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Förord 

Då lägger vi ännu ett år till handlingarna för Föreningen Mantorpsryttarna. År 2022 har varit ett år där 
verksamheten har börjat återgå till det normala. Föreningen har under 2022 haft över 20 tävlingsdagar 
och är en länets största arrangörer av tävlingar på alla nivåer. Föreningen är en av få klubbar i landet som 
arrangerar tävlingar på nationell nivå inom alla tre discipliner, vilket alla vi medlemmar ska vara stolta 
över! 

Under de senaste åren med pandemi, har föreningen 25 års dag passerat men tillsammans laddar 
styrelsen och medlemmarna vi för ett stort 30 års firande! Hoppas just du kan komma och fria med oss! 

Inför 2023 är närmare 30 tävlingsdagar planerade med tävlingar från P70 i fälttävlan till och med GP 
dressyr och är det inte fantastiskt att vi har deltagare i alla dessa klasser? Vi är stolta över alla våra 
ryttare och inte minst alla våra fantastiska funktionärer som möter alla tävlande med ett leende och en 
välkomnande attityd! 

  

Klubbinformation 

Vid årets slut hade föreningen 193 medlemmar att jämföra med 2021 166 st. 

Åldersfördelning mellan medlemmarna 

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

Kvinnor 0 13 67 54 51 

Män 0 0 2 3 3 

                          Könsfördelning Män 4 % Kvinnor 96 %  

 
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, 
Mateusz Dziurla, Christina Almtun och Monica Funge. 

  

  

 

  



Styrelsen  

Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 

Ordförande:       Therese Örup 
Kassör:          Jonna Granath 
Sekreterare:       Monica Funge 

Ledamöter:       
Mateusz Dziurla, vice ordförande 
Agneta Kammeby 
Ann-Kristin Karlsson 
Amanda Tollstoy 
Anna Johansson, dressyr 
Johanna Öst, fälttävlan 
Marie Westrin, hoppning 

Suppleant:  
Sissi Lilja 
Ann-Marie Ståhl  
Anna Lindén 
Teres Bergström 
 
Styrelsen har under året haft 9 protokollförda styrelsemöten under året. 

 

Ungdomssektionen 
Ungdomssektionen 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! 
  
Ungdomssektionens styrelse har under 2022 haft sex stycken möten. 
  
US arrangerade återigen Jordgubbshoppet – Av ryttare För Ryttare, vilket blev ett lyckat arrangemang. I 
år var det ett två dagars meeting med 356 starter, och det var klasser från LE till och med LB+. Vi erbjöd 
även fyra stycken cuper, Smultroncupen, Körsbärscupen, Halloncupen och Jordgubbscupen. Under 
lördagskvällen arrangerades en ryttarfest med 48 stycken deltagare. 
  
Under höstlovet 2022 arrangerades en avsutten träff för ungdomssektionens alla medlemmar. Vi började 
eftermiddagen med att äta tillsammans innan vi drog oss mot bowlingbanorna, för att sedan avsluta 
kvällen i karaokerummet. Totalt var vi 27 deltagare, från föreningens alla tre discipliner, som tillsammans 
hade en mycket trevlig kväll. 
 



Östgötamästerskapen, medaljörer från ungdomssektionen  
 
Tuva Svensson, Ernst Julio Gallo  
Lovisa Willenhed, Harqvie Bella  
Nellie Liljegren, Concannon  
Juni Skobe Rosén, Leo Degraunch 
  

Nationella mästerskap, nationellt och internationellt deltagande 
  
Vi har haft deltagande ekipage både i individuella svenska mästerskap samt på Lag-SM.  
Vi har haft deltagande ekipage på Elmia Horse Show. 
Vi har haft deltagande ekipage på internationella mästerskap, och på Baltic Cup.  
 

