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Styrelsen har under verksamhetsåret haft åtta styrelsemöten och ett medlemsmöte. 

De första fem mötena har hållits i klubbstugan och närvaron har varit bra på de flesta mötena. 

De tre sista mötena hölls digitalt via Microsoft TEAMS på grund av rådande pandemi som 

präglad hela 2020. 

Föreningens kommunikation med medlemmarna har under året skett genom hemsidan, anslag 

i ridskolestallet och via Facebook. Facebooksidan har i skrivande stund 1152 följare mot 

fjolårets 1056 följare.  

För 2020 landande föreningens ekonomiska resultat på 159 543 kr varav tävlingssektionen 

gjorde ett minusresultat på -9346 kr.  

Året har präglats av den Corona pandemi 

som slog till under mars månad och 

fortsatta hela året men en liten avmattning 

under sommaren.  Tidningen 

Västerbottningen gjorde ett reportage om 

att vi börjat med digitala träningar, vilket 

speglar året som varit. 

 

 

 

 

 

 

 

Vi vill tacka alla anställda, förtroendevalda och ideellt arbetande funktionärer i föreningen 

som under det gångna året jobbat för föreningens utveckling! 

Tack också till alla ryttare som deltagit i olika tävlingar och representerat Vännäs 

Ryttarförening på ett fint sätt under 2020.  

 

Stort lycka till under året 2021! 

  

Styrelsen VRF 2020 // genom Mikael Nilsson, ordförande  



Allmän information 

Medlemsantal 

 

Föreningen har 318 medlemmar och åldersfördelning ser ut på följande sätt: 

 

Ålder   Kvinnor  Män 

0-6år   19   3 

7-12år   71   7 

13-20år  90   3 

21-40år  58   4 

>41år   55   8 

Styrelsen 

Ordförande                                          Mikael Nilsson 

Sekreterare                                          Johanna Strömberg 

Kassör                                                 Kerstin Lindqvist 

Övriga ledamöter:                               Sara Hallnor 

Ulrika Forsgren 

Lis-Marie Jonsson 

Suppleanter:                                        Anna-Karin Holmgren 

Martina Karlsson 

Tävlingssektionen 

Ordförande                                         Sara Hallnor, med grenledare och ledamöter 

Personal 

Verksamhetschef                                 Magdalena Johansson 

Ridinstruktörer                                    Linda Karlsson 

Camilla Lundberg 

Louise Jonsson 

Liv Wiodahl 

 Ylva Danielsson 

 Ellen Forsell 

Vaktmästare                                        Leif Nilsson 

Stall/häst- och anläggningsskötsel      Elin Ottosson 

                                                             Maria Oskarsson 



Fortbildning under året 

Ridinstruktörerna har kontinuerligt deltagit i 

instruktörskurser för Ann-Margreth Andersson, 

Kerstin Martinsson och kurser anordnade av 

distriktet.  Ellen Forsell har slutfört 

ungdomsledarutbildningen anordnad av 

Västerbottens ridsportförbund. Magdalena 

Johansson har antagits och påbörjat utbildning på 

Strömsholm, svensk ridlärare level 2 och C-tränar 

utbildning i dressyr. 

Vännäs Ryttarförening har också anordnat kurser 

som förbereder deltagarna inför 

hästskötarexamen. 

 

Verksamhetsberättelse Ungdomssektionen 2020 

Inga aktiviteter i år pga. Corona. 

Anläggningen 

Utebanan har fått ny belysning och en knapp för att 

tända den har installerats så att man kan tända från 

hästryggen.  

Vi har haft fyra duktiga sommarjobbare i sommar som 

bland annar har målat hinder och staket på 

anläggningen. Vår pensionärsgäng har också varit 

duktiga och målat upp anläggningen.  

Vattenspiltan ute har byggts om för att kunna fungera 

som karantänbox vid behov, vilket har fungerat väldigt 

bra. 

Vi köpte in en ny tvättmaskin till stallet då den 

gamla gav upp. 

Nya hagar har byggts för att rymma fler hästar ute 

på anläggningen. 

  



Verksamhetsberättelse Ridskola 2020 

Ridskoleverksamheten 

Under 2020 har ridskoleverksamheten fortsatt bedriva sin verksamhet fyra lektioner per kväll, 

sex dagar i veckan. 

Vår ridning av funktionshindrade har fortsatt att bedrivas två till tre gånger i veckan. 

För de som vill satsa extra på dressyr eller hoppning har vi haft dressyr- och hoppsatsning. 

Dessa ekipage har även flitigt deltagit blåbärs- och klubbtävlingar i hoppning och dressyr. 

Inom verksamheten görs ca 200 uppsittningar i veckan. 

Samarbetet med Sisu idrottsutbildarna har fortsatt och utvecklats och med hjälp av dem har vi 

bland annat kunnat vidareutbilda våra ledare. 

Utöver den ordinarie ridskoleverksamheten har andra aktiviteter anordnats som: 

●        Extra aktiviteter under lovdagar. 

●        Blåbärstävlingar. 

●        Ridläger i samband med loven 

●        Hopp och dressyrkurser 

●        Uteritter 

●        Friluftsdagar – med elever från Hammarskolan och Vega skolan. 

Samarbetet med Liljaskolan och den nationella idrottsutbildningen har fortsatt även under 

2020.  

Personal  

Vi har tagit emot kortare och längre perioder med praktikanter. 

