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Verksamhetsberättelse 2021

Ordförandens förord
Så lägger vi ännu ett år till handlingarna för Föreningen Mantorpsryttarna. År 2021 har varit ett
annorlunda år med tanke på den globala pandemi, COVID -19, som inneburit rekommendationer och
krav på att hålla distans, begränsa antalet personer i folksamlingar och mycket annat. Vi kan ändå, efter
omständigheterna, konstatera att vi har haft ett positivt år.
Vi har fått tänka till runt hur vi bedriver våra aktiviteter, vad vi prioriterar och hur vi ska förhålla oss till
denna nya värld. I dessa begränsningar har vi prioriterat våra medlemmar till så stor grad vi kunnat, med
fokus på den fysiska hälsan samt glädjen i att vara en del av vår förening.
Tanken var att 2021 skulle innehållit det försenade 25-årsfirandet för föreningen, vilket vi med tanke på
pandemin har skjutit upp från 2020. Då det inte gick att genomföra detta år heller ser vi nu fram emot
att fira 30 års jubileum.
Den begränsade tävlingsverksamheten har inneburit ett stort inkomstbortfall för föreningen, men med
hjälp av bidrag och justeringar ser vi ändå 2021 som ett år vi är nöjda med och blickar nu framåt till ett
nytt år och nya tag för 2022.

Klubbinformation
Vid årets slut hade föreningen 166 medlemmar att jämföra med 2020 196 st.
Åldersfördelning mellan medlemmarna

Kvinnor
Män

0-6 år
0
0

7-12 år
21
0

13-20 år
56
1

21-40 år
43
2

41- år
41
2

Könsfördelning Män 3 % Kvinnor 97 %

Följande är av föreningen utsedda till hedersmedlemmar för förtjänstfulla insatser under tidigare år:
Sissi Lilja, Mariette Norling, Sara Brink, Roland Johansson, Anders Forsberg, Mikael Ridderstad, Thomas
Andersson, Eva Lindblom, Nina Lilja, Susanne Fransson, Anna Johansson, Teres Bergström, Pär Sager och
Mateusz Dziurla.

Styrelsen
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Ordförande:

Therese Örup

Kassör:

Jonna Granath

Sekreterare:

Monica Funge

Ledamöter:
Mateusz Dziurla, Vice ordförande
Sissi Lilja
Ann-Kristin Karlsson
Ann-Marie Ståhl
Anna Johansson, Dressyr
Johanna Öst, Fälttävlan, medlemsansvarig
Marie Westrin, Hoppning
Suppleant:
Monica Nortier
Agneta Kammeby
Amanda Nyqvist (Dahlström)
Anna Lindén
Styrelsen har under året haft 7 protokollförda styrelsemöten under året.

Ungdomssektionen
US arbetar för en god kontakt bland föreningens yngre medlemmar, för att främja utbildning som leder
till god hästkunskap, öka viljan bland ungdomar att delta i föreningsverksamheten, och för att få en bra
och stark föreningskänsla där VI-känslan är stark!
Ungdomssektionen har under 2021 bildat en styrelse, och har under året haft fyra möten.
US arrangerade sin första tävling, Jordgubbshoppet – Av ryttare För Ryttare, vilket blev ett lyckat
arrangemang. Samma vecka hade US Take over på Östergötlands ridsportförbunds Instagram, vilket
ledde till positiv uppmärksamhet för föreningen.
US hade Take over på distriktets US Instagram en vecka under december, då vi lyfte vår verksamhet och
aktiviteter.

Föreningens ungdomssektion fick utmärkelsen Årets ungdomssektion 2021, inför Ridsportgalan, för
bland annat vårt genomförande av Jordgubbshoppet.
Tre av styrelsen medlemmar, Elvira Almtun, Elin Lindén och Elin Vahlberg, var under Hopp-SM reportrar
för Östergötlands ridsportförbund, och rapporterade dagligen via Instagram och Facebook.

