
 
 
Verksamhetsberättelse för Hufvudsta Ridklubb 2022 
 
 
Styrelsen har under året haft följande 
sammansättning: 
 
Ordförande:  Anna-Karin Persson  
Kassör:  Annika Kåberg  
Sekreterare:  Agnetha Ståhl  
Övriga ledamöter:  Kerstin Persson  
 Piroska Ekstedt  
 Marie Nyholm 
 Anna Sahlberg 
 Helena Berglund  
Suppleanter:  Ellinor Binkowski  
 Christine Högberg 
 
USEK:  Saga Malm  
 
 
Adjungerade:  Linda Holtz, ridskolan  

Davina McVey Gillion, 
ridskolan  

 
Styrelsen har under året haft 10 st 
styrelsemöten/planeringsmöten varav ett 
konstituerande. Styrelsen har tillsammans med 
ridskolans representanter och andra externa 
parter arbetat i arbetsgrupper med våra 
fokusområden; Anläggningsfrågor, Tävling, 
Kommunikation, Aktiviteter, Utbildning och 
Värdegrund. 
 
Medlemmar och medlemsavgifter  
Hufvudsta Ridklubb har under året haft 581 
medlemmar med fördelningen;  
Flickor 1-20 år, 351 st  
Pojkar 1-20 år, 22 st  
Kvinnor 21 år och uppåt, 195 st  
Män 21 år och uppåt, 13 st  
 
Medlemsavgiften för 2022 har oförändrat varit 
450 kr för seniorer, 300 kr för juniorer samt 250 
kr för stödjande medlemmar.  
Av medlemsavgiften från klubbens alla 
medlemmar, betalas medlemsavgift till 
Svenska Ridsportförbundet, Stockholms Läns 
Ridsportförbund, Svenska Parasportförbundet, 
Svenska Handikappidrottsförbundet, 
Hushållningssällskapet samt kollektiv 

olycksfallsförsäkring i Folksam för 
medlemmarna. 
 
Verksamheten  
Hufvudsta Ridklubb har under 2022 fortsatt sitt 
goda samarbete med Hufvudsta Ridskola AB.  
Ridskolan har, på uppdrag av ridklubben, 
bedrivit ridverksamhet för klubbens 
medlemmar.  
 
Ridklubben har utvärderat ridverksamheten, 
enligt avtal, för klubbens medlemmar och kan 
konstatera ett mycket gott resultat.  
 
Ridklubben är ytterst ansvarig för 
ridverksamheten gentemot medlemmarna och 
det är också vårt ansvar att se till att 
verksamheten som klubben uppdrar åt 
ridskolan är till belåtenhet och att de krav på 
hästhållning samt ridkunskap som finns enligt 
avtal, efterföljs.  
 
Vi kan konstatera att så har varit och att vi ser 
fram emot ett fortsatt gott samarbete under 
2023. 
 
Värdegrundsarbete 
Ridklubben värnar om en miljö där alla 
respekterar och hjälper varandra och alla 
behandlas lika. Alla generationer deltar på 
samma villkor. Vi kallar det för ”Hufvudsta-
andan”. Att hälsa på dom du möter och att 
erbjuda en hjälpande hand ökar trivseln och 
känslan av samhörighet.  
 
Vårt arbete kring värdegrunder resulterade i att 
Hufvudsta Ridklubb vann pris som årets barn- 
och ungdomsförening 2019 och vår fantastiska 
Ungdomssektion utsågs till årets 
ungdomssektion 2020 av Stockholms läns 
Ridsportförbund!  
 
  



Vi vill att just Du känner dig välkommen! Vi ska 
vara en välkomnande och inkluderande 
ridklubb!  
 
Vi accepterar inte och har strikt nolltolerans för 
alla former av trakasserier. För klubben är det 
viktigt att alla känner sig trygga i stallet. Vi 
följer Svenska Ridsportförbundets policy. 
 
Det är viktigt att vi hela tiden påminner 
varandra om och arbetar med våra 
värderingar. 
 

 
 
Ridklubben och ridskolan är och ska vara en 
positiv miljö för alla. Idrotten är inte immun mot 
att barn och unga känner sig otrygga, men 
tillsammans kan vi stävja detta genom att 
agera utefter vår värdegrund: 
 
Hos oss är alla välkomna, det bidrar till 
respekt, gemenskap och glädje. 
Med Hufvudsta-andan som ledord sätter vi 
hästen och ridsporten i fokus. 
 
Värdegrunden kommer till liv i hur vi beter oss 
och hur vi pratar med varandra i stallet och i 
sociala medier. 
 
