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Valberedningen: 
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ÖVERGRIPANDE FÖRENINGSÖVERSIKT 
 
Torns Ryttarförening är en aktiv förening som under året fortsatt att arbeta för att 
främja ridsporten, både som ridskola och som hem för tränings och tävlingsryttare. 
Styrelsen, kommittéerna och ridskoleverksamheten har klubbens devis ”Från ponny 
till häst, från amatör till elit…och hela vägen dit” som ledstjärna i verksamheten. 
Torns är en del av Svenska Ridsportförbundet och följer riktlinjerna kring klubb 
struktur och värdegrund. 
 
Majoriteten av klubbens verksamhet riktar sig till barn och ungdomars utveckling, 
men glädjande är att även återvändande ryttare är aktiva inom klubben. 
Ålderspannet på de aktivt ridande är idag 3-70 år.  Medlemmarna bär föreningen 
framåt via ett stort ideellt engagemang både vad gäller skötsel av anläggning och 
stall samt genomförandet av aktiviteter inom tävling och träning. Utan personal hade 
vi dock inte klarat ridskolan, vår ekonomihantering, stallarbete i ponnystallet samt det 
dagliga underhållsarbetet. 
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Torns ryttarförening äger en funktionell anläggning i Vallkärra utanför Lund, med 
bland annat flera stallbyggnader, tre ridhus, utebana, hagar, förrådsutrymmen och 
kontor. Kollektivstallet Axelgård arrenderas av kommunen mot underhåll. 
 
Torns Ryttarförening har 443 medlemmar (83% kvinnor, 17 % män), 62% barn och 
ungdomar upp till 20 år. 

 0-6 år 7-12 år 13-20 år 21-40 år 41- Summa 

Kvinnor 8 135 103 40 84 370 

Män 2 14 9 6 42 73 

Summa 10 149 112 46 126 443 
 

med ca 150 uppsittningar per vecka i ridskolan/knatteridning, 45 hästar uppstallade i 
föreningens två stall. Ridskola/knatteridning bedrivs 4 dagar i veckan med 
sammanlagt 25 hästar både föreningsägda (6 stycken) och privatägda. 
Ryttarutbildningen sker även med träning och tävling i dressyr, hopp, terrängritt och 
körning. Den populära knatteridningen för våra yngsta medlemmar drar varje år cirka 
50 barn. Under året har klubben haft sex lag som tävlat i hopp och dressyr, samt 
individuella tävlingsryttare i hopp, dressyr och fälttävlan som deltar i allt från 
klubbtävlingar till nationell nivå.  
 
Torns styrelse har haft 17 protokollförda möten och därutöver har Torns olika 
kommittéer haft protokollförda möten.Torns Ryttarförenings Ungdomssektion, TRU, 
har egen verksamhet med månadsmöten, årsmöte samt egen verksamhetsberättelse 
och ekonomisk redovisning. 
 
Våra kommittéer 
Torns är sina medlemmar och kommittéer. Ett fokusområde under året har varit att få 
en tydlig och funktionell organisation, med tydliga roller och ansvar för personal och 
kommittéer. Varje ideellt nedlagd timme bygger upp föreningen och vi ska vara stolta 
över vårt arbete. 
Ridbaneunderlagets kvalitet är en av de allra viktigaste faktorerna för att genomföra 
ridskola, träningar och tävlingar med god säkerhet och hästhållning, därför har stort 
fokus lagts på detta under året av underlags och harvgruppen. Det under många år 
planerade takbytet på Rönnströmska ridhuset har utförts på den mest utsatta 
takhalvan. 
 
Förutom aktivt arbete av övriga kommittéer t.ex. tävling, utbildning, anläggning, 
ponnystall och Axelgård så har hagkommittén underhållit hagarnas stängsel på 
ponnystallet. Under året har den viktiga sponsorkommittéen återuppstått, vilket 
klubben är mycket glada för. 
 