Östgötamästerskapen, medaljörer från ungdomssektionen
Nellie Liljegren, Concannon
Juni Skobe Rosén, Daylight
Klara Ambrosiani, Nice One
Juni Skobe Rosén, Andor BKO
Julia Mathiesen, Ceasar Milan

Styrelsen US
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Elvira Almtun
Julia Mathiesen
Emma Nordenberg
Elin Lindén
Elin Vahlberg
Clara Nordenberg
Lina Hellström

Tävlingsverksamhet
Under året har vi inom klubben haft flera fantastiska tävlingsledare som på förtjänstfullt sätt genomfört
ledarskapet vid klubbens tävlingar:
Hoppning: Christina Almtun, Teres Bergström, Anna Lindén, Jenny Nordenberg och ungdomssektionens
styrelse.
Dressyr: Ann-Marie Ståhl, Anna Johansson, Ann-Kristin Karlsson, Monica Funge, Marie-Louise Näslund,
Mateusz Dziurla
Fälttävlan: Johanna Öst, Amanda Tollstoy

Ryttarranking för Mantorpsryttarna
Följande ryttare är de som rankas högst inom varje disciplin

Dressyr
Ponny: Tindra Holmertz, Juni Skobe Rosén, Emilia Rameus
Young rider: Juni Skobe Rosén. Nellie Liljegren, Ida Andersson
Senior: Nina Lilja, Emil Andersson, Julia Gabrielsson

Hoppning
Ponny: Lisen Högström, Julia Mathisen, Ella Reinholdsson
Young rider: Elsa Enskär, Wilma Nyhlén, Alexandra Blackert
Senior: Katrin Norling, Lisa Westrin, Stina Ingvarsson

Fälttävlan
Ponny: Elin Hahn
Junior/Young rider: Wilma Nyhlén, Elsa Enskär, Alexandra Blackert
Senior: Katrin Norling, Amanda Tollstoy, Jelena Femic

Östergötlands ridsportgala
Till Östergötlands ridsportgala, som blivit framflyttad, hade Föreningen Mantorpsryttarna nominerade i
flera kategorier, följande medlemmar uppmärksammades.
Årets Ponnyryttare dressyr: Frida Andersson
Årets Ponnyryttare fälttävlan: Elin Hahn
Årets fälttävlansryttare: Amanda Tollstoy, Jelena Femic
Bästa Östgötauppfödda Tävlingshäst: Box Leo (Therese Örup)
Klubben har haft lag inom alla discipliner som företrätt klubben på ett bra sätt och gjort många fina
prestationer. Nedan följer sektionernas redovisningar.

Fälttävlan
Ytterligare ett speciellt år har passerat, om än med fler tävlingar än under det första pandemiåret.
Planen var att arrangera två tävlingar under våren som vanligt, men i sista stund fick vi ställa in dem då
regionen gick in i lockdown. Däremot arrangerade vi och genomförde en tävling i början på september,
lite ringrostigt var det men det gick. Det var väldigt uppskattat av ryttarna att en fälttävlan äntligen blev
av hos oss och alla funktionärer gjorde ett toppen jobb. Alla tyckte nog att det var lika roligt att ses på
terrängbanan i Tollstad igen!
Resultat i fälttävlan 2021
Flera av våra ryttare har gjort mycket fina resultat på de tävlingar som har arrangerats runt om i Sverige
och även utomlands. 21 ryttare har under året totalt gjort 98 starter och totalt samlat 693 poäng på
dessa.
Särskilt utmärkande resultat har följande ryttare gjort:
EM för juniorer på Segersjö
Wilma Nyhlén gjorde en fin och felfri terrängrunda som gjorde att hon och Stinger avancerade 10
placeringar. En hedrande 18:e plats och näst bästa svensk blev resultat!
Lag-SM på Strömsholm
Med två inlånade ryttare fick vi ihop ett lag och efter mycket fina prestationer från alla så tog laget
brons! I laget red Wilma Nyhlén, Amanda Tollstoy och Jelena Femic.
NM i Hermanstorp
På de Nordiska Mästerskapen så hade vi flera ryttare med; Katrin Norling, Amanda Tollstoy, Wilma
Nyhlén och Märta Sandström. Även här gjordes enastående prestationer som toppades med
silvermedaljer för både Katrin Norling (senior) och Wilma Nyhlén (YR).
SM i Gärds
Vi hade hela 6 ryttare med i SM-klasserna; Märta Sandström och Wilma Nyhlén för juniorer, Elsa Enskär
för YR och Jelena Femic, Amanda Tollstoy samt Katrin Norling för seniorer. Även i detta mästerskap blev
det medaljer med hem; Silver för både Wilma Nyhlén och Elsa Enskär!

