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Torns Ryttarförening verksamhetsberättelse 
2019 
 
Under verksamhetsåret 2019 har Torns Ryttarförening haft följande styrelse med 
suppleanter: 
 
Ordinarie medlemmar: 
Mats Hansson, ordförande 
Sofia Book, vice ordförande 
Ingela Eriksson, sekreterare 
Jeanette Johansson-Ånmark, kassör 
Sara Carlsson, ledamot 
Therese Eklund, ledamot 
Eva Stigbrant, ledamot 
Ida Jacobson, TRU 
 
Suppleanter: 
Marika Niklasson 
Martin Linde 
Helena Jacobson 
  
Revisorer: 
Ordinarie: Jennie Kardell, Camilla Hägglund  
Suppleanter: Gunilla Thylander, Annika Widmark  
 
Valberedning: 
Cecilia Larsson-Ståhl, Cathrin Öresjö 
 
 

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 
föreningsstruktur och värdegrund. 
 
Majoriteten av klubbens verksamhet riktar sig till barn och ungdomars utveckling, 
men glädjande är att även återvändande ryttare är aktiva inom klubben. 
Åldersspannet 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. 
 

Föreningen har 446 aktiva medlemmar, 10 hedersmedlemmar och 23 ständiga 
medlemmar, dvs totalt 479 stycken. Det är en ökning med 36 medlemmar från förra 
året då vi var 443 stycken (inkl oförändrat antal heders- och ständiga medlemmar) 
 
Enbart i ridskolan sker ca 150 uppsittningar per vecka i ridskolan/knatteridning och 
45 hästar är uppstallade i föreningens två stall. Ridskola/knatteridning bedrivs 4 
dagar i veckan med sammanlagt 25 hästar, både föreningsägda (7-8 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 13 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 13 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 av fokusområdena under året har varit 
att tydliggöra kommittéernas roll och uppdelning. 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 samt investering lagts på detta under året och underlaget bytts i Rönnströmska 
och mellanridhuset.  
 
Förutom aktivt arbete av övriga kommittéer t.ex. tävling, utbildning, anläggning, 
ponnystall och Axelgård så har under året den nystartade sponsorkommittén börjat 
verka aktivt och skapa samarbeten och inkomster. 
 
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.  
 
Vi har fortsatt samarbete med Stävie Ryttarförening kring träning och tävling, där 
respektive klubb bjuder in medlemmarna i den andra klubben. Samarbetet med Östra 
Torns Ryttarsällskap har stärkts med träningsmöjligheter, och tävling där ekipage 
från ÖTR har representerat Torns. Under våra Lucia-tävlingar bidrog ÖTR även med 
funktionärer.  
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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 såsom Skånes Ridsportsförbund, 
Riksidrottsförbundet, Lunds kommun, Idrottslyftet, SISU samt statligt 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 knatteridningen 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. 
 
Under 2019 har föreningen haft rekordmånga lag vilket visar på vår bredd och 
återväxt.  Vår vision ”Från ponny till häst, från amatör till elit…och hela vägen dit”  
speglas också i våra lag med både ponny, häst och blandade lag från div III till vårt 
elitlag i dressyr. Lagen är viktiga för förening och stödjer vår fina föreningsanda. 
Årets stora bedrift på lagsidan för föreningen är ett brons i Lag SM  för vårt elitlag i 
dressyr för ponny. I laget ingick Mai Stensson, Stella Hoff, Emelie Westall Lundquist, 
Nellie Hoff och Ida Nilsson (inlånad från vår samarbetsförening Stävie) 
 
Torns ryttare har också individuellt haft fina framgångar på tävlingsbanorna i 
hoppning och dressyr för ponny och storhäst. Även här har förening fått två 
mästerskapsmedaljer genom dressyrryttarna Mai Stensson, Hamiltons I Did it Again 
och Emelie Westall Lundqvist, Looks Like An Angel, som båda tog guld under 
sommarens SM i kat D resp C.  
 