 
Vår verksamhet 
Målet för föreningen är ridning, utbildning och tävling på olika nivåer, för olika åldrar 
och inom olika discipliner. Torns ryttare utbildas på alltifrån knatteridningsnivå 
till nationell nivå, från 4 år till närmare 70 år samt i hopp, dressyr och fälttävlan. 
Föreningen driver många regelbundna aktiviteter men också tillfälliga arrangemang 
för både träning och tävling.  
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Vi har fortsatt samarbete med Stävie Ryttarförening kring träning och tävling, där 
respektive klubb bjuder in medlemmarna i den andra klubben. I år har samarbetet  
stärkts med Östra Torns Ryttarsällskap gällande träningsmöjligheter och tävling där 
ekipage från ÖTR har representerat Torns. 
 
Torns är medlemmar i HALK, Häst Alliansen i Lunds Kommun, där ryttarklubbarna i 
kommunen samarbetar för att sätta ridsporten på kommunens dagordning samt att 
behålla rimliga kommunala bidrag som är en förutsättning för en fortsatt verksamhet. 
Torns ryttarförening vill vara en aktiv partner för att vidareutveckla Lunds kommun 
där ridsporten bidrar till sunda individer och aktiv fritid för barn och vuxna. 
 
Tack vare bidrag från sponsorer så som Skånes Ridsportsförbund, 
Riksidrottsförbundet, Lunds kommun, Idrottslyftet, SISU samt staligt LOK stöd har 
klubben kunnat driva verksamheten och sköta anläggningen på önskat sätt. 
 
Torns unika koncept med både privata hästar och föreningsägda hästar i ridskolan 
möjliggör en ryttares utvecklingsresa från knatteridning, via ridskolegrupper, som 
fodervärd och till privatryttare med egen häst och i slutändan en rutinerad 
tävlingsryttare. Klubbens egna ponnyer spelar en viktig roll i knatteridningens och 
nybörjarverksamheten och kan bli den första hästen att ta hand om mera 
självständigt som fodervärd. Våra privata hästar i ridskolan ger eleverna välutbildade, 
pigga och glada hästar att rida på. Då en satsning på ridsport ofta innebär träning 
och skötsel av hästen alla dagar i veckan, möjliggör konceptet med att ha hästen i 
ridskolan några dagar i veckan att den viktiga balansen mellan fritid, skola och 
återhämtning blir lättare att uppnå för många yngre medlemmar i skolåldern.  
 
Många har under sin tid som ryttare gjort Torns Ryttarförening synligt på 
tävlingsbanor för hopp, dressyr och fälttävlan, de har ofta med glädje återkommit till 
föreningen med egna barn. Våra stall från ponnystallet till kollektivstallet Axelgård, 
möjliggör bra utbildning för hästägare, både som nybliven och van, med totalansvar 
för hästskötseln där alla delar med sig av sin kunskap kring hästen och dess skötsel 
och träning. 
 
Torns ryttare har haft fina framgångar på tävlingsbanorna, allt ifrån SM nivå till 
klubbtävlingar. Emelie Westall Lundqvist och Gryets Elliot Hawk har representerat 
klubben på Ungponny SM i Gävle där de red hem en tredje plats, 
Ungponnychampionatat i Vetlanda där de vann samt på Lag SM i Billdal. 
Under året har Torns, förutom mindre tävlingar som Knockout-tävlingar i dressyr och 
Pay and Jumps, haft 17 tävlingsdagar i hopp och dressyr, alltifrån klubbtävlingar till 
lokala och regionala tävlingar. Tävlingarna som arrangeras med föreningens ideella 
krafter, har varit välbesökta och till stor glädje för alla deltagare. Torns tackar våra 
sponsorer som möjliggjort bra priser till placerade ryttare.  
 