Dressyr
Framgångsrika dressyrekipage under 2021
Häst
Vid Lag SM i dressyr representerades klubben med 2 lag. Ett lag som var lite mer rutinerade och ett lag
som är på G uppåt.
Lag 1 Nina Lilja, Camilla Lindh, Nina Fox, Mateusz Dziurla.
Lag 2 Kina Yokota , Madelen Johanson, Emil Andersson, Gjorde bra prestationer och satsar vidare inför
nästa år.
Lag nummer 1 gick vidare till final och slutade tillslut på en hedrande 7 plats.
Individuella SM prestationer
Nina Lilja och Sundowner debuterade på senior SM nivå på Flyinge med klart godkänd resultat.
Ellen Olsson red Junior SM med bra resultat.
Juni Skobe red både SM och NM för children på Darthula VH som ledde till en silvermedalj på SM och
Guld på NM.
Det finns en mycket god tillväxt på hästsidan med fler än 10 ekipage som rider St:George eller högre och
flera på väg upp.

Ponny
Elitlaget nådde inte riktigt fram till finalplats i år men kämpade väl i omgångarna.
På individuella SM hade vi följande duktiga ekipage som representerade;
Tindra Holmertz tog brons med Lovely, Juni Skobe, Frida Andersson, Emelie Kinnander, Emilia Rameus
gjorde fina insatser utanför medaljplatserna

Tävlingsverksamhet ponny
Året 2021 fortsatte pandemin påverkade tävlingsverksamheten. Tävlingar fick ställas in och den period
då tävlingarna var tillåtna fick anpassas efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Klubben
kunde anordna 3 tävlingsdagar i dressyr för ponny, från lokal nivå upp till nationell. Något färre
tävlingsdagar än i vanliga fall och meetinget fick ställas in.
14 mars tänkt regional tävling ponny blev inställd.
21-23 maj var det planerat för 3 dagar ungdoms meeting på nationell/regional nivå. Som blev inställd.

12 juni sattes en extra tävlingsdag in. Ponny nationell/regional nivå. Med hade vi Kval till Sweden
International Horse Show Ponny Kür. Även klasser för ungponny. Vi hade under dagen 66 starter, 14
Mantorpsryttare.
23 juni ”kvällstävling” lokal/regional Även ungponnyklasser fanns med. Under tävlingsdagen hade vi 34
starter.
30 juni hade vi planerat för en dag med ponny lokal/regional tävling, men fick ställas in pga för få
anmälningar.
2 oktober anordnade vi omgång 3 för elitserien i mitt zonen. 45 starter under dagen. 5 Lag deltog i
omgång 3.
Vi har under året 17 ponnyekipage (13-20 år) som red dressyrklasser, av dem har 9 ekipage nått 3* nivå.
Mantorpsryttarna hade under 2021, 9 ekipage bestående av juniorer (13-18 år) på ridhäst

Tävlingsverksamhet häst
Efter en lång väntan under våren kunde Mantorpsryttarna ha sin första dressyrtävling 2021 den 24 juni.
Det var en 1* och 2* tävling med klasser från LB:2 upp till MsvA:1 och totalt 52 starter. Flera
Mantorpsryttare deltog och några av dessa fick framstående placeringar. Tävlingsledare var Monica
Funge.
Även nästa tävling var 1* och 2* med klasser från LB:2 upp till MsvA:1 och den hölls en vecka senare, den
30 juni. Här var det 56 starter och Mantorpsryttarna fick flera placeringar. Tävlingsledare var Monica
Funge.
Den 4 september var det dags för en unghästtävling med kval till Breeders. Sammanlagt blev det 19
starter. Några av de deltagande Mantorpsryttarna lyckades med sina kval till Breeders. Tävlingsledare
var Monica Funge.
Den 22-24 oktober hölls 2* och 3* tävlingar till förmån för Rosa Bandet kampanjen. Tävlingen blev
mycket lyckad med ett stort antal deltagare, sammanlagt 171 starter i klasser från MsvB:1 upp till FEI
Intermédiaire II. Ett stort antal täckessponsorer och klassponsorer bidrog till att fina priser kunde delas
ut. Bidraget till Rosa bandet blev ca 13 000 kr. Dagarna blev långa, men allt flöt på tack vare alla
fantastiska funktionärer. Mantorpsryttarna hade flera segrar och framstående placeringar under helgen.
Nytt för året var en lagfinal i div I. Här deltog tre lag och segrare blev Rappestad Ridklubb. Tävlingsledare
var Monica Funge och Marie-Louise Näslund.

