda, Sandra Johansson på Cover 
Up vann Ridhästallsvenskan i division 2. Lagledare var 
Anki Limbach.  
Glädjande nog hade vi också ett lag i div 1 lag på 
fastlandet. Med i laget var Saga Stenegärd, Emmi 
Gardell, Erika Vistrand, Sara Olsson, Sandra Johans-
son och Jennifer Boberg. Vi hamnade i Östra Zonen 
där det från början var 14 lag. Första omgången var 
i Strömsholm där Sara, Saga och Sandra tog individuella placeringar. I Lagklassen som då gick 
i 115/120 cm slutade vi på en 9:e plats i ett väldigt tufft startfält, samt en väldigt svår bana. Andra 
omgången var i Sundbyholm där Saga, Jennifer och Sara fick placeringar individuellt. I lagklassen 
som denna omgång gick i 120/125cm slutade vi på näst sista placering. Saga stod för en superrun-
da och var en av endast 13 felfria av 40 starter. Vi kvalade även till sista omgången som gick i Run-
sten. Dessvärre ställde en fullbokad båt till det och alla ryttare kunde inte komma över till fastlandet 
så vi fick stå över lagklassen. Jennifer och Saga representerade klubben med bravur och red hem 
individuella placeringar. Ett väldigt roligt äventyr där sammanhållningen förbättrats och många nya 
erfarenheter har samlats.  
Ny tag 2023! 

Sommarhoppet 
Nästa tävling på schemat var sommarhoppet på vår 
fina utebana. Sommarhoppet gick av stapeln den 
18-19 juni. I Gotlandsmästerskap i lag i Lätt B, hoppa-
de vårt ponnylag bra och lyckades pressa GLR till en 
omhoppning där de dock blev för svåra. I ponnylaget 
red Saga Stenegärd på Rolaine, Elena Hallgren på 
Niss och Siri Mattsson på Teo.  
Vi tycker att det varit lite för mycket tävlingar i klub-
ben och 2023 har vi valt att göra en paus med 
sommarhoppet. Vi vill få möjlighet till att ordna fler 
träningshoppningar och clinics för våra hoppryttare.  

Oktoberhoppet 
I mitten av oktober var det dags för vår sista tävling oktoberhoppet med sista omgången av Ponny 
och Ridhästallsvenskan. Bland Ponnyer Segrade Elena Hallgren på Niss i Lätt C+ och Alexandra 
Melin på Burza segrade i Lätt B. Vårt lag pressade Norra Gotland till omhoppning men killarna 
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från NGR blev för svåra och tog hem segern. Bland 
ridhästarna segrade Sandra Johansson på Cover Up i 
110 cm och Ridhästlaget segrade i laghoppningen.  

Framgångsrikaste ekipage 
Klubbens mest framgångsrika hoppekipage bland 
juniorer 2022 är enligt tävlingsdatabasen Elsa Dahl 
på Gismo. Bland seniorerna är det Jennifer Boberg 
som är ny i vår klubb från och med i år. Hon har radat 
upp placeringar upp till 130 cm och debuterade i 140 
cm med endast 4 fel med sin Cover Up. Vilket fan-
tastiskt tävlingsår. Elsa går vidare till större ponny och 
Jennifer har många fina unghästar på gång. Vi önskar 
er lycka till framöver.  

Klubbmästerskap 
Ponny  
Kategori B 1:a Hedda Stumle – Painar  
Kategori D 1:a Alexandra Melin – Burza,  2:a Agnes 
Melander – Top Priority 3:a  Sally Wizén - High Main-
tenance. 

Ridhäst  
1:a Elena Hallgren – Gardens Enjoy, 2:a Sofia Ull-
sten- KSB Poesidon 

I klubben har vi 36 stycken hoppryttare med licens. Vi har gjort en stor insats på klubbens arbets-
dagar både i Gropen och vid ridhuset i Havdhem. Vi har rensat/städat upp i hinderbodarna, gjort 
fint i vårt nya samlingsrum, den inglasade läktaren, målat staket och fixat med underlag. 

