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RIDSPORTSFÖRBUDND

ÅRSBERÄTTELSE
FÖR VÄSTERBOTTENS RIDSPORTFÖRBUND 2005.
VRIF = Västerbottens Ridsportförbund
Ordförande har ordet.
Ridsporten i landet och länet men också hästverksamhetens utveckling i stort upplevde 2005 som
ännu ett i raden av fina år både vad gäller utbredning och resultat inom olika grenar och nivåer.
Svensk ridsport är stark nästan oavsett vad som lyfts fram. Hästnäringen har ju som företeelse, sett
över tiden, utvecklats till kanske den viktigaste grundbulten för att både ”glesare” landsbygd och
den mera tätortsnära landsbygdens sociala liv & service bibehålls.
Många bor i tätorter och har sina hästar inhyrda vid ridanläggningar eller privata anläggningar.
Arealmässigt krävs ytor åt de ca 300 000 hästarna och hästnäringen bidrar numera kraftfullt till
öppethållande av åkrar och ängar. Hästnäringen är och blir en avgörande faktor för att
landsbygden och tätorten ska bibehållas. Det fina engagemanget och samverkan mellan olika
parter kan utvecklas på olika sätt.
Ett annorlunda uttryck för att myndigheterna numer ser hästnäringen och ger den allt högre status
illustreras kanske av Skatteverkets meddelande, om att man kommer att granska hästnäringen i
landet med avseende om moms, skatter och löner. Kan visserligen tolkas på olika sätt men visar att
näringen på olika sätt fått allt större betydelse. Att ”hästen” också får EU-bidrag stärker även det
hästnäringen.
Ett annat, lokalt uttryck för hästnäringens betydelse är 2005 års premiär för Nolia hästmässa. En
trevlig tilldragelse som kommer att kunna utvecklas ordentligt framöver och där Västerbottens
Ridsportförbundet är en av arrangörerna. Fler aktiviteter och arrangemang som breddar sporten
kommer att genomföras under de närmaste åren.
Som nytillträdd distriktsordförande (årsmöte mars 2005), var det med intresse och nyfiket
engagemang som jag i slutet av maj åkte till vår egen förbundsstämma i Uppsala. En i förväg i
media väldigt upphaussad tillställning där fokuseringen på ordförandevalet onekligen gav ett visst
”tryck”. Där också huvudpersonerna i valproceduren på ett hyfsat sätt hanterade frågan. Jag tror att
med den diskussion som fördes innan valet, (nåja lite övertoner var det nog), så kan
Ridsportförbundet och de inblandade stärkt av detta via att man smidigt löste konflikten i
fortsättningen nu arbeta för en gynnsam utveckling av ridsporten.
Under hösten genomfördes även en distriktsordförandeträff där särskilt intresse ägnades åt hur
tidningen ”Häst & Ryttare” skall kunna utvecklas. Ett förslag till inbladade distriktssidor kommer
att presenteras under våren 2006. Här får ett distrikt eller flera i samverkan tillträde till en bred
informationskanal. Ett redaktionsutskott bör kanske tillskapas för att produktionen ska fungera väl.
Tidningen blir ett bra komplement till exempelvis internetbaserad och annan information inom
distriktet.