Kommunikation har varit ett fokusområde under året och både styrelsebrev som 
ponnystallbrev har införts. Dessutom har hemsidan gjort om från grunden för att dels 
modernisera funktionaliteten samt använda en användarvänligare teknikplatform från 
Sport Admin. Fredagscaféerna under hösten var mycket omtyckta och välbesökta 
både av ridskolefamiljer och stallplatsfamiljer. Olika veckor bjöd på olika teman ex 
utrustningsloppis, våffelkalas till att pimpa-ditt-eget-pannband.  
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Årets stora utmaning var tvivelsutan den extremtorra sommaren med foderbrist som 
följd. Det har inneburit svårigheter att få tag på stråfoder samt ett signifikant högre 
pris. Klubben har uppvaktat Lunds kommun för att försöka få ekonomisk stöd för att 
undvika att belasta våra medlemmar fullt ut, dock blev det avslag på denna förfrågan. 
 
Vår personal 
Torns fast anställda personal Hanna Ericsson, ridskole chef , Rebecka Zaar som 
ansvarar för stallarbete i ponnystallet på vardagar, Veronica Andersson som hjälper 
till med stallarbete, Miia Gunn, vår kanslist, och Peter Tallner, vaktmästare, gör 
alla ett mycket uppskattat arbete. Ridskolans duktiga instruktörer, som beskrivs 
under ridskolan, leder ridskoleelevernas utveckling.  
 

 

 

GENOMGÅNG AV VALDA GRUNDLÄGGANDE DELAR 

 
Anläggningen  
Årets stora händelse var byte av taket till Rönnströmska ridhuset. Företaget PS 
System bytte västra delen av taket under den extremt varma sommaren. Drygt 
500 000 kr kostade det varav 200 000 kr erhölls från Skånes Ridsportförbund. Den 
östra sidan av taket planeras att bytas under 2019. Efter takbytet la Micke Nord in 
nytt flis i ridhusen.  
 
Den gamla traktorgräsklipparen gick sönder under vårens klippning och en ny Kellfri 
släntklippare köptes därför in. Denna nya klipparen kan justeras i sidled och vinklas 
varför det nu är lättare att klippa mellan våra träd och längs diket. Den gamla traktorn 
med skopa såldes under våren. 
 
Två arbetsdagar (6 maj och 2 september) anordnades. Under dessa arbetsdagar är 
stående uppgifter att klippa gräs, köra diverse bråte till miljöstationen och underhålla 
våra terränghinder. Barnen letade lösa stenar över hela anläggningen så att dessa 
inte hamnar i den nya traktorgräsklipparen. De nya säkerhetsdörrarna ståldörrarna 
som installertats till sadelkammararna för ökad säkerhet, målades. Vår vaktmästare 
Peter Tallner monterade sedan dessa.  
 
 
Underlagsgruppen  
Gruppen har fått nya medlemmar och underlagsgruppen är i dagsläget en manstark 
grupp med utbildade traktorförare/harvare. Med jämna mellanrum får vi utbildning 
och experthjälp från Micke Nord, som är expert på underlag.  
 
Under året som gått har både Mellanridhuset och Rönnströmska ridhuset fått nytt flis. 
Ridhusbotten är dock att betrakta som uttjänt och det planeras för ett stort byte av 
underlag inför 2019, i både dessa ridhus.  
 
Sommaren var en extremsommar och underlaget i utepaddocken blev ett hett ämne 
under flera veckor. Sedan dess har det regnat och paddocken har planats. Den 
bedöms nu vara bra för både träning och tävling.  
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Under 2018 har bevattningsproblem åtgärdats, läckor i Mellanridhuset, harven har 
reparerats, mm. Bevattningen sköts av harvarna, dvs merparten av de som sitter i 
Underlagsgruppen, så att man får ”nära” kontakt med underlaget. 
En femårsplan har tagits fram för underhållet. Varannan vecka djupharvas 
Mellanridhuset och Rönnströmska ridhuset och utebanan sladdas.   
 
Det finns alltid saker att jobba vidare med för att få till ett bra och stabilt underlag, 
men vi ser fram emot ett gott nytt tränings- och tävlingsår! 
 
 
Axelgård  
Kollektivstallet Axelgård har under året varit fullbelagt i de 15 boxarna. Det har varit 
en viss omsättning på hyresgäster.  
 