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 krig och oroligheter får ett slut.  
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Under det gångna året har klubben arrangerat 2 en-dagars-
dressyr och precisionstävlingar och två fullständiga nation- 
ella körtävlingar. Till dessa har klubben ansökt och fått bevil-
jat ”startaupp-bidrag” från SvRF med 10 000 kr/tävling.

Föreningen har under året haft 11 tävlande kuskar från Lätt 
B till svår klass. Var och en av dessa ekipage har utveck-
lats och utmärkt sig på olika sätt. För att nämna några av 
framgångarna för föreningens kuskar så har:

Malin Mathsson under året debuterat lätt A med godkänt 
resultat. Hon deltog även i 6-årschampionat för russ i Värm-
land med sin ponny BB:s Stjärngosse.

Freja Nicklasson har tävlat både lätt A med vinst och lätt B 
med godkänt resultat, med två olika hästar. Även Freja var i 
Värmland och tävlade dressyr och precision.

Olivia Mattsson har under året vunnit en lätt A-klass. 

Maria Johansson vann SM med sitt fyrspann och har även deltagit internationellt i 2* och 3* med 
godkänt resultat och visat att hon behärskar den svåra konsten i att ratta ett fyrspann. Maria var 
också med i Värmland och tävlade i 6-årschampionat för russ, där hon tillsammans med Wiklund 
vann championatet. Med lika straff som Ella Smith i dressyren vann Maria med 0.5 poäng högre på 
presentation av ekipaget.

Nelly Harder Weijmar har tävlat i både lätt och medelsvår klass med sitt ponnypar. Hon avslutade 
sin tävlingskarriär med detta ponnypar genom att vinna en klass med enbart A-ponnyer, 6 par. Att 

tävla mot enbart ponnyer av samma 
storlek är väldigt ovanligt (när man 
tävlar A-ponnyer) och har aldrig hänt 
vare sig i Nellys eller förra kuskens 
(Ewas) mångåriga tävlings- 
historia!

Ewa Kolmodin Weijmar har tävlat både 
par och enbet under året och ponnyn 
Indus fick
avsluta på topp med en vinst i me-
delsvår klass, två månader innan hans 
liv hastigt och tragiskt tog slut.

Sportkörningskommittén

Marika Strömberg (grenledare)
Helen Hilltorn Bogren
Tobias Mattsson
Ewa Kolmodin Weijmar
Ingela Mathsson
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Marika Strömberg, landslagskusk, har under 
året startat sitt par, men även provat på fyr-
spann här hemma. Med par tog hon brons 
i SM och har deltagit i två 3* internationella 
tävlingar med godkänt resultat. Marika och 
hennes team har även i år deltagit i shower-
na under 1:a adventsveckan då Sweden In-
ternationell horse show intar Friends arena i 
Stockholm.

Oliver Sternhag, landslagskusk, tog silver-
medalj på SM för Young riders/U25.  Des-
sutom vann han en nationell tävling i
Danmark, deltog i EM för ungdomar i Ungern och en 2* int. tävling i Åstorp.

Ellen Norrby deltog i SM för nordsvenskar i Vaggeryd med Ticktack, de placerade sig bra i
tufft motstånd. Hon tävlar oxå med nordsvensken Torp-Borr, båda hästarna har tagit placeringar på 
tävlingar här i distriktet. Ellen och hennes hästar har även under året varit anställda av region Got-
land för att utföra diverse arbeten i Visby, bl.a. parkskötsel, skräpkörning och slåtter.

Ella Smith debuterade i år med sitt russ 
Diara, de har under året gått från Lätt B 
till Lätt A.
Även hon var i Värmland och tävlade i 
6-årschampionat för russ, där de vann 
både precision och dressyr (delat med 
Maria Johansson med Wiklund) och 
därmed totalt i tufft motstånd.