En lång rad aktiviteter som har genomförts under året:
- Handslaget. En succé som rullar vidare!
- Framgångsrika ekipage som tävlat både på läns-, region och riksnivå.
- Barn och ungdomsledarkurser och många ”gröna kort”
- Väl genomförda arrangemang och tävlingar vid distriktets fina ridsportanläggningar
- Utvecklandet av Trafiksäkerhetspolicy & checklistor för höjd trafiksäkerhet inom
ridsporten
- Vi gläds åt att några av distriktets anläggningar har fått en nystart (Norsjö RK, Malå RK,
Vindeln RF, Skellefteå Avel RF och Nordmaling RK). Andra har det lite tufft och behöver
viss stöttning
En av ridsportens styrkor utgör kontinuiteten.
Det går inte mata hästen bara en dag och sedan vänta ett tag. Så är det också med
ridsportverksamhet. Nej, engagemang varje dag stärker verksamheten över tiden.
Vi har nya ungdomar som engagerar sig, familjer därtill och allmänintresse som ställer krav.
Kraven kräver både utbildningsinsatser för ungdomsledare, som har möjlighet att delta i bra
genomförda arrangemang och en planering för att ta tillvara på alla de som dagligen passerar in
och ut på våra ridanläggningar. Ridsporten skolar sina barn och ungdomar, man får ta ansvar och
hjälpa andra. Här skapas framtidens ledare.
Det förstår vi inte minst av att landets ”idrottsriksdag” valde Karin Mattsson hästtjejen från
Östersund, till ordförande i Riksidrottsförbundet. Hon har i många intervjuer betonat att
grundskolningen inför den position hon innehar idag lades inom ridsporten. Detta är ett bra
föredöme att ta efter.

Vad händer 2006?
Naturligtvis utgör ridanläggningarna och de många enskilda människorna sitt engagemang på sin
”egen hemmaplan”, grundförutsättningen för hästnäringens utveckling. Distriktet har sin roll inom
vissa områden, en samordnande och stimulerande roll och utifrån de resurserna kan vissa insatser
väl medverka till ridsportens positiva utveckling.
Några axplock i det som sannolikt händer och sker under 2006:
- Ökat samarbete inom de norra distrikten ger troligen bättre resursutnyttjande, styrka och
möjligheter till ännu bättre arrangemang
- Nolia Hästmässa med hund maj 2006 (med en rad trevliga arrangemang)
- Handslaget utvecklar våra klubbar ytterligare
- Alla ridanläggningar fastställer en trafiksäkerhetspolicy och genomför viss utbildning kring
detta (samverkan med Vägverket)
- Styrelsebesök i klubbar
- Träffar med kommuner om stödet till ridsporten är otillräckligt eller annat påkallar
uppmärksamhet
- Höjd status för DM – tävlingarna i länet, samarbete med sponsor
- Distriktsbilagor hoppas vi kan bifoga vissa nummer av ”Häst & Ryttare”.
- Förankra ”nya” Ridsporten Vill i alla klubbarna.
Detta och en hel del annat borgar för ridsportens utveckling 2006!
Hans Weinehall
Distriktsordförande
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Siffror inom parentes anger föregående år
Information
Distriktsnytt utges i 180 exemplar/nr, varav endast 16 (5) stycken prenumerationer.
Vi har aktivt letat annonsörer till Distriktsnytt och lyckats få in flera annonsörer under året.
VRIF har förekommit flera gånger både i radion och i de lokala tv sändningarna under året.
Vår hemsida har kommit igång i N3sportmiljö. Den fungerar bra. Web-master är Ida Åman.
Nolia Hästmässa
En ny företeelse i länet var Nolia hästmässa och där var hästen i centrum. Det fanns många
aktiviteter där, ett flertal föreläsare, många hästuppvisningar och ganska många utställare, som
samlades på Umåkers Travbana. Ca 8000 st som betalade inträde. Vi hade en monter som var
bemannad hela tiden, vi hade även hand om inträde/parkering, flera föreläsningar och flera
uppvisningar. Nolia Hästmässa återkommer nästa år också.
Besöksverksamhet
Se mål: Avel och hästhållning, Barn- och ungdomsverksamhet
Besöksgruppen består av Eva Lindström, Anette Marklund - Kroksjöbygdens RK,
Håkan Lundmark - Kågedalens RF, Carina Olofsson - Åsele RK.
Gruppen har gjort 1 (4) klubbesök under året, Skellefteå Avel RF.
På grund av sjukdom på kansliet hanns bara ett besök med.
Kvalitetsmärkning
Ingen klubb har blivit kvalitetsmärkt i år.

