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Halmstad Fältrittklubb  
Plats: utanför glasridhuset på solsidan 
 
Deltagare  
Tommy Göransson (sammankallande) 
Marie Osbeck (styrelsens ordförande) 
Anna Mörner (styrelseledamot) 
Pernilla Strutz (styrelseledamot) 
Boel Abelson-Crossley (medlem) 
Maria Ljungnér (styrelseledamot) 
Annika Bengtsson (medlem) 
Charlotte Bergenstam  
Ulrika Dahlström (medlem) 
Sirpa Göransson (medlem) 
Tilda Göransson (medlem) 
Lena Stigmo Eriksson (stödmedlem) 

 
 
 
Helena Kvint (medlem) 
Anna-Karin Sjöström 
Hanna Karlsson (medlem) 
Anna-Karin Karlsson (medlem) 
Ing-Britt Ebeling (medlem) 
Helene Malmqvist (medlem) 
Jennie Fagerström (medlem) 
Göran Fagerström (medlem) 
Malin Jarl (medlem) 
Monica Lorenzson (medlem) 
Desirée Bik (medlem) 
Eva Samson (medlem) 
Tina Severinsson

Inledning 

Tommy Göransson och Marie Osbeck inledde mötet med att välkomna och beskriva tanken med 
mötet. 

 Tanken med mötet: ta till vara på allt positivt engagemang i klubben. 
 Främja hästsporten genom att skapa evenemang och tävlingar. 
 Styrelsen är mån om att satsa på tävlingsverksamheten. Den är en naturlig del av en levande 

klubb. Styrelsen har tvingats att lösa många akuta frågor den här första tiden, men ser att 
tävlingsverksamheten är en viktig del av klubben som måste komma igång på ett bra sätt.  

 Covid-19 ställer särskilda krav som vi behöver ta hänsyn till. 
 På både kort och lång sikt är ambitionen att få fram en hållbar organisation och ett arbetssätt 

som är genomförbart och hållbart. 
 Vi som samlats idag är en startgrupp.  Alla medlemmar är välkomna att bidra!  

 
 



Tävlingar 

Möjligheten att ordna tävlingar just nu 

Covid-19 har inneburit ett stopp för all tävlingsverksamhet fram till 31 maj, men möjlighet finns att 
dra igång tävlingsverksamhet utomhus för barn och unga upp till 18 år från och med 1 juni.  

Max 10 funktionärer av totalt 50 personer får finnas på plats. 

Deltagare får inte resa mer än 10 mil. 

Dressyr: 40 per klass och paus efter var 8e ekipage. Hoppning: 20 per klass, minst 1 timme mellan 
klasserna. 

Om annan klubb i Halland redan har bokat in en tävling samma datum som vi vill genomföra tävling 
krävs den klubbens godkännande för att ansökan ska gå igenom hos Hallands Ridsportförbund.   

 

Idéer för tävlingar 

Inom hoppning skulle vi t.ex. kunna ordna Juniorklass, Children, Young Rider med en timmes paus 
mellan klasserna. Banbyggare krävs och behöver närvara hela tävlingen. Även banchef behöver 
finnas på plats.  

Vi kan både planera tävlingar på lång sikt (formella tävlingar) samt aktiviteter och event såsom Pay´n 
Ride och Pay´n Jump.  

Det är viktigt att skapa struktur för information till medlemmarna så att alla kan se vad som händer 
och vad det behövs hjälp med. Arbetsgrupper behöver tillsättas. Arbetsgrupperna tar ansvar för 
planering samt fördelning av uppgifter och jobbar tillsammans med engagerade medlemmar. Det kan 
nog vara bra med mindre arbetsgrupper med relativt få personer som står för samordningen för att 
det inte ska bli rörigt. 

Att göra:  

• Skapa mindre arbetsgrupp/arbetsgrupper som håller ihop planeringen av verksamhet och 
som bjuder in så att alla medlemmar som vill får möjlighet att vara med och engagera sig. 

  

Förslag planering  

• Septemberhoppet – ansökan ligger inne. Oklart om tävlingen kommer att kunna genomföras 
p.g.a läget med corona.  