Alla ska känna sig trygga i stallet. Om du blir 
utsatt, eller upptäcker att något pågår som inte 
är ok, ta hjälp och hjälp varandra! Du kan alltid 
höra av dig till ledarna i ridklubben, ridskolan 
och ungdomssektionen eller någon i stallet du 
känner förtroende för. 
 
Klubbens verksamhet består av många 
medlemmar med anhöriga och vänner i alla 
åldrar med olika erfarenhet av hästar och 
ridning. Vi ska alla på olika sätt samverka både 
med varandra och med hästarna. Det är 
förstås mycket viktigt att vi har en atmosfär där 
alla känner sig välkomna och trivs. 
 
Det är viktigt att alla som är i stallet agerar när 
det uppkommer kränkningar. Om vi alla hjälps 
åt och säger ifrån skapas en norm att sådant 
beteende inte är OK. Alla måste tänka efter när 
man lägger upp bilder och skriver om andra på 
sociala medier.  
 
 

 
 
Våra Trygghetsregler är mycket uppskattade 
av både unga och äldre; 
  
• Vi bemöter andra som vi själva vill bli 

bemötta. 
• När andra lyckas är vi glada för deras skull 

och visar det. 
• Vi erbjuder oss att hjälpa till om vi ser att 

någon behöver hjälp. 
• Vi lämnar ingen utanför utan är nyfikna på 

varandra och bjuder in till gemenskapen. 
• Aldrig gör vi narr av våra hästar eller andra 

människor. 
• Vi tror inte på allt vi hör om andra utan 

frågar personer som berörs istället. 
• Vi vågar säga ifrån om vi ser något som 

inte känns bra. 
 
Även på sociala medier lever vi vår 
Värdegrund 
• Vi lägger upp och skriver bra och positiva 

saker om klubben och våra hästar. 
• Vi skriver bara eller lägger upp bilder på 

sådant som är positivt, aldrig något som 
kan såra, skapa rykten eller kränka någon 
annan. 

• Innan vi lägger upp en bild eller film på 
någon annan frågar vi om det är ok. 

• Vi tänker på att det vi skriver och 
kommenterar är sådant vi kan säga direkt 
till personen i ett samtal. 

 
Vi ser gärna att du som förälder engagerar dig 
i ditt barns intresse. Även hästovana/hästrädda 
föräldrar får hjälp i stallet.  
 
Klubben och ridskolan arrangerar gemensamt 
informationsträffar för föräldrar. Håll utkik på 
hemsidan och på anslagstavlorna för mer 
information.  
  

https://hufvudstaridklubb.se/ridklubben/trygghetsarbete
https://hufvudstaridklubb.se/ridklubben/trygghetsarbete
https://hufvudstaridklubb.se/


För att hjälpa barnen att lära känna varandra 
bättre, är det viktigt att ni föräldrar håller 
kontakt med varandra, stanna en stund efter 
lektionen och fika tillsammans t.ex. Det är ett 
utmärkt sätt att skapa bra sammanhållning!  
 
Vi vädjar också till er att ni är uppmärksamma 
på vad som händer på sociala medier, tex 
Tiktok, Instagram, mm.  
 
Ekonomi  
Under 2022 har vi  gjort en större investering i 
vår hinderpark med dels nya hinder samt 
hinderstöd och säkerhetshållare. Även 
hinderboden har rustats upp. Den del av 
hinderparken som används under veckorna i 
lektionsverkasamheten var mycket eftersatt. 
Även tävlingsparken har uppgraderats.   
 
Under andra halvan av 2022 bestämde vi att 
pengarna för pantburkarna skall sättas av till 
vårt projekt “Fler ridhusspeglar”. Även intäkten 
för Luciashowen i december avsattes för det. 
Under våren 2023 fortsätter 
insamling/investering i projektet.  
  
Vi har erhållit lokalt aktivitetsstöd för både vår- 
och hösttermin från både Solna Stad och 
Riksidrottsförbundet.   
  
Det är glädjande att även 2022 års resultat är 
positivt.  
 
Utbildningsåret 2022 
Klubben och ridskolan har under 2022 deltagit 
på flera utbildningar och föreläsningar. 
 
Basutbildning 
Stockholms Läns Ridsportförbund anordnar en 
Basutbildning för Ridportens ledare och i år så 
har Therese Riddarström, Helena Berglund 
och Anna Sahlberg deltagit. 
 
Grönt Kort-kurser 
Under 2022 har våra fantastiska Grönt Kort-
kursutbildare, Julia Ekstedt och Ella Mattes, 
haft två kurser. Kurserna anordnades för 
klubbens medlemmar och blev snabbt 
fulltecknade så totalt har de utbildat 24 
personer under 2022. 
 