Personalen här på ridskolan har under året varit med på olika utbildningar. 

Personal- och instruktörs träffar har anordnats under året för att planera och samordna arbetet 

inom ridskolan. 



 

Linda Karlsson    Loucie Jonsson            Magdalena Johansson 

 

 

Hästar 

Under året har vi sålt vår storhäst Lora och Wille galopperar nu på de evigt gröna ängarna 

Vi har köpt in storhästen Lisa.  

 

 

 

 

 

Lisa eller "Stor-Lisa" som hon kallas. 
13årigt sto e: Irco Mena ue: Cortez. Kom 

till ridskolan i september! 

 Nu tackar vi Lora för tiden hon gjort hos oss och önskar 
henne lycka till i sitt nya hem på Malå Ridklubb. 



Westernsektionen 

Träningarna har rullat på som vanligt, vi har utökat med en timme extra på måndagar då antal 

ekipage som velat träna ökat vilket är jättekul! 

Den 27juni hade vi en prova-på dag med trail-tema, där man fick testa på att ta sig igenom en 

bana med sin häst både avsuttet samt uppsuttet, den var väldigt omtyckt och många dök upp 

för att testa på. 

 

Pga. rådande pandemi fick vi tyvärr ställa in andra tillfället med prova-på dag. 

Helgen 4-5september lyckades vi ordna en Corona-säker helgkurs med tränaren Emelie S-

Kalje.  
 

  



Verksamhetsberättelse Tävlingssektionen 

Träningsverksamhet 

Veckotränare               

Eva-Lotta Carlsson, dressyr  

Pia Bohlin, dressyr  

Susanne Hamberg, hoppning  

Ronja Andersson, hoppning  

Magdalena Johansson, dressyr  

 

Månadstränare 

Marc André Werý, dressyr  

Ann-Margrete Andersson, dressyr  

Pontus Westergren, hoppning  

Lennart Lindelöw, hoppning 

Storhästhoppning 

Grenledare har varit Sofia Björk. På grund av den rådande pandemin och omstrukturering av 

tävlingarna behövde vi ställa in tävlingen i augusti. Vi anordnade en tävling i ridhästhoppning 

tillsammans med ponnyhoppning i juni som enbart var öppen för barn upp till 16 år.   

På de tävlingar som genomfördes under året tog Vännäsryttarna många segrar och 

placeringar.   

Frida Carlsson – OS Athena vann DM för unga ryttare   

Ella Hallnor - El Paso VL kvalade till SM för childrensryttare  

Fanny Nilsson – King of Hearts och Ella Hallnor – El Paso VL deltog i Riksmästerskapen 

och tog sig till final 

Ponnyhoppning 

Under året arrangerade vi en ponnyhoppning med mycket logistik för att anpassa till rådande 

restriktioner.   

Vännäs RF:s ponnyryttare har under året plockat många rosetter genom segrar och placering 

upp till de högsta klasserna.  

Innan pandemins intågande åkte Meja Wikström - Ambra till Norge där dom vann 

Agria Ponni Grand Prix, samt att systrarna Wikström, Meja – Ambra, Moa - Winnie och 

Majken – Munsboro Olly representerade Sverige vid Baltic Cup i Danmark.  

I Distriktsmästerskapen tog Majken Wikström - Munsboro Olly silver i kat B och Fanny 

Nilsson - Carrabawn Dolmin tog brons i kat D  

I Riksmästerskapen deltog Astrid Hallnor - Farran Earl, 

Astrid Hallnor - Oatfiled Buachaill Dubh och Felicia Johansson - Munsboro Gormley. 

Främsta placeringen tog Felicia som placerade sig på fjärdeplats.  



Vännäs Ryttarförening hade ett Elitlag som deltog i första omgången av elitserien, laget 

bestod av Astrid Hallnor -Parc Shani Felen, Allis Bolinder - Fröken Julie och 

Ella Hallnor - Farran Earl. Tyvärr kunde vi inte fullfölja serien 2020.  

SM utomhus innebar en lång resa för våra ryttare då det detta år gick nere i Falsterbo. Där 

deltog Majken Wikström - Munsboro Olly, Moa Bolinder - Bäckagårdens Nils, Moa 

Wikström - Winnie och Meja Wikström - Ambra.  

Inomhus-SM deltog Moa Bolinder - Bäckagårdens Nils, Majken Wikström - Munsboro Olly, 

Meja Wikström - Ambra  

Vi hade även några ekipage som deltog i övriga cuper i samband med SM. I Alfab Ponny 

Cup deltog Allis Bolinder - Fröken Julie och i Klabb by M Cup deltog Felicia Johansson – 

Bogberry Jonny och Astrid Hallnor- Farran Earl. Astrid blev slutsegrare för kat D 

Ponnydressyr 

Grenledare har varit Helena Strömsten 

Under året har vi inte ordnat några tävlingar på grund av rådande pandemi. Ett fåtal starter 

har gjorts av endast ett ponnyekipage; Ylva Strömberg och Mollehusen Lowri.  

Storhästdressyr 

Grenledare har varit Bitte 

Torbjörnsdotter. 

Inga tävlingar har anordnats under året 

på grund av rådande pandemi.  

10 ekipage har tillsammans gjort 39 

starter.  

 

 

Magdalena Johansson och Cibelle segrare i Medelsvår c:1 