Upprustningen av hagarna har fortsatts med att förbättra gräsvallen i Bäckahagarna. 
Ogräs är bortharvat på stora ytor och nytt gräs är sått för att få större mängd gräs. 
 
Två nya rejäla sjukhagar har byggts med gång emellan till rasthagen intill. Detta för 
att göra det så säkert som möjligt för hästarna och i möjligaste mån minska skador. 
 
Plåtportarna har blivit målade och spolspiltan omputsad och målad. 
 

 
Ponnystallets stallkommitte 
Stallkommittén har under året – utöver det löpande arbetet med stallarbetsschema, 
administration av nycklar, inköp av pellets och stallredskap, märkning av höpåsar och 
burkhyllor samt fördelning av skåp till nya fodervärdar och hästägare – bl.a. 
genomfört städning och omorganisation på loftet, så att alla hästar (undantaget Torns 
egna ponnyer) fått särskilt utmärkta platser för förvaring av fodertunnor och sådant 
som inte får plats i skåpen i Klubban och de mindre sadelkamrarna. 
 
Kommittén har även skapat en rutin för information till nya fodervärdar och hästägare 
som innebär att nya familjer kontaktas av en ledamot i kommittén redan innan 
kontrakt skrivs och informeras om vad det innebär att ha häst i ponnystallet 
 
Kommittén organiserade städningen av stallet i början av sommaren och ansvarade 
för sommarplaneringen, innefattande fördelning av boxar och hagar till de hästar som 
var uppstallade i ponnystallet under sommarveckorna. 
 
 
Hagkommitten 
Kommitten ansvarar för underhåll och planering av klubbens hagar på den egenägda 
marken. Under året har översyn gjorts på stolpar och vattenskålar.  
För att underlätta gräsklippning och samtidigt skona elledningens jordning, har 
stolpar med jordning målats gula. 
Plan för kommande år är ytterligare tre permanenta hagar samt att skapa möjlighet 
för flyttbara hagar för att utnyttja betbar mark bättre.  
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TRU: Torns Ryttarförenings Ungdomssektion 
Under året har TRU varit mycket aktiva och bidragit till föreningens verksamhet på ett 
mycket positivt sätt. TRU har bland annat anordnat en välgörenhets pay n’ jump där 
vinsten har skänkts till WAP och Torns foderfond. Under hösten arrangerades också 
det årliga Klubb och Mini mästerskapet samt en övernattning. TRU håller egna möten 
och tar fram en egen årsredovisning. 
 
 
Ekonomi  
Föreningens ekonomi är god, precis som den varit de senaste åren. 
Torns verksamheter; boxuthyrning, ridskola och tävling är fullt utnyttjade och 
välbesökta med goda intäkter och nödvändiga kostnader som följd. Vår anläggning, 
som är stor och till viss del gammal, genererar intäkter men kostar också mycket i 
drift och underhåll, både i form av utgifter och ideellt arbete.   
 
Som för de flesta djurhållare har ekonomin under 2018 påverkats negativt av 
väderleken. Under våren av brist och därmed höga kostnader för halm efter den blöta 
sommaren 2017 och under hösten av höga foderkostnader efter den gångna 
sommarens torka.  
 
I och med sommarens byte av takplattor på den värst väderutsatta delen av 
Rönnströmska ridhallen har underhållskostnaderna i år blivit betydligt högre än 
normalt.  
 
Föreningen balanserar ideellt arbete med lönebudget, där strävan är att avgifterna 
skall hållas låga för att så många som möjligt ska kunna medverka i klubbens 
arrangemang. Torns kanslist, Miia Gunn, tar ett stort och uppskattat ansvar för de 
flesta ekonomiska aktiviteterna.    
 