Kursen innehåller både teori och praktik och vi 
är stolta över våra kursledare och kursernas 
höga kvalitet vilket gjort att deltagarna klarade 
proven och därmed fick sin Grönt Kort-licens. 
 
HLR-kurs 
Ridskolan anordnade en HLR-kurs under 
våren där Nathalie Farahzadi, Ellen Olldén, 
Christine Högberg, Kerstin Persson och 
Therese Falkbåge deltog från klubben. 
 
 
 
Ridsportforum 2022 
I april anordnade Stockholms Läns 
Ridsportförbund ”Ridsportforum 2022” där 

Anna-Karin Persson, Agnetha Ståhl, Marie 
Nyholm, Piroska Ekstedt och Ellie Binkowski 
från HuRK deltog.   
 
Träffen var en heldag med intressanta 
föreläsningar, givande diskussioner och 
konstruktiva grupparbeten. 
 
Yoga-pass för ryttare 
Katja Lar har lånat teorisalen under året för att 
fortsätta sina populära Yoga-pass för ryttare. 
 
Övrigt 
Utöver dessa utbildningar så har HuRK och 
Ridskolan deltagit vid flera olika möten, 
konferenser och föreläsningar ordnade av 
Stockholms Idrottsförbund, SISU 
Idrottsutbildarna, Solna Stad och Stockholms 
Läns Ridsportförbund.  
 
Stallcafét 
Stallcafét har haft öppet under hela 2022 vilket 
känns mycket roligt och är uppskattat av våra 
medlemmar. 
I Stallcafét kan du nu endast betala med swish 
då vi bestämt att bli kontantfria, detta för att 
tjejerna som jobbar i Stallcafét ska slippa 
handha kontanter.  
 
Du som förälder har möjlighet att deponera 
pengar för ditt barn, även vuxen om det skulle 
finnas önskemål.  
 
Det är väldigt uppskattat och växer hela tiden. 
Det innebär att medlemmarna inte är beroende 
av swish eller mobiltelefon. 
 
Vi vill även passa på att tack våra tjejer som 
ställer upp och jobbar i Stallcafét, ni är guld 
värda! 
 
Anläggningen  
 

 
 
Ridklubben och Ridskolan arbetar tillsammans 
med olika frågor kring anläggningen, vi är en 
arbetsgrupp som består av Davina, Linda, 
Anna-Karin, Marie, Agnetha Ståhl och Helena.  
  



Annika har valt att avgå i denna grupp för att 
fokusera på andra uppgifter, så vi vill passa på 
att tacka henne för de insatser hon gjort 
genom åren. Vi välkomnar Marie Nyholm och 
Helena Berglund som nya medlemmar i 
gruppen. De började i Anläggningsgruppen 
under våren. 
 
Under 2022 har vi arbetat med löpande frågor 
som att färdigställa allt runtom utebanan 
exempelvis domartornen, belysningen, 
självbevattningssystem, sand till hagarna mm. 
Vi har även fått LED-belysning till ridhuset och 
även där självbevattningssystem. Vi kikar även 
på att köpa in nya speglar till Ridhuset, mer 
information kommer. 
 
Under våren tog vi även ett nytt omtag om 
frågan ”Hur kan vi utveckla och rusta upp 
anläggningen”. 
Vi ser ett stort behov att rusta upp 
serviceutrymmen så som omklädningsrum, 
toaletter och kontor.  
 
Vi fortsätter också arbetet för att få ett nytt 
ridhus, vilket vi har önskat under en längre tid. 
Under våren/sommaren hade vi möten med 
alla kommunpolitiker och presenterade 
Ridskolans och Ridklubbens behov och 
önskemål. Vi upplever att vi hade bra dialoger 
och stor förståelse för våra behov så nu 
fortsätter vi att hålla dialogen vid liv genom att 
boka in möten med valda politiker i Solna Stad.  
 
Vi vill även passa på att tacka Maria Paju och 
Katja Larnholt som bidrar med värdefull 
kunskap inom arkitektur och planritningar som 
vi tar med i vår presentation för Solnas 
politiker. 
 
Information/Kommunikation  
Ridklubbens hemsida flyttas över från Idrott 
Online vid årsskiftet 2022/2023.  
 
Samtidigt passar vi på att ge hemsidan en 
ansiktslyftning, håll utkik! 
 
Vi fortsätter att informera via hemsidan, 
Facebook, mejlutskick och anslag i stallet. 
Juniorerna får också information via brev till 
målsman.  
 
Ungdomssektionen har ett eget 
Instagramkonto, usekhurk.  
 
Ridsportförbundet  
Kerstin Persson och Anna-Karin Persson 
deltog på den digitala SRF’s årstämman den 
22 mars.  
Representanter från ungdomssektionen deltog 
på DUS årsstämma.  
 