Västerbottens Idrottsförbund (VIF)
Eva Lindström deltog i en Skatteträff som VIF och Skatteverket anordnande den 17 mars 2005.
Västerbottens Idrottsförbund hade sitt årsmöte 4 april 2006 där Kristina Elg-Christoffersson och
Britta Unneby deltog.
Kristina Elg-Christoffersson deltog i en ordförande- och utbildningsträff den 25/11-26/11 2005.
Hans Weinehall deltog i en ordförande- och utbildningsträff den 25/11 2005.
EU – projekt
VRIF började delta i EU-projektet 1 + 1 = 3. Detta är ett projekt som leds av Västerbottens
Idrottsförbund för idrottsföreningar med lönebidragsanställda som ska leda till att utveckla
förening både för anställda och styrelser. Projektet avslutas juni 2007.
Anneli Enmark och Britta Unneby deltog från styrelsen i en träff angående projektet
VRIF fick ett eget EU – projekt beviljat som handlar om att undersöka utbildningsbehovet för de
anställda. Projektet avslutats mars 2006.
Agria
Är sedan flera år tillbaka en huvudsponsor för svensk ridsport.
Distriktskonferensen
Se mål: Hela målprogrammet.
43 personer deltog på konferensen 2005. Vi hade ingen gemensam föreläsning utan delades in i
grupper direkt. Gemensamt var, att i alla grupper, blev det erfarenhetsutbyte. Konferensen
avslutades med sedvanligt årsmöte som lockade 10 (10) klubbar. Årsmötet inleddes med Agria´s
Jan R Larsson som delade ut sin sedvanliga check på 20 000 kr. Sedan uppmärksammades
distriktets alla VM och SM deltagare. Vid årsmötet valdes Hans Weinehall till ny ordförande.
Höst - konferensen
(mål, handlingsplan, budget)
Se mål: Hela målprogrammet
En konferens, där alla förtroendevalda träffas. Vi följde upp mål och handlingsprogram samt
budget för året som gått. Sedan tog vi fram det nya årets (2006) aktivitetsplan. Höstkonferensen
känns som rätt arbetssätt och återkommer 2006.
Klubbesök
Huvudstyrelsen har under året förlagd ett styrelsemöte på en klubb nämligen Skellefteå Avel RF.
Eva Lindström deltog i banketten när Skellefteå RK:s firade 50-års som klubb den 8 oktober 2005.
Anna Selin och Eva Lindström har startat studiecirkeln Med Ridsporten mot Framtiden hos
Lövångers RS.
Kurser/Konferenser arrangerade av SvRF/VIF (VRIF:s representation 2005)
Britta Unneby och Eva Lindström deltog i central tävlingskonferens i Stockholm den 22 – 23
januari 2005.
Gun Båtsta och Eva Lindström deltog i kursen N3sport hemsida i Stockholm den 1 februari 2005.
Eva Ranered och Eva Lindström deltog i en Överdomarkonferens i Stockholm den 25 februari
2006.
Eva Lindström deltog i dressyrdomarkurs i den nya tävlingsformen dressyrryttartest presenterades
på Strömsholm den 26 februari 2006.
Eva Lindström deltog i en informationskväll om skatter som arrangerades av Skatteverket och VIF
den 17 mars 2005.
Eva Lindström deltog i en dag om och med projektet ”Våga Vara” i Skellefteå den 13 april 2005.
Eva Lindström deltog i en träff om tredje året för Handslaget i Stockholm 29 april 2005.
Hans Weinehall och Eva Lindström deltog i förbundsstämman i Uppsala den 28 maj 2005.