För att ha en ekonomi i balans är det av stor vikt att få in extra medel så som LOK-
stöd, anläggningsstöd och sökta bidrag från fonder, stiftelser och Idrottslyftet.  
Torns Ryttarförening tackar för bidrag, LOK-stöd samt stöd från Lunds kommun, 
Skånes Ridsportförbund och Idrottslyftet som har gett stort positivt tillskott till 
föreningen. Klubben tackar även våra sponsorer för välkommen sponsring av 
föreningens aktiviteter.  
 
 
Sponsorkommitten 
Sponsringskommittén har återuppstått under hösten 2018 och har påbörjat ett arbete 
med att se över vilka sponsorer klubben har, arbeta fram 
en informationstext till den nya hemsidan, ett säljbrev till potentiella sponsorer samt 
en lathund för hur kontakten med nya så väl som gamla sponsorer kan skötas. Detta 
arbete beräknas vara klart under första kvartalet 2019 tillsammans med en lista med 
förslag på företag att kontakta. Därefter tar arbetet med att kontakta potentiella 
sponsorer vid. 
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VÅR VERKSAMHET 
 
Ridskolan 
Ridskolan håller igång med 20 veckor på vårterminen och 17 veckor på 
höstterminen, samt knatteridning och ridläger. Ridskolan har under året varit fortsatt 
populär med tillströmning av elever, både nybörjare och redan ridkunniga elever. Den 
ordinarie ridskolan har haft ca 135 uppsittningar/v under terminerna, samt ridläger 
veckorna 25 – 28 (256 uppsittningar), och knatteridning (12 uppsittningar/vecka). Vi 
har ca 300 elever i kölistan till ridskolan.  
 
Ridskolan har pågått måndagar, onsdagar och fredagar. Ridskolan har även 
anordnat knatteridning de flesta lördag förmiddagar. Under året har ridskolan haft 4 
dagridläger under veckorna 25 till 28. Knatteridningen för barn mellan 3-6 år har varit 
fortsatt populär med en jämn ström av köande barn.  
 
Hästar och stallplatser 
Under året har ridskolan disponerat mellan 22 och 25 ridskolehästar per vecka. Av 
dessa var ca 17 privatägda och resterande 6 till 7 ägda av föreningen. Även detta år 
har det överlag varit kö till stallplatser med ridskola, med en hög topp under 
sommaren och nedgång i efterfrågan under vinterhalvåret. Svårigheter finns dock då 
det kommer till att matcha tidpunkten för hästköp och tillgång till stallplatsen. Under 
året har det funnits två typer av kontrakt för ponny/häst i ridskola; ett där hästen 
deltar 2 dagar/v (mån, ons) och ett där hästen deltar 3 dagar/v (mån, ons, fre).  
 
Intresset för att få bli fodervärd till en av ridskolans ponnyer har varit fortsatt högt 
framför allt till de större ponnyerna.  
 
Ponnyn Casper pensionerades sommaren 2018 och ersattes under hösten av A-
ponnyn Evelina. Ponnyn Granit såldes under hösten 2018.  På grund av flera 
uppsägningar under hösten 2018 lånades hästarna Frodo, Spirit och Kexet in av 
ridskolan under hösten/vintern 2018.  
 
Teoriveckan 
Ridskolan har under 2018 fortsatt med teoriveckorna under höst- och sportlov. 
Aktiviteten ”Jobba i stallet” med Rebecka har varit på topp som den mest populära 
lovaktiviteten!  
 
Säkerhet 
Ridskolan har fortsatt arbeta aktivt med säkerheten genom att kontinuerligt uppdatera 
ridinstruktörernas säkerhetsdokument vid personalmöten samt med olycks- och 
incidentrapporteringen via nätet.  
 
Instruktörer 
Under året har instruktörerna Anna Sundström, Anna Vesterberg, Rebecka Zaar och 
Hanna Ericsson arbetat som instruktörer i ordinarie ridskolan. Elin Tegler, Ellen 
Belcher, Liv Hansson och Anna Norrman ledde knatteridningen.  
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Utbildning 

Torns har en lång tradition av att erbjuda utbildning till våra medlemmar. Både inom 
hoppning och dressyr är intresset mycket stort med många aktiva och flera olika 
tränare. 
 