• Laxahoppet – kan nu planeras in för ryttare under 18 år. Om någon annan klubb i Halland har 
planerat in en tävling samma datum krävs deras godkännande. Dokumenterad 
riskbedömning krävs vid ansökan.  

• Juli och september. Förslag att genomföra hopptävlingar för barn och unga upp till 18 år.  
• 11-12 juli ponnydressyrtävling på kort bana 20x40m + ev Pay and ride  

 
 
 
 



Hur samlar/bygger vi kunskap för att kunna ordna tävlingar 

Lista över funktionärsroller och checklistor för vad som ska göras typ ”veckan innan” & ”samma dag” 
etc. behövs. Detta finns redan i styrelsens dropbox och kan även läggas upp på HFK:s hemsida. Bra 
även med information om detta i stallet. Viktigt att alla känner sig inkluderade och att även den som 
inte redan har jättestor kunskap ser att det finns möjlighet att vara med och bidra efter förmåga. 

Ett ”Funktionärsbokningssystem” är under framarbetning där medlemmarna kan se vilka veckor det 
behövs hjälp och med vad.   

Att göra:  

• Tommy Göransson tar på sig att jobba fram ett funktionärsbokningssystem samt se över 
informationen på hemsidan med hjälp av Linda Nevrén.  

• Behov finns att utbilda internt så att fler personer får kunskap som krävs för att planera en 
tävling, använda Equipe, skriva en proposition med mera. Det blir sårbart när bara enstaka 
personer har kunskap om hur saker fungerar.  

• Resonemang om vilka i klubben som har kompetens att skriva proposition mm. De som har 
kunskaper och erfarenheter enligt ovan efterfrågas för att kunna sprida stöd och 
information!  

• Viktigt att alla hjälps åt och tar ansvar och att vi alla tillsammans skapar en kultur där många 
vill vara med och bidra. Att hjälpa till ska vara en naturlig del av att vara medlem i klubben. 
Alla kan hjälpa till med något. Om många hjälper till blir det roligare och enklare för alla som 
är med.  

• Viktigt att även barn och unga har arbetsuppgifter vid tävlingar t.ex. i cafeterian (efter Covid-
19), mocka, utestäd mm. 

• Equipe utbildning har genomförts tidigare, men några av de som deltog upplevde den som 
svår att ta till sig och vill gärna ha mer utbildning. Karin Nylander på Hallands 
Ridsportförbund har koll på vilka i klubben som har gått utbildningen.  

• Monica Lorenzson kollar med Karin Nylander på Hallands ridsportförbund om möjligheter att 
genomföra en internutbildning på HFK för funktionärer vid tävling 
 

Begrepp och synsätt 

Resonemang fördes om vad vi kallar saker och att ordet ”ridskola” sänder signaler som kan 
uppfattas exkluderande och bygga in avstånd mellan olika grupper av ryttare på HFK. Inom andra 
idrotter används inte begreppet ”skola” på samma sätt och man skiljer inte på deltagare som är 
privata eller inte. Det är viktigt att fundera över vilka begrepp vi använder. Kanske kan vi använda 
ord som träningsverksamhet eller träningsgrupper istället för ridskola. Träning med ”egen häst” 
eller ”HFK:s häst”, istället för privat och ridskola. Vi har alla gemensamt att vi tränar ridning för 
instruktör. Onödigt att använda uttryck som skapar avstånd.  

Att göra:  

• Alla kan fundera över vilka ord vi använder och säga ”träningsverksamhet” eller ”träning” 
istället för ”ridskola” och ”terminsstart” eller ”höstens träningar” istället för ”ridskolestart” 
och ”tränare” eller ”instruktör” istället för ”ridskolelärare”. 

  



Event 

Många andra klubbar ordar träningstävlingar. Något som HFK också kan göra.  

Pay´n Ride / Pay´n Jump och andra event är en möjlighet för klubben. Det kan vara bra att erbjuda 
ryttare träningstävlingar plus att vi samtidigt tränar upp funktionärer, så att det finns många med 
erfarenhet när vi väl ska ordna stora tävlingar. 

