
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsberättelse  Falbygdens Hästsportförening 2021 
 
Falbygdens Hästsportförening, organisationsnummer 867800-2729  har under 2021 haft en 
styrelse bestående av följande personer: 
 
Robert Bengtsson  ordförande 
Malin Josefsson  vice ordförande 
Hillevi Silberg   kassör 
Jessica Karlsson  ledamot 
Mats Kardell   ledamot 
Gila Alpsjö   ledamot 
Petter Lantz   suppleant 
Sofie Millqvist   suppleant 
Susanne Johansson  suppleant 
 
Ungdomssektionens representanter har varit Minah Lantz och Anna Wennerholm. 
 
Revisionen av FHF har Fredrik Öhlin och Andrea Karlsson ansvarat för och Annika Tshibanda har 
varit revisorssuppleant. 
 
Firmatecknare har Robert Bengtsson och Hillevi Silberg varit under 2021. Föreningens bankgiro är 
101-0883. 
 
Valberedningen har utgjorts av Håkan Fridner samt senare kompletterats med Kristian Wallin. 
 
Föreningen hade ca 450 medlemmar under i december 2021 vilket är ca 50st mer än året innan. 
Ungefär hälften av medlemmarna är under 20 år och nästan 90% är kvinnor. Föreningen har avtal 
med arrendatorn om att arrendatorn ska sköta medlemsregistret. Medlemsavgift för 2021 var 300 
kronor för juniorer och 425 kronor för seniorer. 
 
 
 
 
 
 



 
Ridskolan 
Ridskolan har under 2021 drivits av Frida Andersson, arrendator och samarbetspartner. Det finns 
ca 30 skolhästar varav föreningen äger 12 st. Det var ungefär 360 uppsittningar per vecka i 
ridskoleverksamheten. Vissa elever rider mer än en gång per vecka. Det bedrivs även ridning för 
elever med funktionsvariationer. Ridskolan har haft ridläger för vuxna och barn innan hästarna åkte 
på sommarbete. Lektionerna är uppdelade i dressyr, uteritter, markarbete och hoppning. 
Teoriveckor vävs också in varje termin med varierande tema för eleverna. Ett par 
träningshoppningar och träningsdressyrer har anordnats under året, vilka varit populära.  
 
Verksamheten har anpassats en del på grund utav pandemin men ridskoleverksamheten har varit 
igång under hela pandemitiden. Vi har hela tiden följt de rekommendationer som FHM och 
ridsportförbundet utlyst. 
 
Anläggningen 
2021 har vi kompletterat våra ridbanor med material för 69 000kr. Vi har köpt in 
framhoppningsbommar och bytt samtliga datorer som används för tävlingsverksamheten. För 
övrigt har vi legat ganska lågt och det är på grund utav pandemin då vi varit osäkra på hur mycket 
pengar vi haft att tillgå då vi inte visste hur framtiden skulle bli.  
 
Cafeterian 
Cafeterian är en gemytlig och populär träffpunkt på våra tävlingar. Ansvarig för cafeterian under 
2021 har Jessica Karlsson varit. På grund utav den rådande pandemin under 2021 så har den bara 
delvis varit öppen under vissa tävlingar. Alla funktionärer och medarbetare under föreningens 
tävlingsdagar får även mat och fika här. Många medlemmar bidrar dessutom med hembakat till 
tävlingarna. Det finns även olika företag som stöttar föreningen/cafeterian genom att bidra med 
det de kan. 
 
Sponsring/Marknadsföring 
Under 2021 har Gila Alpsjö, Mats Kardell, Petter Lantz samt Robert Bengtsson ansvarat för detta. 
 
Utbildning/kurser/SISU 
Under 2021 har Malin Josefsson samt Susanne Johansson haft huvudansvaret för att erbjuda de 
utbildningar som finns bl.a. via Ridsportförbundet och SISU-utbildningar. Lena Fredén, SISU, är ett 
bra stöd som hela tiden bistår föreningen vid behov. 
 
FHF:s hemsida/Sociala medier 
Under 2021 har Anna Nyberg ansvarat för detta tillsammans med Petter Lantz och Sofie Millqvist. 
Ungdomssektionen har också arbetat med information via hemsida/sociala medier. Detta är viktiga 
medier för att sprida information från FHF och även för att få information från medlemmarna. 
 