 
Sweden International Horse Show på 
Friends Arena  
Inför 2022 fick vi åter frågan om att vara 
tävlingsarrangör för SIHS och iordningsställa 

rekvisita till tävlingarna. Vi bidrog även med ett 
50-tal tomtar/clowner som i år även fick dansa 
loss i glittriga kostymer till tonerna av 
Maccarena. 
 

 
 
Det var ett härligt gäng med barn, ungdomar 
och vuxna som byggde rekvisita och underhöll 
publiken på Friends!  
Vi fick mycket beröm ända uppifrån 
eventchefen för hela arrangemanget för vår 
insats.  
 
Stort tack till alla som var med! 
 
Lucia  
Till årets Lucia röstade medlemmarna fram 
Nora Grönlund som korades av ridklubbens 
ordförande, Anna-Karin Persson.  
 

 
 
  

https://hufvudstaridklubb.se/
https://hufvudstaridklubb.se/
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https://www.instagram.com/usekhurk/


I år kunde vi även genomföra vår 
traditionsenliga Luciashow, som bjöd på teater, 
agillity med hundarna Ebba, BamBam och 
Semla samt en familjekamp i 
maskeradhoppning. 
 
Vi genomförde även vårt mycket uppskattade 
luciatåg genom Huvudsta.  
 
Ett stort tack till familjen Wibom som bjöd alla 
deltagare på fantastiska tårtor när vi kom 
tillbaka till stallet. 
 
Ungdomssektionens årsberättelse  
Året började med sportlovsaktiviteter för alla 
sportlovslediga ungdomar. Vi anordnade en 
klassisk ryktorm, men även semmel-tävling, 
där deltagarna tävlade om vem som kunde 
göra den bästa semlan, vilket var nytt för i år.  
 
På samma tema anordnades senare en 
tårttävling med många fina och goda bidrag.  
 

 
 
Påsken närmade sig med stormsteg och det 
var dags för den årliga påskäggsjakten. Trots 
kallt väder med snö och halka kämpade 
många glada deltagare om de åtråvärda 
påskäggen med sammanlagt 5 kg godis.  
Under påsklovet anordnades pimp my horse 
”påsk-edition”, där hästarna blev påskfina med 
fjädrar i man och svans.  
 
Sedan kom sommarvädret äntligen och vi 
anordnade en hopptävling för käpphästar på 
stallets uteridbana. Tävlingen utgjordes av tre 
klasser, 45, 55 och 65 cm. Dagen sponsrades 
av Ica Maxi Lindhagen, som bidrog med fika till 
alla som var med. Det blev en mycket lyckad 
tävlingsdag med många duktiga ekipage.  
 
Även på nationaldagen anordnades 
käpphästhoppning, men då i 
Rålambshovsparken som en del av 
Kungsholmens stadsdelsförvaltnings 
nationaldagsfirande. Det blev en rolig dag där 

många barn fick möjlighet att prova på 
käpphäst.  
 
Vårterminen led mot sitt slut och det blev dags 
för terminsavslutning med fika och lekar, innan 
både USEK och hästarna gick på 
sommarledighet.  
 
Höstterminen inleddes med skötarkurs och 
skötarmöte, där alla våra duktiga skötare 
samlades för att byta skötardagar, få nya 
skötarhästar och gå igenom skötarreglerna.  
 
Skötarkursen resulterade i många nya skötare, 
vilket vi tyckte var väldigt kul! Vi är väldigt 
glada för alla skötare och har under året 
uppmärksammat några som varit lite extra 
duktiga genom att utse månadens skötare.  
 
Hösten fortsatte med ett nytt koncept: 
pluggstund med USEK. Aktiviteten innebär en 
möjlighet för klubbens ungdomar att kombinera 
skola och fritid, genom att göra sina läxor i 
teorisalen. USEK fixade mellanmål och hjälpte 
till av bästa förmåga. Pluggstunden var mycket 
uppskattad och har hittills anordnats två 
gånger, men vi hoppas på fler tillfällen under 
nästa år.  
 
Under höstlovet anordnades ännu en pimp my 
horse, men denna gång med hösttema. Även 
den uppskattade tårttävlingen gjorde repris, 
med många fina och smaskiga kreationer.  
 

 
  



Sedan var det äntligen dags för den årliga 
halloweenkvällen. Stallcaféet dekorerades med 
spindelväv och fylldes till brädden av läskigt 
utklädda barn och ungdomar. Det bjöds på 
tacos, marängsviss och roliga lekar innan 
spökhistorier i ett mörkt ridhus och den 
fasansfulla spökrundan. Därefter återsamlades 
alla i stallcafét för disco och lekar. Det blev en 
mycket lyckad kväll! 
 