Styrelsen US 2022  
Ordförande:     Vakant  
Vice ordförande: Emma Nordenberg  
Sekreterare:         Bianca Rosén  
Kassör:                   Elin Lindén  
Kommunikation:  Elvira Almtun  
Ledamot:               Lukas Langevik  
Ledamot:               Clara Nordenberg  
Ledamot:               Elin Hahn 

 

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, Jarmila Müller, Helen Johansson 
 
Fälttävlan: Johanna Öst, Amanda Tollstoy 
 

 

 

 

 



Ryttarranking för Mantorpsryttarna 

Följande ryttare är de som rankas högst inom varje disciplin 

Dressyr 

Ponny: Emelie Kinnander, Juni Skobe Rosén, Klara Ambrosiani 
Children: Juni Skobe Rosén 
Young rider:  Nellie Liljegren, Ellen Olsson, Agnes Roman 
Senior: Nina Lilja, Madelen Johansson, Maja Elg 

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, Clara Nordenberg, Ingrid Häggström 
Junior/Young rider: Wilma Nyhlén, Alexandra Blackert, Märta Sandström 
Senior: Katrin Norling, Jelena Femic, Amanda Tollstoy 

 

Östergötlands ridsportgala 
Till Östergötlands ridsportgala hade Föreningen Mantorpsryttarna nominerade i flera kategorier, 
följande medlemmar uppmärksammades. 

Årets fälttävlansryttare: Jelena Femic – vinnare! 

Årets dressyrryttare: Madelen Johansson 

Årets hoppryttare ponny: Lovisa Willenhed 

Årets ungdomsprestation: Märta Sandström 

Årets ridsportare: Anna Johansson 

Bästa uppfödare: Familjen Norling 

Bästa Östgötauppfödda Tävlingshäst: Box Leo (Therese Örup) - vinnare! 
 

Klubben har haft lag inom alla discipliner som företrätt klubben på ett bra sätt och gjort många fina 
prestationer. Nedan följer sektionernas redovisningar. 



Fälttävlan 

Fälttävlansåret för klubben började tyvärr inte så bra då vi blev tvungna till att ställa in den första 
tävlingen för året på grund av snöoväder, det var dock lite av en chansning då den var planerad att gå 
redan v.14. Två veckor senare kunde vi däremot genomföra en fälttävlan som fick nästan 200 starter! 
Under den senare delen av sommaren försökte vi arrangera ytterligare två tävlingar, då med ett lite 
annat grepp genom att ha dressyren och hoppningen hos Lilja samt satsa på en ny cup.  
Art By Mateusz-cup skulle gå över dessa två tävlingar i juli och augusti, där vinnarna med sammanlagt 
lägst straffpoäng efter båda tävlingarna (en vinnare för storhäst och en för ponny), vann varsitt 
terränghinder från Art By Mateusz! 
Tyvärr var det väldigt dåligt med starter vid första deltävlingen och ännu sämre vid den andra, så den 
andra tävlingen tog vi beslut om att ställa in. Trots detta korades två glada vinnare av varsitt hinder, som 
hade lägst straffpoäng bland storhästklasser respektive ponnyklasser under den första tävlingen. 

Resultat i fälttävlan 2022 

Flera av våra ryttare har gjort mycket fina resultat på de tävlingar som har arrangerats runt om i Sverige 
och även utomlands, 23 ryttare har under året totalt gjort 110 starter och totalt samlat 509 poäng på 
dessa. Särskilt utmärkande resultat har följande ryttare gjort: 

EM för YR i Hartpury, England 
Wilma Nyhlén gjorde en fin och felfri terrängrunda samt satte en felfri runda i den avslutande 
banhoppningen, vilket gjorde att de slutade på en 18:e plats och därmed blev bästa svensk! 

SM i Gärds 
Vi hade två ryttare med i SM-klasserna som representerade klubben; Märta Sandström för juniorer och 
Wilma Nyhlén för YR. Även i detta mästerskap gjorde Wilma och Stinger en fantastisk prestation genom 
att ta hem guldet. Även Märta gjorde en enastående prestation och fick med sig en bronsmedalj med sig 
hem! 

 

Dressyr 

Häst 

Vid Lag SM i dressyr representerades klubben med 2 lag.  

Lag 1 Nina Lilja, Maja Elg, Madelene Johansson. 