Pay´n Jump kräver fler funktionärer, men kanske drar in mer pengar eftersom behov av domare inte 
finns på samma sätt som i dressyr. Pay´n Ride kräver dressyrdomare och kostnaden blir då relativt 
hög (om vi inte har kontakt med en domare som kan tänka sig att ställa upp ideellt) 

Resonemang kring Öppen bana vs Pay´n Jump.  
Pay´n Jump kräver betydligt mer resurser i form av funktionärer. Kanske därför bättre att 
vänta med det eftersom det har varit svårt att få fram funktionärer vid tidigare tävlingar.  

Att göra:  

• I första hand fokusera på planering av tävlingar just nu. Planering av Pay´n Jump och 
Pay´n Ride kan vi återkomma till när tävlingsverksamheten har börjat ta form. 

• Öppen bana i dressyr: möjlighet finns att ställa upp staket och bokstäver, för att 
erbjuda träning i dressyr på tävlingsbana. Kräver en del arbete eftersom banan 
behöver sladdas regelbundet, men skulle vara bra att göra både för ryttare med 
HFK:s häst och de med egen häst. En möjlighet som finns längre fram är att använda 
tegel som har rätt mått för dressyr.  

• Öppen bana i hoppning: Monica håller i öppen bana för hoppning sedan en tid 
tillbaka och har skapat en grupp för det. Ny bansträckning inför varje helg. Vi 
fortsätter med öppen bana under veckosluten. Monica använder gruppen för att 
samordna ev. arbete med banbygge.  
   
Just nu är tillgången till hindermaterial begränsad eftersom vi inte kan använda 
sponsorhinder vid träningar. Möjlighet: att nye vaktmästaren Jim bygger hinder. Har 
någon kontakter i byggbranschen och kan höra om någon vill donera material? 

Att göra:  

• Annika Bengtsson kollar med sin man om han har kontakter inom byggbranschen 
som skulle kunna tillfrågas om att bidra med hindermaterial  

Familjedag/Öppet hus:   

Förslag event: familjedag/Öppet hus. Skulle kunna ordnas vid höstterminens start. Det är många 
nya som vill börja rida. Till familjedagen kan man bjuda in både nya och gamla elever. 
Presentation av anläggningen genomförs och information ges från tränare och medlemmar. 
Föräldrar kan få prova på att rida. Lotterier. En sådan dag skulle nog uppskattas av många men 
kräver lite fundering kring upplägg med hänsyn till Covid-19.   

Att göra:  

• Styrelsen fattar beslut om genomförande av familjedag/Öppet hus och återkommer om 
ansvarsfördelning.   



Förslag arbetsgrupper/ansvariga:   

Dressyrgrupp:  

• Helena Kvint 
• Tilda  Göransson 
• Ulrika Bernet (ej på plats, Lena E tillfrågar)  
• Maggan Norgren (ej på plats, Tina tillfrågar) 

Förslag sammankallande för dressyrgruppen: Maggan. Alternativt om Maggan inte kan: Helena Kvint. 
PS! Alla som är intresserade av att hjälpa till är varmt välkomna att kontakta någon i gruppen ovan! 

  

Hoppgrupp:  

• Anna-Karin Karlsson 
• Annika Bengtsson 
• Emily Stigmo 
• Monica Lorenzson 
• Janne (ej på plats, Monica tillfrågar) 

Förslag sammankallande för hoppgruppen: Janne.  
PS! Alla som är intresserade av att hjälpa till är varmt välkomna att kontakta någon i gruppen ovan! 

 

Funktionärsbokningssystem o beskrivning av funktionärsuppdrag:  

• Ansvarig: Tommy Göransson 
 

Pay and ride och Pay and jump:  

• Om tillfälle och intresse finns längre fram för att ordna event som Pay´n Ride / Pay´n Jump 
etc. anmäler sig Boel som frivillig att samordna. 

 

 

 

Stort tack för visat intresse och engagemang! Nu kör vi!  

 

Vid tangentbordet: Boel Abelson-Crossley 

 