 
  
Vid juletid har ungdomssektionen alltid fullt 
upp. Första advent välkomnades med Sweden 
International Horse Show, där Hufvudsta var 
arrangörsklubb. Ungdomssektionen var på 
plats och deltog, tillsammans med många av 
klubbens ungdomar, som tomtar och clowner i 
olika shownummer. Det blev en rolig helg med 
mycket dans och skratt.  
 
Sedan julpyntades stallarna och det 
anordnades en pepparkakshustävling, för att 
komma i julstämning.  
 
Årets julkalender blev organisationen Friends 
”Snällkalender”, där det bakom varje lucka 
fanns något man skulle göra den dagen för att 
vara extra snäll. Den dagliga lucköppningen 
blev en påminnelse om vikten av att vara 
snälla mot varandra, både i juletid och under 
resten av året.  
 
Sedan kom tredje advent och det var dags för 
luciashow. Showen bjöd på allt ifrån Pegasus 
till agility och maskeradhoppning. USEK bidrog 
med en teater om Robin Hood och hans 
vänner som räddade julen. Tack till alla som 
hjälpte till och såklart ett stort tack till publiken.  
 
Bara ett par dagar senare var det lucia, vilket 
betyder ridande luciatåg genom Solna. 
Ungdomssektionen hjälpte till att fixa hästarna 
och var med i själva tåget. Trots många 
minusgrader blev det ett stämningsfullt tåg, 
som avslutades med tårtkalas i stallcaféet.  
 
Ungdomssektionen tackar för ännu ett roligt år! 
Tävlingskommitténs årsberättelse 2022 
TK har 2022 bestått av Julia Ekstedt, Therese 
Falkbåge, Sara Hesslid, Sara Hjelm, Pernilla 

Johansson, Ellen Käck, Ella Mattes, Tomas 
Mattsson, Louisa Persson, Sören Sandelin, 
och Agneta Wahlström. Kommittén har haft nio 
möten under året. 
 
Under året har vi hälsat Elin Idegran, Anna 
Spinnell, Isabelle Lanér och Therese 
Heggestad välkomna till TK. Vi säger tack till 
Ellen Käck som nu kommer att lägga sitt 
största fokus på tillökningen i familjen. Tack till 
Anna Sahlberg som istället lägger fokus på 
styrelsens arbete, men kommer att vara kvar 
som domarbokare till vi hittat någon att lämna 
över till. 
 
Interna tävlingar och aktiviteter 
Varje år anordnar Tävlingskommittén interna 
aktiviteter och tävlingar på olika nivåer. Många 
av ponnyaktiviteterna anordnar vi tillsammans 
med Ungdomssektionen. Du som är medlem i 
klubben är varmt välkommen att delta. Anslag 
med mer information sätts i regel upp i 
Servicehuset drygt två veckor innan, samt 
läggs information ut på Facebook. Anmälan 
öppnar måndag kväll två veckor innan aktuell 
aktivitet och görs till tk@hufvudstaridklubb.se. 
Håll även koll i kalendern på hemsidan.   
 
Den 6 mars ordnade vi en Ponnystyrning. Här 
fick de allra yngsta leda en ponny runt en bana 
och sedan skritta runt samma bana. En bra 
aktivitet som lär barnen att hantera hästen 
både från marken och uppsuttet. Anna Sa 
ansvarade från TK tillsammans med Alma från 
USEK. 
 
Den 20 mars gick andra omgången av KM i 
dressyr av stapeln. På häst vanns 
delomgången av Elin/Skrållan och på ponny 
vann Linnea/Jill. Vi säger grattis till Elin som 
tog hem klubbmästartiteln på häst och Linnea 
som blev klubbmästare på ponny. Tävlingen 
dömdes av utomstående domare. Sara He och 
Louisa ansvarade. 
 
Andra omgången av KM i hoppning reds den 3 
april. Delomgången vanns av Johanna/Apache 
på häst och Valentina/Pearl på ponny. Grattis 
till Johanna som tog hem klubbmästartiteln på 
häst och Valentina som segrade på ponny. 
Agneta, Pernilla och Ellen ansvarade. 
  



 
 
Den 10 april var det dags för HuRK-hoppet, 
som i år gjordes om till Mullecaprilli eftersom 
den tecknade hästen Mulle firar 50 år. 
Ekipagen red en bana med travbommar, koner 
och två hinder. Alla deltagare var superduktiga 
och fick Mulle-rosett och diplom efteråt. Elin 
ansvarade tillsammans med Sixten från USEK. 
 