Lag 2 Julia Gabrielsson, Filippa Harling, Agnes Roman. 

 

 

 

 

 



Individuella prestationer som SM mm. 

Nina Lilja och Sundowner deltog senior SM. 

Nellie Liljegren red Junior SM med bra resultat, fjärde placering. Deltog i NM med Lag-silver. 

Juni Skobe red SM för children på Darthula VH som ledde till en silvermedalj och även på NM en 

silvermedalj. Sedan red hon EM med 7:e placering. 

Filippa Harling på Friedrich deltog unga ryttare SM 

Det finns en mycket god tillväxt på hästsidan med fler än 10 ekipage som rider St:George eller högre och 

flera på väg upp. 

Individuella prestationer (ponny) som SM mm. 

Juni Skobe red ungponny SM 6 år med placering silver. 

Lisa Lundberg red ungponny SM 5 år med  placering Guld. 

Märta Samuelsson deltog ungponny SM 5år, 4:e plats. 

 

Tävlingsverksamhet ponny 

Klubben anordnade 7 tävlingsdagar i dressyr med ponnyklasser, även för ungponny. Klasserna var 1 
stjärnig upp till 3 stjärnig. 

6/3 hade vi 68 starter 2 och 3 stjärnig nivå. 

7-8/5 var det planerat för 2 dagar ungdomsmeeting på nationell/regional nivå. 158 starter under två 
dagar 

26/5 tävling där vi hade klasser för ungponny. Där vi hade 5 starter 

22  juni ”kvällstävling” med Ride and learn samt Mats Mellberg cup, regionsheat för ponny.  Även 

ungponnyklasser fanns med. Under tävlingsdagen hade vi 34 starter. 
 
30 juni “kvällstävling” där ungponnyklasser fanns med. Vi hade 35 starter under kvällen. 
 
6 november anordnade en tävlingsdag med både ridhäst och ponny. Vi hade omgång 3 för division 4.  59 
ponny starter under dagen. 7 Lag deltog, Mantorpsryttarna deltog med två lag som 2:a och 3:a i 
omgången och 1:a och 2:a i totalen. 

Vi har under året 21 ponnyekipage (13-20 år) som red dressyrklasser (vilket ökat lite från förra året), av 
dem har 3 ekipage nått 3* nivå. Ett ekipage har deltagit på internationell tävling. 

Mantorpsryttarna hade under 2022, 1 Children ryttare som även tävlade på internationell nivå. 9 ekipage 
bestående av juniorer (13-18 år) på ridhäst, även här ytterligare ett ekipage som tävlat internationellt. 



Under året har dressyrsektionen haft regelbundna träffar och avslutade med en träff där medlemmar  
bjöds in till en kväll hos Sharpman. Det bjöds på mycket gott, bland annat risgrynsgröt, skinksmörgås och 
goda kakor. Först höll Titti från Horse Equipment med Sprenger en föreläsning om bett. Därefter lotteri 
med fina priser. Stor uppslutning.  

 

Tävlingsverksamhet häst 

Under året har Mantorpsryttarna haft sammanlagt 15 tävlingsdagar för ridhäst med klasser från LC upp 

till FEI Grand Prix. Första helgen i mars hölls årets första meeting med klasser från Msv C:1 upp till 

MsvA:1. Sammanlagt var det drygt 100 starter och flera Mantorpsryttare segrade eller placerade sig.  

Utöver meetinget hölls några endagarstävlingar samt unghästkval. Under hösten har föreningen haft 

flera endagarstävlingar med bland annat en lagfinal i div 4 och ytterligare ett unghästkval.  

Höstens stora meeting med Rosa bandet kampanjen hölls den 21-23 oktober. Sammanlagt var det ca 150 

starter. Det blev två segrar och flera placeringar för våra Mantorpsryttare. Även i år bidrog många 

täckessponsorer och klassponsorer till att fina priser kunde delas ut. Bidraget till Rosa bandet blev … 

Dressyrsektionen tackar alla fantastiska funktionärer för insatser under året.  

