
Verksamhetsberättelse   

Åsbygdens Ryttarförenings Tävlingssektion 2022 

 

Ansvarsfördelning/Roller 

Ordförande/sammankallande Åsa Tackman 

Sekreterare   Erika Holmqvist 

Kassör   Elin Rödén/Kristina Björk 

Ledamot   Kristina Björk, Elin Röden, Bengt-Åke Fastesson, Ellen 

Horbach, Anna Falkeby, Jenny Jernunger 

 

Licensierade ryttare totalt: 49 st (en ökning med 13 st) 

Barn upp till 12 år: 1 st 

Junior 13-18 år: 20 st 

Senior från 19 år: 20 st 

Meeting oberoende ålder: 8 st. 

 

Inre verksamhet 

Under 2022 hade tävlingssektionen 6 st möten. Vi kunde i år hålla dem fysiska. 

 

2/2-2022 Tillsättning av nya tävlingssektionen. Grovplanering för året. Vi delade in oss i 2 

grupper, 1 med fokus på hoppning och 1 med fokus på Dressyr. 

27/4-2022 Planering för tävlingar. Vilka sponsorer till hederspriser har vi? Alla fick i uppdrag att 

börja jobba på att få ihop priser till tävlingarna och fördela på hoppningen och 

dressyren. 

22/6-2022 Utvärdering av tävlingarna och planering för KM/RM 

29/8-2022 Planering och förberedelser inför kommande KM/RM. Vem gör  

                           vad och planering av funktionärer mm. 

24/10-2022 Utvärdering KM/RM 

24/10-2022  Planering för nästa år. Vem/vilka åker på tävlingskonferens? Aktivitet och 

diplomutdelning för licensierade ryttare planeras samt prisutdelning för Årf Cup. 

5/12-2022 Utvärdering av året och av Årf Cup. Info från tävlingskonferens. Hur går vi vidare? 

Förutom dessa möten har en chattråd hållit kommunikationen igång. Där har vi kunnat ställa frågor 

till varandra, checkat av arbetsuppgifter mm. löpande. 



 

Yttre verksamhet 

2022 genomförde tävlingssektionen följande tävlingar: 

Hopptävling lokal nivå, ponny och häst 

Dressyrtävling lokal nivå, ponny 

Klubbtävling hoppning med ridskole- och klubbmästerskap. Ponny och häst 

Klubbtävling dressyr med ridskole- och klubbmästerskap. Ponny och häst 

Tacokväll med quiz 

Glöggmingel/grötfest med prisutdelning Årf Cup. 

 

Ekonomi 

När restriktionerna lättat kunde vi arrangera fikaförsäljning och detta skedde i samarbete med BUS. 

Det såldes mycket mat, fika, godis och dricka. 

De intäkter vi har gjort kommer i stort sett från anmälningsavgifter på arrangerade tävlingar. Det 

såldes även Newbody under våren som gav en del intäkter. 

 

Av de bidrag vi fått sedan tidigare byggdes hinderförråd samt domarkur. 

 

Då Tävlingssektionen har en god ekonomi valde vi att bjuda samtliga licensierade ryttare på grötfest. 

(alla kunde inte komma men alla blev inbjudna) Icke licensierade som ville komma fick betala 

självkostnadspris. 

 

Slutord 

Då restriktionerna efter pandemin lättat kunde vi köra tävlingar som vi planerat. Vi ansökte om 

tillstånd hos Polisen, enligt reglerna och vi fick tillstånd att köra Nationaldagshoppet samt Kristi 

Himmelsfärd dressyr. Till hösten ansöktes om tillstånd för Km/RM och det var inga problem. 

Deltagarna på tävlingarna fick en mycket fin goodiebag och vi hade lyckats få ihop många fina 

hederspriser. Vi fick även i år mycket beröm för vårt arrangemang, av såväl utövare som 

huvuddomare och känner oss stolta över att klara av en sådan uppgift som  tävlingar med så många 

anmälda ekipage innebär.  

 

Vi ville öka känslan av samhörighet i vår förening och anordnade en social sammankomst med en 

Kick off i maj där tävlingsryttarna bjöds på tacos och quiz  (övriga fick betala självkostnadspris). I 

slutet av november bjöd vi in till glöggmingel och gröt för våra tävlingsryttare (övriga fick betala 

självkostnadspris) som blev mycket uppskattad. De som tävlat för Åsbygdens Ryttarförening under 

året har fått diplom (de som inte var med på grötfesten fick hämta sitt diplom på ridskolan) 



 

För första gången anordnades en cup i Åsbygdens ryttarförening. Det delades ut 1:a, 2:a och 3:a i 

hoppning och dressyr samt ett pris för den ryttare som samlat flest poäng i både hoppning och 

dressyr. Väldigt fina priser och en uppskattad aktivitet.  

 

Vi hade även ett ponnylag i både hoppning och dressyr där Åsbygden visade framhovarna och tog en 

andraplats i båda grenarna. 

Vi vill från Tävlingssektionen tacka alla tävlande för Åsbygdens Ryttarförening. Ni har kämpat väl på 

tävlingsbanorna i både hoppning och dressyr, och vi förväntar oss många roliga och framgångsrika 

rundor 2022. Ridsportförbundets Code of Conduct är något som vi alla står bakom och man är stolt 

när man ”reser” på tävling med Åsbygdens ryttarförening.  

 

Tack för 2022, nu skänklar vi på för ett spännande 2023! //Kicki, Elin, Åsa, Erika, Bengt-Åke, Jenny, 

Ellen och Anna 

 

 

 