Under året har Torns arrangerat tävlingar med föreningens ideella krafter, vilka har 
varit välbesökta och till stor glädje för alla deltagare. Torns tackar våra sponsorer 
som möjliggjort bra priser till placerade ryttare. 
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Vår personal 
Torns fast anställda personal Hanna Ericsson, ridskolechef , 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  
 
2019 har anläggningskommittén fått fler medlemmar och dess ansvarsområden har 
således utökats. Ansvaren för ridunderlagen och för traktorn har lagts under 
anläggningskommittén. Fler traktorförare har lärts upp så att de många viktiga 
uppgifter som utförs med traktorn inte ska behöva falla på ett fåtal individer. 
 
Under året har vi haft två arbetsdagar; 12:e maj och 15:e september. Utöver det 
vanliga arbetet sattes det upp staket längs det djupa diket bredvid Rönnströms väg. 
 
Ett projekt som tagit mycket tid och energi under året, men som inte gått att 
färdigställa, har varit hitfraktningen av en ny personalbod. Projektet fick tyvärr 
avbrytas eftersom kostnaderna innan boden skulle kunna vara brukbar beräknades 
bli alltför höga.  
 
Bytet av andra halvan av Rönnströmskas tak blev tyvärr inte av som planerat då det 
företag som skulle utföra arbetet drog sig ur under våren. Takbytet skjuts således 
upp till 2020. Istället har den läckande takhalvan lagats temporärt, både utifrån och 
inifrån.  
 
Årets stora händelse har istället varit bytet av ridhusunderlag i Rönnströmska och 
mellanridhuset. Båda ridhusen har nu samma underlag som paddocken. Vi går 
således in i det nya 20-talet med nytt fräscht underlag och med större ytor för 
parkering och förvaring av hösilage.  
 
Axelgård  
Under året har Axelgård varit fullbelagt i de 15 existerande boxar. Viss omsättning 
bland hyresgäster har skett. 
 
Luftkvalitén vid gödselcontainern och stallarna har förbättrats. Under året har även 
arbete med hagarna gjorts för att passa de behov som funnits bland de 
inackorderade. Sedvanliga sommarjobb för underhåll samt sociala event har ägt rum.  
 
Kommunen har under året tagit en mindre bit av hagmarken (gräshagarna) för att dra 
en ny cykel- och gångväg längs Kävlingevägen. 
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Ponnystallet 
 
Ponnystallets stallkommitté har under året fortsatt det löpande arbetet med 
administration av stallarbetsschema och nycklar, information om rutiner till nya 
familjer, inköp av pellets och stallredskap med mera, märkning av burkhyllor och 
krokar för höpåsar med mera samt fördelning av skåp till nya hästägare och 
fodervärdar.  
 
Utöver det löpande arbetet har kommittén genomfört ett antal större arbetsinsatser. 
Hela ponnystallet har grovstädats och målats om under sommaren. Stallkommitten 
har även hjälpt ungdomssektionen TRU som renoverat och målat om klubbrummet. 
Stallkommitten har planerat "sommarstallet" innefattande att ta emot anmälningar, 
fördela platser och göra boxfördelning. LOK-boken där närvaro registreras sköts 
också av stallkommittén. En annan arbetsinsats var att genomföra styrelsens beslut 
om ransonering av pellets vilket innebar förflyttning och fördelning av cirka sex ton 

 
TRU: Torns Ryttarförenings Ungdomssektion 
Under året som gått har Torns Ryttarförenings Ungdomssektion anordnat både större 
och mindre aktiviteter för klubbens medlemmar. Målet har varit att få bättre 
sammanhållning i klubben samt att inkludera de medlemmar som inte har egen häst 
eller är fodervärd. TRU har även ansvar för att klubbrummet ”klubban” städas. 
 
Under vårterminen har TRU anordnat en loppis och under sommaren renoverade 
TRU klubbrummet i samarbete med SK. TRU har organiserat en övernattning för alla 
klubbens medlemmar. Ett antal medlemmar från TRU höll också i en mycket 
uppskattad barbacka-dressyr. I mitten på november hölls det årliga klubb- och 
minimästerskapet. 
 
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.  