Fortsättning på Kurser/Konferenser…
Gun Båtsta deltog i en träff tillsammans med DUS-ungdomar i Stockholm
den 12- 13 augusti 2005.
Sandra Edholm och Emma Elvin deltog i en ungdomskonferens i Stockholm
den 13-14 augusti 2005.
Hans Weinehall deltog i distriktsordförandeträff i Stockholm den 28 – 29 oktober 2005.
Gun Båtsta och Eva Lindström deltog i Ridinstruktörernas dag i Stockholm
den 25 november 2005.
Bea Wiström deltog i en kurs om miljö i Stockholm den 28 november 2005.
Kristina Elg-Christoffersson, Anna-Karin Jonsson-Berg deltog i SvRF utbildningssektion:s
konferens om framtida utbildningar i Stockholm den 7 december 2005.
Klubbar
En klubb har sökt inträde under året och beviljats detta, Umeå Sportryttarsällskap.
En klubb har sökt utträde under året och beviljats detta, Åsele RK.
Säkerhet
ansvarig Birgitta Holmlund
Se mål: Avel och hästhållning, Ridklubb/ridskola
Västerbottens ridsportförbund har tagit fram ett förslag på "trafiksäkerhetspolicy för
ridklubbar/ryttarföreningar" vilket vi erhöll ett stipendium från Vägverket Norr och Västerbottens
Idrottsförbund på 10 000 kr.
Säkerhetstänkandet har diskuterats vid besöksgruppsträffar och på ridinstruktörskurser.
Handikapp
ansvarig Viktoria Marklund
Se mål: Ledare
Under verksamhetsåret 2005 har handikappansvarig kallat till träff för verksamma ledare inom
verksamhetsområdet. Träffen blev dock inställd på grund av för få anmälningar.
Förfrågningar angående HK-verksamhet och verksamhetstips har kommit både via e-post och
telefon, från Norr- och Västerbottens ridklubbar. Dessa har fått hjälp.
Slutredovisning av projektet K(Hoppla) är genomfört och inskickat till Västerbottens Landsting.
Materialet från projektet är i form av pärmar och grundläggande informationsblad till
handikappansvariga i klubbarna är sammanställt och finns klart att tas i bruk. Tanken med detta
material är att alla klubbar ska ha likvärdiga uppgifter samt att senare kunna samla på sig
information som kan lämnas vidare vid byte av HK-ansvarig i klubben.
Planerar en träff i under 2006 där detta material kan delas ut.
Handikappverksamheterna i distriktet är av varierande slag och storlek, men att många goda tips
och idéer finns att hämta upp klubbarna emellan är klart.
Miljö
ansvarig Bea Wiström
Bea deltog i miljökurs 28 november 2005.
Bea deltog som föreläsare på Vuxen ungdomsledarkurs den 20 november 2005. Deltagare fick lära
sig bland annat om miljöstegen till mensskydd från naturen.

DUS (Distriktsungdomssektionen)
Ordf Elin Lundqvist
Under året har 3 (3) protokollförda styrelsemöten samt 1 (0) msn-möte hållits.
Styrelsen för året här bestått av:
Ordförande: Elin Lundqvist, Skellefteå RK
Ledamöter: Emma Berg, Umeå RF
Annelie Knutsson, Vindelns RF
Emma Elvin, Vindelns RF
Karoline Åström, Kågedalens RF
Suppleanter: Belinda Sandström, Malå RK
Sandra Edholm, Nordmalings RK
DUS Valberedningen för året har bestått av:
Sammankallande: Linda Johansson, Kågedalens RF, Linnéa Sjöstedt, Lövångers RS,
Lina Ericsson, Umeå RF och Therese Vikner, Skellefteå Ridklubb
Den 20 mars hade sektionen sitt årsmöte. Platsen var Lövånger Kyrkby. Innan årsmötet fick de
närvarande ungdomarna byta erfarenheter med varandra.
Den 13 - 14 augusti 2005 deltog Sandra Edholm och Emma Elvin på DUS konferensen som hölls
på Strömsholm vilket var väldigt roligt och inspirerande.
Under året har sektionen försökt anordna en US-träff där det var meningen att distriktets
Ungdomssektioner skulle träffas och knyta kontakter och byta erfarenheter med varandra. Nu blev
tyvärr ingen av dessa träffar av då det kom in för lite anmälningar. Samma sak gällande Vi i stallet
finalen, är andra året i rad som den inte blev av i Västerbotten på grund av att ingen klubb visat
intresse att delta.
Det har varit ett rätt tungt år då det varit svårt att samla till möten samt att det inte varit någon
uppslutning på aktiviteterna men vi får försöka under 2006 igen.
SISU idrottsutbildarna
Se mål: Hela målprogrammet
Kristina Elg-Christoffersson deltog i utbildningsträff i Skellefteå den 25 - 26 november 2005.
Klubbarna studiecirkelverksamhet har ökat till 549 studiecirklar jämfört med 509 förra året.
Sisu Idrottsutbildarna hade årsmöte i Umeå den 4 april 2005 och där deltog Britta Unneby och
Kristina Elg-Christoffersson.
Utbildning