Ungdomssektionen – Se separat berättelse. 
 
Tävlingskommittén 2021 
Tävlingskommittén har under året bestått av Hanna Garmenius, Birgitta Fredriksson, Åsa Gustavs-
son, Jan Alpsjö, Ella Tshibanda och sammankallande Anna Nyberg. 
 
Kommittén har haft sex protokollförda möten under året, samt ett antal möten i mindre 
konstellationer och mycket digital dialog. 



 
Tävlingsåret 2021 inleddes liksom 2020 med att flera tävlingar fick ställas in som en följd av både 
pandemin, och det grasserande EHV1-viruset. Fyra av vårens fem tävlingar ställdes in, och den 
femte, en hopptävling i maj, var endast öppen för yrkesverksamma samt unga ryttare, enligt det 
tillfälliga tävlingsreglementet. 
 
Vi kunde dock genomföra vår tävling Nationalhelgshoppet, och bara en vecka före tävlingen 
ändrades reglerna så att alla ryttare kunde starta. Dock var publik inte tillåten. Därför hade vi inga 
extraaktiviteter, och beslutade också att inte ta kontakt med sponsorer eftersom de inte skulle 
kunna få den exponering vi ville ge dem. 
 
Under andra halvåret 2021 hade vi desto fler tävlingsarrangemang, till en början utan publik och 
med olika restriktioner, men årets sista tävling i oktober kunde genomföras precis som vanligt. 
Under september var FHF värd för en omgång i såväl Folksam Ponnyallsvenska som 
Ponnyallsvenskan div I. 
 
De många tävlingarna under andra halvåret satte stor press på tävlingskommittén, vilket under 
hösten ledde till en översyn av var ansvaret för tävlingsarrangemang ska ligga inom föreningen. 
 
Ett arbete för att rekrytera nya funktionärer har också påbörjats. 
 
Tävlingsåret 2021 bestod av 16 tävlingsdagar, varav tre dressyr och 13 hoppning. 
Under 2020 hade vi 10 tävlingsdagar, varav 9 hoppning och en dressyr, samt öppna banor vid ett 
par tillfällen. 
Under 2019 hade vi 15 tävlingsdagar. 
 

8-9 maj Hoppning för yrkesverksamma  273 

4-6 juni Nationalhelgshoppningar  545 

3 juli Hästhoppning 80-115 cm 266 

4 juli  Ponnyhoppning Lätt E-Lätt B 205 

10 juli Dressyr häst Lätt B:2-Msv B:1  54 

11 juli Dressyr ponny Lätt C:1-Lätt A:P1  50 

14-15 aug Häst- och ponnyhoppning  386 (257+125) 

11-12 sept Häst- och ponnyhoppning 331 (247+96) 

9-10 okt Hästhoppning  360 

23 okt Hästdressyr 53 

Starter totalt  2 523 

 
Under 2020 hade vi 1 818 tävlingsstarter samt 23 starter på pay and ride och cirka 150 starter på 
öppen bana. 
Under 2019 hade vi 2 744 starter på tävling samt 86 på pay and jump. 
2018 hade vi 2 864 starter på tävling samt 174 på pay-arrangemang. 
   
Tävlingsryttare 
FHF har haft 62 licensierade ryttare under 2021, att jämföra med 70 licensierade ryttare under 
2020, 64 under 2019 och 44 under 2018. 
FHF har varit representerat på bland annat Falsterbo Horse Show och Jönköping Horse Show, samt 
på internationella tävlingar genom Magnus Österlund och Stina Efraimsson. 



 
Följande DM medaljer har ryttare från FHF vunnit: 
Senior Guld Madeleine Larsen Pricewarrant F 
Senior Silver Tyra Bergström Make Sense 
Young Rider Guld Elina Sjöblom Helodiena 
Junior Guld Klara Sandberg Sweethart L 
Samtliga är utdelade i kategori hoppning häst! 
 
 
Utbildning och samverkan 
Frida Andersson sitter i tävlingssektionen i Västergötlands Ridsportförbund, och FHF har varit 
representerat på de träffar som distriktet hållit under året. 
Under våren 2021 genomfördes en gröna kortet-kurs med 16 deltagare. 
 
 
 