Hoppning
Då vi under 2021 fortfarande har befunnit oss i annorlunda tider, har det varit en utmaning att hålla
verksamheten i gång, anordna tävlingar, och hålla en nära kontakt med våra medlemmar. Trots
pandemin har hoppsektionen anordnat två tävlingar, Jordgubbshoppet och Christmas show, med lyckat
resultat både sportsligt för deltagande ekipage och för föreningen.
Föreningens ryttare har deltagit i såväl lag samt Östgötamästerskap med framskjutna placeringar. På
ponny har det varit lag i de divisioner som arrangerats och för ridhäst har vi med ekipage i den
Ryttarutveckling distriktet arrangerar.

Lag Ponny
Div 2

Laget vann omgång 2 och 3, samt vann totalen.

Div 1

Inställt - Endast två anmälda föreningar, varav Mantorp var en.

ELIT

Laget vann omgång 1 och 3, och totalen, och kvalificerade sig därmed till Lag-SM final på
Strömsholm.

Lag Ridhäst
Vi försökte få ett lag i Div II men det var tyvärr för få intresserade.

Östgötamästerskapen
Östgötamästerskapen arrangerades under Hopp-SM, och föreningen deltog
med flera ekipage, varav två fick med sig medaljer hem.

Ponny
Julia Mathiesen på Cesar Milan, vann guld i ponny, kat D.

Häst
Katrin Norling på Wincent af Tollstad, vann guld för seniorer.

Klubbmästare 2021
Klubbmästerskapet arrangerades i samband med Christmas Show.

Ponny
Mini-KM
Agnes Ämmervik på Amorina, kat B
Bianca Rosén på Easter Dawn, kat C
Elin Hahn på Padriano, kat D
KM
Noomi Skobe Rosén på Little Miss Magic, kat B

Häst
KM
Stina Ingvarsson på Jivanna

Aktiviteter
Uppsuttet
Markarbete – Tre tillfällen
För division 3 till ELIT, olika grupper på olika nivåer
Hoppträning för Julia Johansson – Två tillfällen
För division 1 och ELIT
Hoppträning för Anna-Clara Pettersson – Två tillfällen
För alla föreningens ekipage

Avsuttet
Två avsuttna träffar för ELIT-laget.
En avsutten träff för division 3.
Utöver ovanstående har det arrangerats avsuttna träffar i anslutning till tävlingar, för att samla
föreningens deltagande ekipage, vilket har varit uppskattat.

Övrigt
Tävlingsledningen för Jordgubbshoppet hade Take over på Östergötlands ridsportförbunds Instagram
under Jordgubbshoppet.
Föreningens ungdomssektion fick utmärkelsen Årets ungdomssektion 2021, inför Ridsportgalan, för sitt
genomförande av Jordgubbshoppet.
Under Hopp-SM, arrangerad av Skogslotten på Mantorps Hästsportarena, var tre av föreningens
medlemmar ungdomsreportrar. Elvira Almtun, Elin Lindén och Elin Vahlberg rapporterade via
Östergötlands ridsportförbunds Instagram från tävlingen, vilket även gav god publicitet för föreningen.

Tävlingsverksamhet
Jordgubbshoppet
Under midsommarhelgen var det premiär för Jordgubbshoppet – Av ryttare För ryttare.
Lätt D till Lätt A
220 starter
Christmas show
Julhoppet bytte namn till Christmas show och arrangerades andra helgen i december.
Lördag ponny
LD till LA
Mini-KM och KM
Kompislag – 26 deltagande lag
211 starter
Söndag häst
0,90 till 1,20
KM
99 starter

Styrelsen tackar alla våra ryttare för fina prestationer på tävlingsbanorna och vill samtidigt tacka alla
funktionärer som gjort våra tävlingar möjliga och som genomförts på ett så fint sätt. Utan alla
ambitiösa tävlande och hårt arbetande funktionärer hade vi inte varit så framgångsrika!

Information inom klubben, hemsidan och
Facebook
På hemsidan och Facebook finner du information från styrelsen, klubbens tävlingar och andra
arrangemang.
Under året har Anna Johansson varit ansvarig för hemsida och Facebook, dessa har fått stöd av övriga
engagerade medlemmar för att hålla sidorna uppdaterade. Båda har skötts med stort engagemang och
har varit mycket uppskattade av alla medlemmar.