På långfredagen den 15 april anordnade vi 
dressyrtävlingen Procenten. Där tävlar man 
främst mot sig själv och alla över 60 procent 
får medalj. Perfekt för dem som inte ridit så 
många program och kanske inte känner sig 
helt bekväm med tävlingsmomentet. Alla 
ekipage var superduktiga och fick med sig en 
medalj hem. Tävlingen dömdes av 
utomstående domare. Louisa och Sara Hj 
ansvarade. 
 
Den 11 september var det dags för klubbens 
yngre medlemmar att ta sig an en bana. Sara 
Hj från TK och Alma och Saga från USEK 
ansvarade för Blåbärsstyrningen som i år 
döptes till Mullecaprilli, men en annan variant 
av banan än i våras. Ekipagen red en bana 
med travbommar, koner och enklare ridvägar. 
Alla deltagare var superduktiga och fick Mulle-
rosett och diplom efteråt. Aktiviteten 
avslutades med en gemensam fika.  
 

 
 
Den 2 oktober och 13 november avgjordes 
Klubbmästerskapet i dressyr, där vi hade 18 
ekipage till start. Första omgången segrade 

Nathalie/Faros på ponny, Elma/Jack blev tvåa 
och Joanna/Joy trea. Sara Hj/Quitta segrade 
på häst, Karolina/Favory blev tvåa och 
Trine/Hexandrus trea. I den andra omgången 
Segrade på ponny gjorde Joanna/Jake, tvåa 
blev Elma/Faros och trea kom Thea/Paddy. På 
häst segrade Agneta/Hexandrus, Callo/Laguna 
blev tvåa och Trine/Hermes kom trea. När KM-
poängen för de båda omgångarna slagits ihop 
stod det klart att årets Klubbmästare blev 
Joanna på ponny och Agneta på häst. 
Tävlingen dömdes av utomstående domare. 
Tävlingsledare var Louisa och Agneta. 
 
Den 4 december var det dags för Travhoppet. 
En tävling för ponnyryttare som hoppat ett par 
gånger på lektion. Här rider de en bana i trav 
med lite olika svårigheter som slalom mellan 
koner och några travhinder som ska 
övervinnas. De får poäng för hur väl utförda de 
olika momenten är. Sara Hj var ansvarig från 
TK tillsammans med Alma från USEK. Flest 
poäng fick Tuva-Li/Imma, på andraplats kom 
Cecily/Tamino och trea blev Fanny/Spöket. 
 
Externa tävlingar 
Den 7-8 maj var det dags för dressyrtävlingar. 
På söndagen fick våra storhästekipage visa 
upp sig och det blev några rosetter. Första 
klassen var en LB:2 där Trine/Hexandrus tog 
hem segern. Josefine/Laguna kom tvåa och 
Alva/Hermes blev trea. Därefter var det en 
LB:3 som vanns av Rebecca/Chrysanthemum 
och tvåa blev Sara/Quitta. Dagen avslutades 
med en Medelsvår B:1 där ett av klubbens 
privatekipage, Åsa/Bozzini Pan, kom femma. 
Tävlingsledare var Ella och Julia. 
På söndagen var det dags för ponnyerna. Våra 
ekipage gjorde fina ritter som tyvärr inte riktigt 
räckte hela vägen till placering. Dagen 
avslutades med Allsvenskan div 3 omgång 2 
som vanns av Sundby Ridklubb. 
Tävlingsledare var Louisa och Sara He. 
Den 21-22 maj plockades hinderbanan fram. 
Nymålade hinder efter städdagen och även ett 
nytillkommet sponsorhinder från Back2Use. 
Denna helg testade vi att ha högre klasser för 
ponny och häst på lördagen och lägre klasser 
på söndagen. En LC för ponny inledde 
lördagen där Elin/Bönan tog hem segern i 
kategori C och Sixten/Rock the Ghost fick 
rosett för felfri runda i avdelning B. Därefter var 
det en LB och Elin toppade resultatlistan med 
både Rossie och Bönan. Dagen avslutades 
med 1.10 meter för häst där Julia/Beamer knep 
en fjärdeplats. Tävlingsledare var Theresa F 
och Ellen. 
  



 
Söndagen inleddes med en Clear Round för 
ponny där Evelina/Mustang Rocky, 
Disa/Imagine Once, Lisa/Gipsy Carol, 
Ellen/Pärlan, Alice/Jill och Sixten/Rock the 
Ghost fick rosetter. Därefter var det en LC där 
Ellen/Pärlan kom tvåa och Elin/Bönan kom trea 
i kategori C. Eftermiddagen inledes med en 
0.80-klass för häst där Valentina/Mick kom 
tvåa och Saga/Be My Friend blev trea. Dagen 
avslutades med 0.90 där Valentina/Mick kom 
tvåa igen. Tävlingsledare var Agneta och Anna 
Sa. 
 