Under året har vi genomfört en rad förbättringsåtgärder på klubben, såsom målning 
och reparation av boxar, utbyte av takarmatur till miljö- och ekonomivänliga alternativ, 
byte av hängrännor, markarbete för nya personalutrymmen. Vi har även installerat en 
värmeväxlare i vårt fikarum för att få ner vår elkostnad. 

Under året har kostnaderna för hö och halm återgått till mer normala nivåer efter förra 
årets torka och extrema värme. Dock har vi tvingats kassera en hel del av det hö vi 
köpte under 2018 på grund av mycket dålig kvalitet.  

Kostnader som varit högre än normalt är underhåll på grund av underlagsbyte samt 
veterinärkostnader på grund av sjuka hästar. Även föreningens kostnader för 
redovisningstjänster har hamnat långt över budgeterat.  
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En stor intäktspost för föreningen är vår tävlingsverksamhet. På grund av byte av 
ridhusunderlag har vi inte kunnat hålla det antal tävlingar som vi budgeterat med. De 
tävlingar som genomförts har dock gett oss ett bra tillskott i kassan. 

Inför sommaren taktade vi mot budgeterat resultat, men under hösten började 
kostnader dra iväg. Vi införde då en rad åtgärder för att säkerställa föreningens 
ekonomi. Dessa har givit mycket bra resultat – tillsammans med engagerad personal 
och medlemmar som hjälptes åt med kostnadskontroll och olika initiativ att få in 
intäkter till föreningen. Vi hamnade trots detta på -89 000 bland annat på grund av en 
trasig traktor i slutet av året. 

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 och har varit en klippa under höstens 
förbättringsarbete av ekonomin. 

För att ha en ekonomi i balans är det av stor vikt att få in extra medel som LOK-stöd, 
anläggningsstöd och sökta bidrag från fonder, stiftelser och Idrottslyftet. Torns tackar 
för alla 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. 

Café och sponsring 
 
Café- och sponsringskommittén är ansvarig för café Hyllan, sponsring och 
bidragsansökningar.  Under året har café Hyllan haft öppet i samband med tävlingar 
och fixardagar med ett varierat utbud av mat och dryck. Målsättningen har varit att 
köket skall vara fräscht och hålla en god standard för livsmedelshantering samt att 
besökarna skall uppleva lokalen som välkomnande och trivsam. Inköp och leveranser 
har förenklats med hjälp av den nya leverantören Ica Jägaren. Ny grill, nya dukar och 
en hel del ny köksutrustning har införskaffats. Cafe Hyllan går med ett visst överskott 
som redovisas till tävlingskommittén.  
 
Kommittén har även jobbat in sponsring i kontanta medel och via så kallade 
partnerskap då föreningen får ersättningar i form av priser till tävlingar, tjänster från 
företagen och större rabatter. Vår målsättning har varit att sammanställa långsiktiga 
överenskommelser med respektive sponsor/partner i tydliga avtal som efterhand som 
tiden går relativt enkelt kan förnyas år efter år.  
 
Avtal med nedanstående sponsorer och partners har ingåtts under 2019: 
JM-Bygg, Hööks ridsport, Ica-Jägaren och tryckeriet JustNu.  
 
Därutöver har ett samarbete med Sponsorhuset inletts som ger 5 procents 
återbetalning till föreningen på alla inköp som våra medlemmar gör via dem. 
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VÅR VERKSAMHET 
 

Ridskolan 
Ridskolans status 
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 upp till 139 uppsittningar/v under terminerna, samt 
ridläger veckorna 25 – 28 (248 uppsittningar), och knatteridning (12 
uppsittningar/vecka). Vi har ca 300 elever i kölistan till ridskolan.  
 
Verksamhet 
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. 
 