Helen Hillton Bogren startade och vann 
två dressyrtävlingar i lätt A med sin fries-
er Helix.

Helen har under året blivit godkänd som överdomare för sportkörning.

Körkommittén har i samarbete med Gropensektionen haft fem arbetsdagar under året, där fokus 
har varit på att färdigställa underlaget i ett nytt fast maratonhinder och förbättra underlaget i ett av 
de andra. Hinderdelar har målats och staket runt banorna bytts ut.

Under året har Marias Hästeri arrangerat ett antal mycket uppskattade träningar för Axel Olin där 
många av föreningens ekipage har deltagit regelbundet. Klubben sökte och fick ett träningsbidrag 
av SVRf, detta bidrog till att den sista träningen för året blev billigare för klubbens kuskar. Den hel-
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gen anordnades även en clinic i tömkörning, 
den var både välbesökt och lärorik.

Körkommitéen har under året haft regel-
bundna möten såväl digitalt som fysiskt, 
där aktiviteter, tävlingar och träningar har 
planerats. Något kommittén har fokuserat 
på under året är bristen på funktionärer. 
Detta har lett till två lyckade och uppskatta-
de funktionärsutbildningsdagar, med fokus 
på precisions- och maratonfunktionärer. En 
dag på våren och en dag på hösten. Vid båda tillfällena  fick de som deltog i utbildningen och ville 
prova på att grooma ett körekipage.

På vår tvådagars fullständiga tävling med DM i maj deltog 23 ekipage, inklusive tre fastlandseki-
page. Vann DM gjorde Marika Strömberg med sitt russpar, där Exact 630, Pusers Mazarin och 
Marilines Trubadur ingår. Dessutom vann de även Dressyr-DM och precisions-DM! 

Höstens GM i lag arrangerades som en tvådagars fullständig tävling, den blev också en succé. Där 
startade 21 ekipage, inklisove sex fastlandsekipage som gärna återkommer på våra tävlingar, vilket 
är mycket roligt. Vann lagtävlingen gjorde SRK, med SGRK 1 på andra och SGRK lag 2 på tredje 
plats.

KM avgjordes i ridhuset den 12 november med en poängprecisionstävling, där det var 16
startande ekipage, varav nio var nya/ej tävlande kuskar i vanliga fall. Vi har i klubben bestämt att 
alla discipliner ska ha junior- och senior-KM fr.o.m. i år. 
Senior: 1:a och 2:a blev Ellen Norrby med Ticktack och Torp-Borr
3:a Emma Norrby med Hults Pikatchu.
Junior: 1: Malin Mathsson med BBs Stjärngosse
2:a Nelly Harder Weijmar med Almnäs 
Kanon

På klubbens årliga julshow visades en 
”pas de deux” körd av Maria Johansson 
och Marika
Strömberg med varsitt fyrspann med russ.
Sammanfattningsvis skulle man kunna 
säga att det varit ett händelserikt år där 
föreningens körfolk har presterat på hög 
nivå på många olika sätt.
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WE-kommittén

Stina Larsson (grenledare)
Beatrice Månsson
Marina Gardell
Barbro Fyrman
Anna Böhme Graneskog

Under året som gått har WE-kommittén anordnat en tävling 
under våren. 

KM genomfördes vid Suderby tävling. Vann för seniorer 
gjorde Anna Böhme Graneskog och Märta Melander vann 
junior. Med sin ritt kvalade även Märta till riksmästerskapet 
2023 för juniorer.  
Vid Suderbys tävlingar var det även DM och vann gjorde 
Anna Böhme Graneskog. 

Träningarna började 
sporadiskt men 
till hösten blivit 
frekventa med va-
rannan måndag för 
Gemma Johnson. 
Under sensommar 
hade vi landslag- 
och VM-ryttaren Astrid Hedman på besök för en träning-
shelg på anläggningen.