Vi har haft lag i flera allsvenskor under året och i div 1 och 3 segrade lagen från Mantorpsryttarna. 

 

Hoppning 

Tävlingsverksamhet  

Hoppsektionen har anordnat följande tävlingar:    

Ponny Vårhoppet 12-13/3   

1*/2* -Elitserien, Div 1; Div 3 ca 250 starter Klasser LE-LA  

Ponny Jordgubbshoppet 18-19/6    

1*/2* med drygt 350 starter. Klasser LE-LB+  

Ponny/Häst Christmas show 10-11/12   

1*/2* med knappt 300 starter. 34 deltagande kompislag. Klasser LE-LA Ponny, 90-110cm RH. 

Klubbmästerskap enligt nedan ingick.  

  

 

 



Lag Ponny  

Våren  

Division 3 

Två lag från Mantorpsryttarna. I omgång 1 (hemmatävling) kom lagen 4a och 7a, omgång 2 2a och 3a och 

omgång 3 5a och 6. Totalt kom lagen 5a och 6a.   

I lagen ingick: Gry Svensson, Leonie Gideskog Samuelsson, Vilda Nylen, Hanna Widegren, Alicia Boström, 

Tuss Wincrantz, Clara Nordenberg, Elsa Kellander, Jacqueline Westöö, Ella Hammerin, Stella Rosen, Alice 

Palm Tevell, Filippa Palm Tevell, Frida Petersson Irestig.  

  

Division 1 

Laget vann omgång ett på hemmatävlingen i mars, vann omgång två och tre, och vann totalen.  

I laget ingick: Agnes Ämmervik, Josefin Wangberg, Hedvig Ekeblad, Lisen Högström, Tuva Svensson, 

Lovisa Ekeblad, Lovisa Willenhed.  

  

Elit  

Laget kom trea i omgång ett på hemmatävlingen i mars, vann omgång två och tre, och vann totalen i zon 

Öst. Laget red Lag-SM final på Strömsholm.  

I laget ingick: Noomi Skoobe Rosen, Alicia Boström, Lovisa Willenhed, Lovisa Ekeblad,Josefin Wangberg, 

Lisen Högström och Tuva Svensson.   

Hösten  

 

Division 2   

Två lag från Mantorpsryttarna. i omgång 1 kom lagen 5 och 6, omgång 2-2a och 9a, omgång 3-1a och 3a. 

I totalen kom Mantorpsryttarna 1a och 5a.   

I laget ingick: Bianca Rosen, Gry Svensson, Ellen Gunnarsson, Elsa Rigbrant, Elin Hahn, Tilde Ramö, Tuva 

Svensson, Clara Nordenberg, Elsa Kellander, Agnes Ämmervik, Tuva Forslund, Ella Hammerin, Tyra 

Kellander  

  

Östgötamästerskapen 2022 - Åby Ridklubb  
Häst: 1:a-Katrin Norling/Wincent Af Tollstad  

Kat B: 1:a-Tuva Svensson-Ernst Julio Gallo  

Kat C: 1:a-Lovisa Willenhed-Harqvie Bella  

  

 

 

 



Klubbmästare 2022  

Klubbmästerskapet arrangerades i samband med Christmas Show.  

Ponny 

Mini-KM  

Kat B: Agnes Ämmervik/Amorina  

Kat C: Ellen Gunnarsson/Richard  

Kat D: Elin Hahn/Donereagh Prionsas   

KM  

Tuva Svensson/Rainbow Drop    

Häst  
KM 

Ej tillräckligt med startande Mantorpsryttare i klassen för att KM skulle kunna genomföras,  

Aktiviteter  

Uppsuttet  

Hoppträning för Julia Johansson – Två tillfällen 

För division 1 och ELIT  

Hoppträning för Teres Bergström  

För division 3  

Avsuttet  

Hoppmöte med kick-off, information inför kommande säsong med fika för alla intresserade av att delta i 

våra ponnylag. 

  

Sjukgymnastik för häst och ryttare med fysioterapeut Jenny Persson. Fika och praktiska övningar.  