Under hösten 2018 har utbildningskommittén, med stöd av Idrottsmedel och viss 
sponsring, anordnat en välbesökt utbildningsserie i säkerhet. Det har genomförts 
pass med information om säkerhet i ridskolan och stallet, föreningens planer och 
krisberedskap, brandskydd, veterinära frågor, fallteknik genom judo, HLR- och Första 
hjälpen samt säkerhet på tävling. 
 
Under året har två Grönt kort-kurser ledda av Marita Lindberg arrangerats med stöd 
av Idrottslyftet. Grönt kort-kurserna har varit öppna för medlemmar såväl som för 
deltagare från andra föreningar. 
 
Föreningens terränghinder har inventerats och reparerats. Det har hållits 
terrängintroduktion med Paula Pierreville och terränginspirerad hoppträning med 
Magnus Gällerdal. 
 
Mjuka träningsbommar har införskaffats. Det har hållits hoppträningar terminstid 
varannan vecka för Chanette Bellander, tre grupper, och varannan vecka för Hanna 
Gunnarsson och Ellen Hedman, fyra grupper. 
 
Individuell dressyrträning som samordnas av föreningen har hållits regelbundet på 
anläggningen av bland andra Christina Eghall, Jessica Ahlgren, Maria Carlsson 
och  Annelie Nyman. Möjligheter till tömkörningspass har också funnits. Därutöver 
verkar ett antal tränare regelbundet på anläggningen efter privat överenskommelse. 
Utbildningskommittén har informerat om och säkerställt F-skattefterlevnad för tränare 
verksamma på anläggningen. 
 
Förutom att arrangera utbildningar har utbildningskommittén tagit initiativ till uteritter i 
grupp på olika rundor med Frida Lindbladh från kommittén som ridande medföljare. 

 

Tävling  
Under året har 8 lokala/regionala tävlingsdagar arrangerats varav två 
dressyrtävlingar för ponny/storhäst, en hopptävling för storhästar samt vår populära 
luciatävling. Förutom det har klubben arrangerat serietävlingar, allsvenskan div II för 
ponny i dressyr och TRU har arrangerat klubbmästerskap och minimästerskap i både 
dressyr och hoppning samt en pay and jump vilket totalt har gett 17 tävlingsdagar. 
 
Under året har två färre tävlingsdagar arrangerats än tidigare år för att bättre 
balansera medlemmarnas åtagande. De tävlingar som har arrangerats har varit 
mycket uppskattade och har fått väldigt fina kommentarer från besökarna.  
 
Arbetet med att vidareutveckla tävlingsverksamheten har fortsatt och 
tävlingskommitten har försökt att underlätta tunga poster något genom att fördela det 
jämnare inom kommitten. Satsning på att få flera tävlingsledare har påbörjats bland 
annat genom medverkande på Skånska Ridsportsförbundets tävlingsledarutbildning. 
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För att ytterligare utveckla tävlingsarrangemangen har tävlingsfunktionärerna 
involverats i förbättringsarbetet genom lotteri och enkäter.  
 
Genomförda tävlingar: 
Jan-Feb: Serietävlingar 2018 i både dressyr & hoppning. 
April: Lokal/regional tävling i dressyr för ponny och storhäst.  
Maj: Knock Out Dressyr LC:2-LB:1.  
Maj: Lokal/regional tävling i hoppning för storhäst.  
Sep-Okt: Lokal/Regional dressyr för ponny/häst med lagtävlan för div 2 ponny  
Dec: Luciatävlingen för ponny med kombinationstävling. 
 
Individuella resultat: 
Torns har skördat fina framgångar på högsta nationalla nivå genom Emelie Westall 
Lundqvist och Gryets Elliot Hawk under året. På Ungponny SM i Gävle red de hem 
en tredje plats, segrade på Ungponnychampionatat i Vetlanda och dessutom 
representerade de Torns på Lag SM i Billdal. 
 