Hästar och stallplatser 
Under året har ridskolan disponerat mellan 22 och 25 ridskolehästar per vecka. Av 
dessa var ca 17 privatägda och resterande 7-8 ägda av föreningen. Under stora 
delar av året har ponnystallet haft lediga boxplatser, med en liten ökad efterfrågan 
under sommaren och nedgång i efterfrågan under vinterhalvåret. Svårigheter finns 
då det kommer till att matcha tidpunkten för hästköp och tillgång till stallplatsen varför 
det förekommit överbeläggning under vissa delar av året. Under året har det funnits 
olika typer av kontrakt för ponny/häst i ridskola; där hästen deltar 2 eller 3 dagar per 
vecka och även en ny variant där hästen deltar 1 dag per vecka  
 
Ponnyn Grållan köptes in under sommaren och ponnyn Trollis köptes under hösten. 
Ponnyn Plupp såldes under hösten. Under vårterminen lånades ponnyn Spirit och 
hästen Kexet av föreningen. Intresset för att få bli fodervärd till en av ridskolans 
ponnyer har varit fortsatt högt framför allt till de större ponnyerna. Intresset har ökat 
för de mindre ponnyerna och de har alla varit uthyrda under nästan hela året.  
 
Teoriveckor 
Ridskolan har under 2019 fortsatt med teoriveckorna under höst- och sportlov. 
Aktiviteterna ”frihetsdressyr” och ”körkurs” har varit särskilt populära. Efter några års 
erfarenheter av teoriveckorna kan vi skönja att aktiviteterna för yngre barn är med 
välbesökta medan aktiviteterna för äldre och vuxna elever mindre utnyttjade.  
 
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 Rebecka Zaar, Anna Norrman, Julia Andersson-
Wärnerup, Hanna Ericsson och Liv Hansson arbetat i ridskolan. Julia A-Wärnerup 
och Elin Larsson har lett 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 2019 har utbildningskommittén, med stöd av drottsmedel, anordnat 
projektet ”Hoppa vidare” med pass om banbyggnad av A-banbyggare Maria 
Alfredsson, föredrag av hoppryttaren Vanda Valeskog och en välbesökt hoppclinic 
med A-tränare Ann-Sofie Oscarsson Hellsing.  

Under året har en fullbokad Grönt kort-kurs ledd av Marita Lindberg arrangerats med 
stöd av Idrottsmedel. Grönt kort-kursen var öppen för medlemmar såväl som för 
deltagare från andra föreningar.  

Medarbetare på Svenska foder har hållit foderföreläsning för föreningens 
medlemmar.  

Föreningens terränghinder har inventerats och under vårens arbetsdag gjordes 
vattengraven iordning.  

Individuell dressyrträning som samordnas av föreningen har hållits regelbundet på 
anläggningen av bland andra Christina Eghall, Jessica Ahlgren och Mai Stensson. 
Möjligheter till tömkörningspass har också funnits. Därutöver verkar ett antal tränare 
regelbundet på anläggningen efter privat överenskommelse.  

Det har hållits hoppträningar terminstid varannan vecka för Chanette Bellander, tre 
grupper, och varannan vecka för Hanna Gunnarsson och Aminda Ingulfsson, fyra 
grupper.  

Utbildningskommittén har informerat om och säkerställt F-skattefterlevnad för tränare 
verksamma på anläggningen 

Tävling 
Under verksamhetsåret 2019 har fyra tävlingsdagar gått av stapeln på lokal/regional 
nivå. Tävlingarna har bestått av tre tävlingsdagar för ponny och en tävlingsdag för 
storhäst. I april arrangerades Aprildressyren för ponny och storhäst. I början av 
december månad arrangerades Torns Luciatävlingar med kombinationscuper i 
hoppning och dressyr. Tävlingen lockade många ponnyekipage, både från Torns och 
andra klubbar i regionen. Föreningen har utöver detta arrangerat pay and jumps, 
serietävlingar och knock-out. 
 
På grund av byte av ridhusunderlag valde tävlingskommittén att reducera antalet 
tävlingsdagar 2019. Vår förhoppning är att det ska gå att arrangera fler tävlingar 
under 2020. De tävlingar som arrangerats har varit välbesökta och väl ansedda, 
både av ryttare och publik.  
 
Under verksamhetsåret 2019 har Tävlingskommittén inlett ett samarbete med den 
nystartade Sponsorkommittén. Målsättningen för samarbetet är att skapa långsiktiga 
samarbeten med företag, som är villiga att sponsra föreningen, och även de tävlingar 
som Tävlingskommittén arrangerar och därmed göra tävlingarna bli mer lönsamma. 