 
 
Den 17-18 september var det åter dags för 
våra lokala hopptävlingar. På lördagen var det 
hästekipage och dagen inleddes med en 0.80 
där Valentina/Mick segrade. Dagens andra 
klass var 0.90 och där knep Saga/Be My 
Friend en fjärdeplats. Därefter var det dags för 
1.00 meter där Julia/Beamer blev tvåa. 
Tävlingsledare var Louisa, Sara Hj, Therese H. 
På söndagen var det ponnyekipagens tur. 
Först var det en Clear Round där 
Tindra/Tamino, Daisy/Gipsy Carol, Maite/Piper, 
Erin/Noel, Disa/Imagine Once, Ellen/Pärlan, 
Evelina/Mustang Rocky och Alice/Rock the 
Ghost fick varsin rosett för felfria ritter. Därefter 
var det en LC där Evelina/Mustang Rocky tog 
hem segern för kategori C. Dagen avslutades 
med en LA där Elin/Rossi kammande hem 
förstaplatsen för kategori C. Tävlingsledare var 
Louisa, Therese F och Anna Sp. 
 
Den 24-25 september var det dressyrtävlingar. 
Storhästekipage tävlade på lördagen som 
inleddes med en LB:2 där Fredrika/Favory kom 
tvåa. Därefter var det en LB:3 där 
Josefine/Laguna blev tvåa och Sara/Quitta 
kom trea. Tävlingsledare var Ella och Julia. 
På ponnydagen fick vi se många fina ritter av 
våra egna ekipage där några var snubblande 
nära placering. Dagens avslutades med 
Allsvenskan div 2 omgång 2 som vanns av 
Sundby Ridklubb. Tävlingsledare var Agneta 
och Anna Sa. 

 
Ponnycup 
Hufvudsta deltog i ponnycupen i hoppning och 
dressyr. Dressyrlaget bestod Elma, Filippa, 
Joanna, Klara, Nathalie, Tilde, Tyra och Tindra 
och de mötte Sundby, Farsta, Lövsta och 
Bogesundslandet. Lagledare var Alma och 
Trine. Hopplaget bestod Amanda, Alice, Daisy, 
Erin, Evelina, Maite, Nicole, Nora och Sixten 
och de mötte Sundby, Lövsta, Roo Gård och 
Botkyrka. Lagledare var Elin och Lisa. 
 
Allsvenskan 
Under våren hade Hufvudsta med lag i 
dressyrallsvenskan division 3 på både häst och 
ponny. Första omgången för ponny skedde på 
Värmdö där laget slutade 6:a. Andra 
omgången gick på hemmaplan. Laget, som 
består av fyra ryttare per omgång, har bestått 
av Klara/Rock the Ghost, Joanna/Feo, 
Nathalie/Jill, Sonia/Imagine Once. Trots fina 
ritter räckte det inte till finalplats. Lagledare var 
Rebecca. 
 

 
 
Hästarna gav sig av ändå bort till Hölö för 
första omgången den 24 april. Den andra 
omgången reds på Berga den 8 maj. Laget, 
som består av tre ryttare per omgång, har 
bestått av Trine/Blomman, Sara/Quitta, 
Jenny/Mick, Alma/ Randalstown Fleet Street, 
Agneta/Pin Code och Elin/Laguna. I hård 
konkurrens räckte ekipagens fina ritter inte till 
final. Lagledare var Denise. 
Under hösten deltog storhästryttaren i 
Allsvenskan division 4 i hoppning. Första 
omgången reds på Värmdö Ridklubb den 24 
september där laget hamnade femma, just 
utanför placering. Den andra omgången gick 
hos Bromma Ridklubb den 15 oktober och där 
kom laget tvåa. Finalen avgjordes den 30 
oktober hos Swartlings Ryttarförening. Här 
kom laget på en tredjeplats. Alla lag tog med 
sig resultaten från de två första omgångarna 
och när man hade räknat ihop resultaten stod 
det klart att Hufvudsta tagit hem hela 
Allsvenskan. Så otroligt roligt och stort grattis! 
  



Laget, som består av fyra ryttare per omgång, 
har bestått av Saga/Be My Friend, Alva/First 
Edition, Maria/Wisky, Ella/Randalstown Fleet 
Street; Valentina Moves Like Jagger, 
Victoria/Laguna. Lagledare var Emma och 
Linda. 
 
Utbildningar 
Julia och Ella höll Grönt kort-kurser i januari 
och september. Cirka 25 personer deltog, både 
klubbens egna medlemmar och andra klubbar. 
 