se även bilaga 1,2,3

ansv Eva Lindström/Kristina ElgChristoffersson

Se mål: Hela målprogrammet
Utbildningssektionen har haft 1 (2) möten under året.
Trots att utbildningen i distriktet fungerar bra så fungerar utbildningssektionen sämre. Det har varit
jättesvårt att få sektionsmedlemmarna att engagera sig. Utbildningssektionens ledamöter är aktiva
inom sina respektive områden; utbildning, handikapp, miljö, säkerhet. Varje område har uppsatta
mål vilka sammanhållet utgör sektionens gemensamma mål. Den ”röda tråden” att stödja
klubbarnas utbildningsarbete har inte fått den fokusering den förtjänar. Sektionens ledamöter har
inte prioriterat möten för att arbeta gemensamt med dessa frågor. Erfarenheten från det gånga året
är att det måste beaktas och särskilt prioriteras en satsning på sektionens arbetssätt så ledamöternas
engagemang ökas.

Fortsättning på utbildning…
En mycket stor del av distriktets verksamhet är inriktad på utbildning och fortbildning av
instruktörer för ridskolorna och funktionärer av olika slag samt ledarutbildning inom ridsportens
olika grenar och discipliner. Under året har intresset för våra kurser varit stort, så de flesta utav
årets kurser har genomfört. Sektionen beslutade att stötta årets fyra deltagare på Ridledarkursen
från distriktet med 1000 kr var.
Vi har under 2004 haft 596 (517) kursdeltagardagar, en ökning från 2004 med 79 dagar.
En stor del av våra utbildningar har kunnat genomföras med hjälp av ekonomiskt bidrag av
Västbottens Idrottsförbund och genom SISU idrottsutbildares hjälp med föreläsare.
Vi genomförde för andra gången ett norrmöte för de tre norra distrikten. Bland beslutades följande:
• Ridledarkurs. Sommarens kurs var lyckad. Vi försöker hålla kursen igen 2006 med 4
platser/distrikt.
• Samarrangera överdomarkurs, banbyggarkurs steg 3, hoppdomarkurs steg 1, repitionskurs
för över- och hoppdomare samt en kanslikurs med fokusering på lok-stödsredovisningen.
• Gick igenom kommentarerna vi fått på vårt gemensamma remissvar till Nationella
Stiftelsens ”Utredning av vissa utbildningsfrågor inom ridsporten”. Kristina ElgChristoffersson tog med sig synpunkterna till SvRF Hearing den 7 december 2005.
Förhoppningsvis ska våra synpunkter ha betydelse för hur framtidens utbildningar inom
SvRF kommer att se ut.
Distriksfinalen i Agria riksmästerskap, detta år i grenen dressyrryttartest, genomfördes hos
Skellefteå RK den 17 september 2005. Segrade gjorde häst – Sophie Markgren, Skellefteå RK och
ponny – Malin Hultman, Skellefteå RK.
Den 8 februari 2006 deltog Gun Båtsta och Eva Lindström i en information av SLU om den 2
åriga högskoleutbildningen i Flyinge och Strömsholm med bl. a. Rolf Wengelin.
Anna Selin och Eva Lindström, utbildade på Ridsportens eget material om utveckling av
ridklubbar, startade en studiecirkeln ”Med Ridsporten mot Framtiden” hos Lövångers RS.