Nästan varje vecka så har torningar presterat ute på tävlingsbanan. Det är många 
som utvecklats och som börjat rida svårare klasser. Vi har nu till exempel så många 
ponnyekipage uppe i eller på väg upp i LA att vi har möjlighet till 2019 att ha ett lag 
med i Ponnyallsvenskan DIV 1 dressyr. Vi har även en del ekipage på storhästsidan 
som rider medelsvår och över med fina resultat. Vi har även haft fler anmälningar till 
våra egna klubbtävlingar då fler börjat tävla vilket är mycket lovande för framtiden.  
 
 
Lagresultat: 
I år har klubben haft 6 lag som försvarat våra färger. Lagtävling är något Torns har en 
lång tradition av och klubben jobbar aktivt för att flera ekipage skall kunna vara med i 
det eftersom det är roligt och lärorikt. 
 
I dressyr har vi ställt upp i:  
Knockout 1 ponny, utanför placering 
Knockout 2 ponny, 1:a i finalen. 
Knockout 1 häst, 2:a i finalen 
Ponnyallsvenskan Div II (två lag). 1:a plac omg 1 och 2. Ena laget till final och blev 
4:a totalt. 
 
och i hoppning:  
Ponnyallsvenskan Div II: utanför placering 
 
 
 
 
Resultat klubbmästerskapen 2018: 
 
Hoppning:  
Minimästare ponny: Hanna Horvat-Dykes, Stackarps Marwin 
Minimästare häst: Samuel Hielscher, Chiquitita 
Klubbmästare ponny: Rebecka Hult, Bruce II 
Klubbmästare häst: Samuel Hielscher, Chiquitita 
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Dressyr: 
Minimästare ponny: Ida Jacobsson, Tara Finn 
Minimästare häst: Zara Hielscher, Chiquitita 
Klubbmästare ponny: Emelie Westall, Gryets Elliot Hawk 
Klubbmästare häst: Jessica Ahlgren, Illusion W 
 
 
Kombinerat: 
Minimästare ponny: Ida Jacobsson, Tara Finn 
Minimästare häst: inte utdelat 
Klubbmästare ponny: Liv Hansson, Moore Sahara Hotnight 
Klubbmästare häst: Jessica Ahlgren, Illusion W 
 
 
Vandringspriser för tävlingsåret 2018: 
Tore Ekelins vandringspris: Emelie Westall Lundqvist & Gryets Power 
Sven Anderssons vandringspris: Julia Fossum Schultz & Baloo II 
Familjen Kjellströms vandringspris: inte utdelat 
Lunds kommuns vandringspris: inte utdelat 
SPF:s vandringspris: Emelie Westall Lundqvist & Gryets Power 
Stävies tennfat: Maria Trönell & Fiona 
 
 
Vandringspriser till segrare i seriedressyren och seriehoppningen 2018:  
Dressyr 
Klass 1, Rabbe Wredes vandringspris, ponny, LA1-LAP1: Emelie Westall Lundqvist & 
Gryets Power  
Klass 2, Fam Kreutz vandringspris, ponny, LB-LA: Elise Ramsay Veljanovska & 
Dragon Doll 
Klass 3, Fam Stenkulas vandringspris, ponny, LC-LB: Nellie Hoff & Fredriksdals 
Tulpan 
Klass 4, Fam Olssons vandringspris, häst, LC-LB: Jessica Ahlgren & Illusion W 
 
Hoppning 
Klass 5, Joja Lewenhaupts vandringspris: inte utdelat 
Klass 6, familjen Tore Ekelins vandringspris: Rebecka Hult & Bruce II 
Klass 7, Ingrid Willhelmssons vandringspris: Hanna Horvat Dykes & Rovalds 
Zanchieff 
Klass 8, familjen Stenkulas vandringspris: Moa Dahlberg & Quick Cash 
 
 
 
 
 
 
 
Slutligen vill styrelsen tacka alla medlemmar för ett fint år på Torns och allas 
vårt bidrag till vår härliga klubbgemenskap. 