Funktionärer 
Ett stort tack till alla fantastiska funktionärer 
som ställer upp och gör våra tävlingar så bra. 
Er hjälp är ovärderlig eftersom klubben 
behöver de pengar som tävlingarna drar in. 
Pengarna går bland annat till 
ungdomsverksamheten, teorimaterial och 
något så enkelt som toalettpapper, som vi ju 
alla behöver. Vi lägger ner mycket tid för att få 
ihop det bland funktionärerna så sprid gärna 
detta viktiga budskap vidare till era 
ridkamrater, så att fler kanske kan avvara ett 
par timmar för att hjälpa klubben på 
tävlingsdagarna. Efter varje tävlingsdag lottar 
vi dessutom ut presentkort från vår sponsor 
Back2Use. Grattis till Anna B, Amanda M, Lisa 
B, Nicole vP, Maite R, Daisy L, Disa K, My B, 
Linnea S, Katarina S, Helena D, Jenny Z och 
Olivia. Årets funktionärer utnämndes på 
luciashowen: Familjen Högberg, Klara B, 
Linnea S och Katarina S. Stort tack för er hjälp! 
 

 
 
Sponsorer 
Vi vill även tacka de sponsorer som gett fina 
priser till placerade ekipage: Agria 
Djurförsäkringar, Back2Use, Coop, Emelie 

Samborg, Forever Living Aloe Vera, 
Hästmagasinet Kentaur, Krafft, SMP Sweden 
och Serafim Finans. Tack också till Johan 
Wibom och Huvudsta Gård som låter oss låna 
personbilsparkeringen och Solna Kommun 
som låter oss låna grusparkeringen. 
 
 
Externa resultat 
Flera av våra ekipage har plockat rosetter på 
tävlingsbanorna runt om i Stockholm. Så kul att 
våra ridskolehästar och privathästekipage står 
sig så bra i konkurrensen: 
 
20 mars Sorunda RK Åsa/Bozzini Pan, MSVB:1, 4 :a 
17 april Värmdö RK Sonia/Imagine Once, LC:2, 1:

  
17 april Bromma RK Evelina/Mustang Rocky, LD, 3:a 
 Nora/Piper, LD, Avd B, 1:a 
 Evelina/Mustang Rocky, LD+, 2:a 
 Julia/Beamer, 0.90, 4:a 
 Julia/Beamer, 0.95, 4:a 
30 april Stockholms FRK Sixten/Rock the Ghost, LE, bed A 
 Elin/Bönan LD, 3:a 
 Elin/Bönan LC, 1:a 
7 maj Compass SRK Elin/Bönan, LC, 1:a 
 Sixten/Rock the Ghost ,LD, avd B 
17 september Färingsö Fredrika/Auburn Monty, LE, Bed A 
24 september Värmdö RK Alva/First Edition 0.85, Bed A 
 Saga/Be My Friend, 0.85, Bed A 
9 oktober Väsby RK Gunilla/Cynamon, LC:2, 2:a 
15 oktober Bromma RK Saga/Be My Friend, 0.85, Bed A 
 Ella/Randalstown Fleet Street, 0.85, 

Bed A 
23 oktober Väsby RK Fredrika/Auburn Monty, LE, Bed A 
29 oktober Swartlings RF Tindra/Tamino, Clear Round 
 Amanda/Piper, Clear Round 
 Erin/Attyrory Noel, Clear Round 
 Daisy/Gipsy Carol, Clear Round 
 Maite/Pärlan, Clear Round 
 Alice/Rock the Ghost, Clear Round 
 Ellen/Faros, Clear Round 
 Evelina/Mustang Rocky, LD, 2:a 
 Erin/Attyrory Noel, LD, 3:a 
 Evelina/Mustang Rocky, LC, 1:a 
 Disa/Imagine Once, LC, 2:a 
30 oktober Swartlings RF Maria/Wisky, 0.85 Bed A 
 Ella/Randalstown Fleet Street, 0.85, 

Bed A 
30 oktober Skogslottens RF Elin/Rossie, LA+, 2:a 
6 november Vällingby RS Trine/Hexandrus, LB:1, 4:a 
12 november Lurbo RK Fredrika/Auburn Monty, LE, 3:a 

 
Läs mer om Tävlingsverksamheten på  
Hufvudsta Ridklubbs hemsida. 
 
 
 

 
 
 

Tack! 

Styrelsen vill tacka alla medlemmar, föräldrar, syskon, mor- och farföräldrar samt alla andra som 
ställer upp för oss, ni är ovärderliga. Hufvudsta Ridklubb behöver er medverkan!  

Sist, men inte minst, ett stort tack till våra bästa vänner, hästarna! 

Styrelsen Hufvudsta Ridklubb 2022 

 
 