Handslaget

ansv Kristina Elg-Christoffersson

Vi har erhållit ett bidrag från SvRF på 8000 kr (9800 kr) för att stötta klubbarna.
Den 29 april 2005 hade Svenska Ridsportförbundet en central träff för att informera om nyheter
inför tredje året som Eva Lindström deltog.
Från Svenska Ridsportförbundet
Bidrag år 3 7(8) klubbar 10 (10) projekt. I pengar innebär detta 344 400 kr
Från Västerbotten Idrottsförbund
Bidrag år 3 6 (4) ridklubbar. I pengar innebär detta 333 100 kr.
Från Riksidrottsförbundet
Bidrag år 3 År 2,3 och 4 har endast storstadsregionerna möjlighet att söka pengar för
anläggningsstöd.

Tävlingsverksamheten
Tävlingssektionen (TS)
har under året bestått av: Britta Unneby
Christine Backlund
från juni
Helena Jonsson
Christina Mattsson
t.o.m. maj Ingela Forsell
Adjungerad från juni
Annica Bolme
Annsofie Alba
Vakant
grenledare körning

ordförande
grenledare ponnydressyr
grenledare hästdressyr
grenledare ponnyhoppning
grenledare hästhoppning
grenledare hästhoppning
ledamot,”propp-granskare”

Under året har 6 (4) st protokollförda möten genomförts varav ett som telefonmöte.
Vi har infört att vi ska besöka en klubb vid ett styrelsemöte under året. Först ut blev Vännäs RF
och både TS och klubben uppskattade besöket.
För att uppmärksamma klubbarna på olika TR frågor har vi från och med i år valt några områden
som vi poängterar varje år. Under 2005 var det regler om vaccinationsintyg, grönt kort och
tidsregler för efteranmälningar, strykningar och ryttarbyten.
Regelverket för såväl allsvenskeserierna (div 2 och 3) samt Distriktsmästerskapen har som tidigare
fastställts av TS, som också administrerar plaketter, rosetter och täcken vid dessa evenemang.
Grenledarna, eller utsedd ersättare, har fungerat som prisutdelare.
Alla propositioner för tävlingar under nationell nivå har som tidigare granskats och godkänts av
TS. Successiv genomgång av överdomarrapporterna från tävlingarna är en annan återkommande
uppgift för TS som också kontaktar arrangörerna och stöttar dessa i sitt fortsatta arbete som
arrangör.
Under Distriktskonferensen i samband med årsmötet den 20 mars 2005 träffades
tävlingsengagerade från olika klubbar i Västerbotten. Vi diskuterade frågor inför den kommande
tävlingssäsongen och hade ett givande erfarenhetsutbyte. Vid klubbaftnarna som anordnades i
Skellefteå och Umeå under november månad kom det upp flera intressanta frågor kring
tävlingsverksamheten som diskuterades under träffen.
Britta Unneby och Eva Lindström deltog i central tävlingskonferens i Stockholm den 22 – 23
januari 2005. Där fick vi bland annat information från alla grenar och vi fick ett utökad kontaktnät.
Den 12 november 2005 anordnade vi ett möte med de norra distriktens tävlingssektioner. Vi antog
nya regler för Norrlandsmästerskap och samordnande tävlingsterminen för att i största möjliga
mån undvika kollisioner. Vi tog även beslut att i gemensamma lagtävlingar om det blir en arrangör
som hoppar utav olika anledningar är det grenledarna i den disciplinen som kontaktar varandra och
löser det hela.
Västerbottens Ponnycup: Vi har startat en barn och ungdomstävling med barnanpassade regler och
med hederspriser till alla deltagare. Detta uppmärksammade av SvRF:s juniorkommitté och gav
Västerbotten 10 000 kr som bidrag till genomförandet. Segrade gjorde Tina Söderberg, Norsjö RK.
127 st (141) har tagit Grönt Kort under 2005.
”Tävlingsfemman” har gett 20 100 kr (18400 kr) under 2005.
Agria distriktsstipendium gick till Sandra Jonasdotter, Stöcke PF för hennes fina prestationer på
Valentino Bello Sun under året.
Vi har valt att presentera endast guldmedaljören i DM. De övriga medaljörerna finns på hemsidan.