Ryttarfest i anslutning till Jordgubbshoppet i juni. Mat, lekar och olika aktiviteter. I samarbete med 

klubbens US.  

Tre avsuttna träffar för ELIT-laget.  

Utöver ovanstående har det arrangerats avsuttna träffar i anslutning till tävlingar, för att samla 

föreningens deltagande ekipage.  

Individuella prestationer (ponny) som SM mm. 
SM INDIVIDUELLT 2022  

Utomhus  

Noomi Skobe Rosen/Little Miss Magic kat B SILVERMEDALJ  

Alicia Boström/Faithful Bonus kat B 8:e plats  



  

Inomhus  

Noomi Skobe Rosen/Little Miss Magic kat B 6:e Plats  

Noomi Skobe Rosen/Dooneens Captain Classic kat C  

 

Children  

Noomi Skobe Rosen/Girlfriend  

Lovisa Willenhed/Watch This Out  

  

Lovisa Ekeblad vann ungponny SM med Akleja kat B  

Lovisa Willenhed var nominerad till bästa hoppryttare på ponny på Ridsportgalan.   

  

Utöver detta har många av våra ponnyryttare individuellt levererat fantastiska resultat i alla klasser från 

LE till internationella placeringar i Baltic Cup. På hästsidan jobbar vi med att fånga upp och utveckla 

intresset men vi har många tävlande ryttare som rider hoppning parallellt med fälttävlan till och med 140 

cm klasser.   

  

Hoppsektionen 2022 har bestått av  

Anna Linden, Christina Almtun, Cecilia Johansson, Sara Bergström, Julia Rosèn, Sara Ämmervik, Vania 

Ekeblad, Teres Bergström, Anna Nylen, Jenny Nordenberg 

  

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, men 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. Instagram är igång och sköts tillsammans av flera 
medlemar. 
 
 
 

 



Clinics och funktionärsaktiviteter 

I november hölls en medlemsdag där några av lagpriserna från allsvenskorna användes. Hannes Melin 
pratade om förberedelser inför tävling (mentalt och fysiskt). Efter en fikapaus med afternoon tea tog 
Mikael Carlstedt över och pratade om hur en banbyggare tänker när man bygger en bana.  

Mantorpsryttarna har vunnit fler lagpriser varav ett var en clinic som sponsrades av Agria. Den 
genomfördes i januari 2023 och här fick våra medlemmar gratis inträde. 

 

Sponsring av lagverksamheten 

2022 var lagverksamheten igång igen, föreningen haft lag i alla discipliner och på olika nivåer. Föreningen 
har sponsrat lagen med totalt 136.700kr. I den summan ingår anmälningsavgifter för lagen vid tävling, 
lagbidrag till lagen för användning inom lagen, lagledarersättning, extra lagbidrag till elitlagen som gått 
till finaler i Lag-SM och extra träningsbidrag som lag på alla nivåer kan äska hos styrelsen. 
 

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 

2022 har överlag varit ett bra år ekonomiskt, föreningen har genomfört ett stort antal tävlingsdagar och 
lagverksamheten har varit igång med god energi. Föreningen har märkt av den prishöjning som vi alla var 
och en upplever och därmed har kostnaderna ökat och vinstmarginalerna på våra tävlingar minskat. 
 
Föreningen hade en tävlingsomsättning på 988.018kr, vilket är en stor ökning i jämförelse med 2021 och 
siffrorna är nu jämförbara med 2019 - innan pandemin. 
Föreningens tävlingar har varit framgångsrika tack vare duktiga funktionärer och har alla visat 
plusresultat var för sig.  
 
2022 ökade antalet medlemmar och så även medlemsintäkterna, jättekul och bra med fler aktiva i 
föreningen. Intäkterna för hyra av terrängbanan fortsätter att öka varje år vilket är ett bra kvitto på att 
den ökade informationen och bokningen fungerar bra. 
 
För 2022 redovisar föreningen ett resultat på -36.173,04 kr vilket är något sämre än enligt budgeten men 
inom våra ekonomiska mål. 

Budgeten för 2023 håller på att ta form och den 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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