 

9 
 

 
Tävlingskommittén har under året arbetat med kompetensutveckling internt i 
föreningen. Bland annat har medlemmar uppmuntrats att prova på nya 
funktionärsposter under våra tävlingar.  
 
Individuella resultat 
  
Torns egna tävlingsekipage har presterat fantastiskt bra under tävlingsåret. Vi ser en 
fortsatt trend att ekipagen utvecklas och vågar sig på högre klasser. Ytterligare en 
glädjande utveckling är att många ponnyekipage valt att tävla i både hoppning och 

dressyr under året.   Vi har under året haft ett flertal ekipage som presterat väl och 
placerat sig vid mästerskap, både i lag och individuellt. Det är glädjande att dessa 
duktiga ryttare kan agera goda förebilder för yngre ryttare, både på tävlingsbanan 
och i stallet. 
  
Lagresultat 
  
Torns Ryttarförening har lagt ett stort fokus på lagtävlan under verksamhetsåret 2019 
och delvis finansierat lagavgifter. Vi är stolta över att lagdeltagarna stöttar varandra 
och sprider Torns laganda. 
  

I dressyr har Torns haft lag i;  
·   Ponnyallsvenskan division 2 lag II: 6a i omgång 1, 6a i omgång 2 och 6a totalt i 

sin grupp  
·   Ponnyallsvenskan division 2 lag I: 3e placerade i omgång 1, 3e placerade i 

omgång 2 och 7a i finalomgången 
·   Ponnyallsvenskan division 1: vinst i finalomgång, vinst i serien totalt och kval till 

elitserien 

·   Elitserien för ponny: vinst i region syd, kval till Lag SM  

·   Lag SM för ponny: SM brons i finalomgången  

·   Knock-out 1 storhäst: LC - utanför placering  

·   Knock-out 2 storhäst: LB - vinst i första omgången   

·   Knock-out ponny: LC - vinst i kvalomgången och 4e plats i finalomgången   
·   Knock-out ponny: LB - 2a placerade i finalomgången 
 

I hoppning har Torns haft lag i; 

·     Division II storhäst: 3e placerade i första omgången (med tre lagdeltagare)  
·    Ponnyallsvenskan division II: utanför placering 
·   Division III för ponny och storhäst: 2a placerade omgång 1, 2a placerade        

omgång 2, vinst i omgång 3 och därmed totalsegrare i sammanställningen  
·   Seniorlag för storhäst: Vinst i omgång 2, 3e placering i omgång 3 och               

finaldeltagande 
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Resultat klubbmästerskapen 2019: 
 
Hoppning:  
Minimästare ponny:  Ada Lindbom, Frisky 
Minimästare häst:   Frida Lindbladh, Kilcorban Diamond 
Klubbmästare ponny:  Elvira Book Åsberg, Darcys Nenagh Twelve  
Klubbmästare häst:   Vanda Valeskog, Choya 
 
Dressyr: 
Minimästare ponny:  Ebba Sjöstedt, Loftus 
Minimästare häst:   Sara Carlsson, Torparlyckans Sort Guld 
Klubbmästare ponny:  Emelie Westall, Gryets Elliot Hawk 
Klubbmästare häst:   Frida Lindbladh, Kilcorban Diamond 
 
Kombinerat: 
Minimästare ponny:  Elvira Book Åsberg, Darcys Nenagh Twelve 
Minimästare häst:   Sara Carlsson, Torparlyckans Sort Guld 
Klubbmästare ponny:  Rebecca Hult, Bruce II 
Klubbmästare häst:   Vanda Valeskog, Choya 
 
Vandringspriser för tävlingsåret 2019: 
Tore Ekelins Vandringspris  Mai Stensson och Hamiltons I did it my way  
Sven Anderssons Vandringspris  Ann Smids och Tequila Rose  
Stävies Tennfat    Carl Bosson och Fanelia  
SPF:s Vandringspris   Mai Stensson och Hamiltons I did it my way 
 
 
Slutligen vill styrelsen tacka alla medlemmar för ett fint år på Torns och allas 
vårt bidrag till vår härliga klubbgemenskap. 