Ridhäst hoppning
Tävlingssäsongen för ridhäst hoppning omfattade totalt 13 tävlingar (17) varav 1 (1) nationell,
5 (7) regionala och 7 (9) lokala tävlingar.
Den inleddes i början av april med att Umeå RF arrangerade sina nationella tävlingar, där 150
ekipage var anmälda, och avslutades 15-16 oktober med att Umeå RF arrangerade sitt fjärde
ridhästhopp-meeting. I samband med dessa tävlingar avgjordes kval 3 samt finalen i Agria
NorrlandsCup efter att kval 1 och 2 avgjorts i Sundsvall och Piteå, segrade gjorde Julia Lundgren
på Cartell från Piteå RK.
Årets DM arrangerades av Umeå RF i september medan Vännäs RF stod som arrangör för årets
Norrlandsmästerskap i mitten av augusti.
Umeå SRS startade i lag-SM utan att gå vidare till final.
Tyvärr ställdes ett flertal lokala tävlingar in under året vilket gjorde framförallt hösten lite tunn på
tävlingar.
Vi fick under året en ny tävlingsarrangör i form av Umeå Sportryttarsällskap som bland annat
arrangerade en omgång i div 2.
Tyvärr saknades Lappmarks Ryttarna som arrangör men vi hoppas de kommer tillbaka nästa år.
DM Seniorer guld
Anna J-Grundström
Zelma
Umeå SRS
DM Juniorer guld
Susanne Larsson
Killigrews Valiant
Umeå SRS
NM Seniorer guld
Eva Jonsson
Lazio
Umeå RF
NM Senior silver
Malin Lundsten
Samantha
Umeå SRS
NM YR brons
Frida Lövgren
Acaletto KJ
Skellefteå RK
Lag division 2 genomfördes med 5 (0) anmälda lag och vanns av Umeå SRS.
Lag division 3 genomfördes med 6 (3) anmälda lag och segrade där gjorde Skellefteå RK.
Ridhäst dressyr
Under året genomfördes 7 (9) regionala och 7 (4) lokala dressyrtävlingar.
Umeå RF genomförde under hösten en uppskattad clinic med den kända dressyrryttaren Louise
”Lussan” Nathurst och hennes sambo tillika kända tränaren Lars Andersson med cirka 300 i
publiken.
Vännäs RF genomförde årets DM.
Umeå RF genomförde årets Norrlandsmästerskap.
DM guld/senior
Åsa Bolinder
Iris
Vännäs RF
DM guld/junior
Emilie Andersson
Safir
Mellanbygdens RF
Lag division 1 blev inställd 1 (5) anmälda lag
Lag division 2 genomfördes med 5 (5) anmälda lag och vanns av Södra Umeå RF
Lag division 3 genomfördes med 5 (5) anmälda lag och vanns av Skellefteå RK
Ponny hoppning
Under året genomfördes 1 (0) nationella 4 (5) regionala och 6(9) lokala hopptävlingar.
I ponnyallsvenskan elitserie deltog Stöcke PF .
Vi hade även en ryttare på utomhus SM Sandra Jonasdotter på C-ponnyn Valentino Bello Sun från
Stöcke PF. Hon kom på en hedrande 6:e plats.
Skellefteå RK genomförde årets DM.
NM guld
kat C
Sandra Jonasdotter
Valentino Bello Sun
Stöcke PF
NM silver kat C
Pernilla Mattsson
Fire of Gold
Stöcke PF
DM Guld
kat B
Jaquline Dinewald
Bella
Umeå RF
DM Guld
kat C
Sanna Åström
Mio
Umeå RF
DM Guld
kat D
Hanna Johansson
Munsboro Cornetto
Skellefteå RK.
Lag division 1 med 6 (0) anmälda lag och vanns av Umeå RF. Samordnades med Norrbottens RF.
Lag division 2 med 11 (14) anmälda lag och vanns av Umeå RF.
Hopp-ponnychampionatet
Sandra Jonasdotter
Farino
Stöcke PF