Framgångar utanför ön har bland annat varit en sjunde 
placering på SM för Anna Böhme Graneskog som också 
ridit hem vinster i msv B. 

Vi är den klubb som har flest tävlande inom grenen 
på Gotland i år och klubbens tävlingsryttare har tävlat 

framgångsrikt i klasser från LC till WAWE svår kür.
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Ungdomssektionen

16

Elena Hallgren - ordförande
Maja Casanova - sekreterare
Annie Olsson - kassör
Malin Jacobsson - vice ordförande
Madelene Olsson
Alma Norling
Agnes Melander
Torunn Andersson

Ridklubbens ungdomssektion kan gladligen säga att 2022 
var ett år fyllt med aktiviteter. Vi har hunnit med allt ifrån  
hoppning till loppmarknad, dressyr till luciatåg. Vi inledde 
året i februari med att anordna en centimeterhoppning för 
dem yngre ryttarna. Intresset var stort med drygt 20 starter 
och US lärde sig massor inför till kommande cm-hoppningar.  

Efter centimeterhop-
pningen ville vi även 
göra något för de yn-
gre dressyrryttarna. 
Vi anordnade därför 
en programträning 
med maskeradtema. 
Vi fick se fina ut-
klädnader och ritter. 
Maria Ankarcrona 
ställde upp som 
domare.

I våras bestämde sig Sindarve ridskola att med hjälp av ung-
domssektionen anordna en familjedag i förmån till flyktingar-
na från Ukraina. Den 17 april på Sindarve ridskola kunde barn 
som vuxna njuta av en dag med ponnyridning, tipspromenad, 
käpphästhoppning, fartfylld uppvisning med tornerspel, och 
mer. Vi lyckades samla ihop 8 500 kr.

Efter en sommar av mycket planering anordnade ungdomssektionen som vanligt ett ridläger vid 
Sudergutarnas ridhus 8–10 augusti. Us samlades redan den 7 augusti för att ha en grillkväll och sli-
pa på några sista detaljer. Dagen därpå anlände cirka 10 deltagare med hästar och packning för att 
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övernatta under kommande dagar. Träningar hölls i dressyr av Sanna-Marie Pettersson och hop-
pning av Jan Larsson. Vi blev bjudna på god mat av föräldrarna. Mellan hästar och lektioner hann vi 
även med femkamp och ett dopp nere i Nisseviken.

Månaden därpå höll Maja och Elena i pon-
nyridning under Havdhemdagen. Cirka 15 
lyckliga barn fick chansen att rida Vincent 
som vi fick låna från Marias hästeri.

I oktober höll vi återigen en centimeterhop-
pning för de yngre barnen. Vi fick se flera 
framtida stjärnor som alla fick en rosett 
designad av US. Eftersom flera US-medlem-
mar avgått under året blev vi glada när Sally 

och Skilla ville hjälpa oss. Funktionärer på centimeterhoppningen blev deras första uppgift av flera 
kommande.

2021 var första året vi hade en julshow sedan 
2014. Eftersom det var uppskattat av både publik 
och medlemmar bestämde samtliga kommittéer 
att göra om det 2022. Vi planerade, genrepade 
och pyntade i flera timmar en kall fredagskväll i rid-
huset, för att slutligen visa upp våra nummer den 
10 december. Vi fick se barbacka-stafetthoppning, 
dressyrkadrilj, fyrspann, OS-dressyrryttaren Louise 
Etzner, dinosaurie på miniskidor, hästfotboll och 
slutligen ett festligt luciatåg. Alla i julinspirerade 
utstyrslar till tonerna av julmusik. Det bjöds på 
lussebullar och kaffe till cirka 100 personer. 

Ungdomssektionen hade minst sagt ett fartfyllt år och vi 
är taggade på att göra om det i år igen. Då med några nya 
medlemmar. 



Ekonomisk rapport
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