Sponsorgruppen
Under året har ett antal medlemmar arbetat med sponsorer till klubben. Det har även arbetats med att
samordna sponsorverksamheten inom klubben. Arbetet har utförts av representanter från alla sektioner.
Klubben tackar sponsorgruppen för ett gott arbete.

Clinics och funktionärsaktiviteter
På grund av det rådande smittläget i landet så har en hel del funktionärsaktiviteter tyvärr fått ställas in.
Under mellandagarna anordnades Polishästträning med Ulla-Carin Lindström. Klubben har flera
spännande idéer och planer så fort läget återgår till det något mer normala.

Sponsring av lagverksamheten
2021 var även det ett år med pandemi så därför har föreningen haft färre lag i alla discipliner.
Föreningen har sponsrat lagen med totalt 64.950 kr. I den summan ingår anmälningsavgifter för lagen vid
tävling, lagbidrag till lagen för användning inom lagen och lagledarersättning samt extra sponsring till elit
lagen som gått till finaler i lag SM.

Föreningen, lagverksamhet och funktionärer
Föreningen Mantorpsryttarna är en ideell förening och medlemmarna knyts samman av det stora
intresset för hästen, mot tävlingsinriktning.
Föreningsverksamheten är inte vinstdrivande, alla intäkter går tillbaka till medlemmarna.
Klubben satsar varje år stora belopp på sina framgångsrika lag i alla tre discipliner på olika nivåer, samt
återinvesterar i tävlingsverksamheten för att öka kvalitén på evenemang som anordnas.

Vi är helt beroende av våra tävlingar då de är en stor inkomstkälla för föreningen. Dessa inkomster
hjälper i hög grad till med att hålla nere priset på våra aktiviteter så att så många som möjligt kan utöva
vår underbara sport. För att driva föreningen och arrangera tävlingar behövs det ideellt arbete. Klubben
arbetar för att behålla traditionen runt den ideella föreningen och skapa sammanhållning och glädje runt
vårt gemensamma intresse för alla åldrar och nivåer. Föreningens mål är att några gånger per år
arrangera någon subventionerad aktivitet för våra funktionärer, se ovan under funktionärsaktiviteter.
Tillsammans är vi föreningen. Ideellt arbete behövs på alla nivåer. Ingen kan göra allt, alla kan göra
något.

Måldokument
Under tidigare år har måldokument och värdegrundsarbete för klubbens verksamhet arbetats fram av
styrelsen med stöd av SISU i form av material och ekonomiskt bidrag. Styrelsen kommer arbeta vidare
med materialet Vår ridklubb och implementering av värdegrundsarbetet.

Ekonomi
2021 blev ännu ett speciellt år med restriktioner för oss som förening. Flera av föreningens tävlingar
ställdes in på grund av Corona-pandemin och det påverkar ekonomin mycket då tävlingarna är
föreningens ekonomiska motor.
Föreningen hade en tävlingsomsättning på 418.085kr, vilket är en liten ökning i jämförelse med 2020
men fortsatt en stor minskning jämfört med 2019.
Föreningens genomförda tävlingarna har fungerat utmärkt tack vare duktiga funktionärer och har alla
visat plusresultat. Från Riksidrottsförbundet fick föreningen 50.000kr i stöd för inställda tävlingar på
grund av Corona-pandemin.
För 2021 redovisar föreningen ett resultat på -30.001,53kr.
Budgeten för 2022 visar på ett plusresultat med de förutsättningar vi ser för året just nu, budgeten
kommer löpande att följas upp av ekonomiutskottet och styrelsen.

Föreningens ekonomiska mål
Mantorpsryttarna är en ideell förening. Föreningens största inkomstkälla är tävlingsverksamheten. För
att tävlingsverksamheten ska fungera krävs ett stort antal ideellt arbetande funktionärer. Styrelsen har
under åren satt upp ekonomiska mål med verksamheten tillsammans med måldokumentet. Föreningens
mål är att ha många lag som sedan sponsras.
Det ekonomiska målet är att under fem år ha ett nollresultat, det vill säga vissa år går föreningen med
vinst och vissa med förlust. Kassan (likvida medel) ska vara så stor att föreningens lagverksamhet och
övrig verksamhet kan drivas ett år utan tävlingsverksamhet. Detta för att ge långsiktig stabilitet till
föreningen.
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