Ponny dressyr
Under året genomfördes 5 (6) regionala och 6 (4) lokala dressyrtävlingar.
Länscup Nord anordnades i år tillsammans med Norrbotten. Tyvärr blev det bara 2 lag som ställde
upp. Segrare blev Västerbottens lag.
Umeå RF genomförde årets DM.
NM guld
kat D
Josefin Backlund
Ollies Solo Flight
Umeå RF
NM brons kat D
Elin Bolinder
Kevin Costner
Vännäs RF
DM guld
kat B
Jenny Johansson
Krumelur
Umeå RF
DM guld
kat C
Jennifer Erlandsson
Lepricoin
Vännäs RF
DM guld
kat D
Josefin Backlund
Ollies Solo Flight
Umeå RF
Lag division 2 med 5 (3) lag anmälda och vanns av Umeå RF
Ponnydressyrchampionatet
Elin Bolinder
Kevin Costner
Vännäs RF
Körning
Under året genomfördes 3 (4) nationell 0 (1) regional och 5 (6) lokala körtävlingar.
Lappmarksryttarna blev som segrare i Div 2 lagserien inbjudna till en riksfinal i Linköping där
segrande lag från övriga distrikt mötte upp. Västerbottenslaget genomförde alla delgrenar på ett
strålande sätt och kom trea.
En träningsvecka i juli Villvattnet, Burträsk, genomfördes i strålande solsken, med ca 25 hästar
och 50 personer. Fredrik Persson kom upp från Skåne och tränade deltagarna i maraton och
dressyr.
Vi hade fem deltagare i årets SM i fyra klasser. Västerbotten framgångsrika med tre medaljer.
Kågedalens RF/Skellefteå RK genomförde årets Norrlandsmästerskap.
Villvattnets KS/Umeå genomförde årets senior DM.
Vännäs RF/Södra Umeå RF genomförde årets junior DM.
SM/guld
Kallblod
Håkan Lundmark
Alm Turist
Kågedalens RF
SM/brons Kallblod
Rolf Hedquist
Glimbestus
Villvattnets KS
SM/Guld
Funktionshindrade
Eva Lindström
Black Mortizcia Kågedalens RF
NM/guld
Ponny/Kallblod/Häst
Rolf Hedquist
Glimbestus
Villvattnets KS
NM/Silver Ponny/Kallblod/Häst
Mikael Fransson
Zenit
Vännäs RF
NM/brons Ponny/Kallblod/Häst
Håkan Lundmark
Alm Turist
Kågedalens RF
DM senior Ponny/Kallblod/Häst
Nora Fällman
Ekot´s Click Umeå RF
DM junior Ponny/Kallblod/Häst
Sofia Olin-Lundmark
Shaggy
Kågedalens RF
Lag division 2 - Lagserien med 4 (7) lag anmälda och vanns av Lappmarksryttarna .
Lag div 1 - AC Cup blev inställt med 0 (5) lag anmälda.
Västerbottens Ridsportsförbunds styrelse

Hans Weinehall

Anette Marklund

Anneli Enmark

Ida Åman

Britta Unneby

Kristina Elg-Christoffersson

Birgitta Holmlund

Elin Lundqvist

