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ÖSLR:s styrelse 2015  

 

Ordförande: 

Richard Heuberger  070-646 94 95       richard@oslr.se  

  

Vice ordförande, administratör: 

Regina Ericson  070-444 49 17  regina@oslr.se  

 

Sekreterare: 

Sarah Carman 076-852 79 94 sarah@oslr.se   

  

Kassör: 

Maja Sandqvist  070-246 74 29  maja@oslr.se 

  

Ledamöter: 

Cathrine Karlsson  070-291 96 56  safrine666@hotmail.com 

Håkan Fälting 070-544 82 14 hakan@heda-skandinavien.se  

Maria Fredrixon 073-678 62 91 fredrixon.maria@gmail.com  

Susanne Hedlund 070-580 10 61  susse66@hotmail.com   

 

Ungdomsledamot: 

Denise Heuberger  076-146 51 43  tina-denise@hotmail.com  

  

Suppleanter: 

Carina Gustafsson  070-635 73 94 carina.gustafsson@ymail.com  

Catharina Liljegren  070-336 34 44  catharina@oslr.se  

Magdalena Ljungberg 070-5205704 familjenljungberg@telia.com  

Lina Höglund  076-133 21 48 lina.snovit@hotmail.com  

 

Ungdomssuppleant: 

Louisa Karlsson  070-830 46 97 louisakarlsson@live.se  

 

Adjungerad: 

Kick Åberg  073-180 67 49  abergk2@gmail.com  

  

Övriga funktionärer: 

Revisorer   Jenny Marmgård Grape & Åsa Johnsson 

Revisorsuppleanter  Yvonne Kindstrand & Justina Olsson 

Valberedning  Ord. Maria Svensson (s.k.) & Kajsa Insulander 

Ahnmark  

Suppl. Susanne Sjögren & Magnus Henningsson 
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LÖSSENs styrelse 2015 

 

Mail LÖSSEN:  lossen@oslr.se  

 

Ordförande: 

Denise Heuberger  076-1465143, tina-denise@hotmail.com  

 

Ledamöter: 

Ellen Ringdahl  072-7361616, ellen.ringdahl@gmail.com  

 

Louisa Karlsson  070-8304697, louisakarlsson@live.se  

 

Julia Sörberg  076-8352942, juliasorberg@gmail.com  

 

Johanna Hedlund  070-8348683, johanna.hedlund@hotmail.com 

 

Evelina Ohlsson  070-7422627, oevelina@rocketmail.com  

 

Ida Heuberger  072-5111530  

 

Johanna Rosenlind  076-3190905, jojjo.rosen@hotmail.com  

 

Suppleanter: 

Jennifer Sjögren 073-2099086 

Maja Insulander Ahnmark 070-7102226, maja.insulander@hotmail.com  

Madicken Fälting 072-2337500, madicken@falting.se  

Tindra Lund  076-0261535 

 

Valberedning: 

Ordinarie  

Lina Höglund  076-1332148, lina.snovit@hotmail.com 

Julia Eriksson  073-0255434, juliaeriksson159@gmail.com  

Suppleanter  

Charlotta Karlsson  070-8304679,  karlssoncharlotta@live.se 

Cornelia Assarp Fransson 070-9910360 
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NYTT ÅR – DU HAR VÄL BETALT MEDLEMSAVGIFTEN? 

Ett nytt verksamhetsår har startat, och vi har många roliga medlemsaktiviteter 

framför oss! 

Avgiften sätts in på bankgiro 5827-9316 

Junior 250 kr Senior 300 kr Familj 550 kr 

Med familj menas personer som är folkbokförda på samma adress. 

Ange namn, personnummer, mobilnummer och mailadress för samtliga medlemmar.  

Om det inte får plats när du betalar, skicka ett mail med dina uppgifter till kassören: maja@oslr.se 

Den som inte betalt medlemsavgiften den 1 april, tas bort som medlem. 

Alla som löst tävlingslicens är skyldiga att betala medlemsavgift! 

 

 

 

 

Ordförande har ordet 

Hej alla hästintresserade där ute. När man lever med djur så får man vara med, i 
både med- och motgång. Men det är ändå en fantastisk upplevelse att göra resan 
med djuren. Jag har varit med om att ta bort flera hästar. Både egna och kamraters. 
Det är tungt, men en del av hästlivet. 
 

Nu är det vår (nästen) och livet spirar och allt blir enklare igen.  
 
Det är roligt att det är full fart i både hoppkommittén och dressyrkommittén! Hoppas 
att vi ses på alla aktiviteter som erbjuds! Antingen som tävlande,  funktionärer eller 
publik! 
 
Jag vill passa på att hälsa att gamla och nya medlemmar välkomna till ÖSLR och 
2015! Hoppas att vi alla får ett innehållsrikt år!  
 

Vi ses!// Richard Heuberger 
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Presentation av några av de nya i styrelsen  

Jag heter Magdalena Ljungberg och är 42 år gammal. Jag har haft egen häst sedan 
jag var 13 år gammal. Jag bor med min familj i Vagnhärad sedan 14 år tillbaka. 
Jag har 6 barn, 1 katt, 3 ponnisar och 1 man. Två aktiva tävlingsbarn Filippa och 
Alfons.Jag arbetar som jourhem och tar hand om barn/ungdomar i ett akut skede 
som ibland blir längre. Hos oss är det full rulle för jämnan med ponnyträningar, jaga 
barn, rida, bada, träna mm mm. Helt underbart!!! Jag är utbildad veterinärassistent 
men valde att arbeta heltid som jourhem för dryga 10 år sedan. 

  
 
 

 
Sarah Carman, heter jag, och är nyinvald ledamot och 
sekreterare i styrelsen. Jag är 27 år gammal, bor i Högbrunn 
och jobbar till vardags som medicinsk sekreterare på sjukhuset 
i Nyköping. Spenderar mycket av min fritid på Ingelsta hos min 
häst Gözta som jag delar tillsammans med min mamma 
Madeleine. Jag har tidigare varit aktiv i ungdomsföreningen i en 
annan lokal ryttarförening och ser nu fram emot en spännande 
tid som sekreterare i ÖSLR. 
 

 
 
Susanne Hedlund Jobbar som undersköterska i oxelösund. Har tre barn men det är 
bara dottern Johannna som rider. Har hållit på med hästar sedan 7års ålder. Har haft 
egna hästar men i dag är jag  ponny mamma och med och hjälper till. Vi har ett 
Connemara sto som är 14 år, och Johanna rider Dressyr, hoppning och Fälttävlan. 
 

 



SÖRMLANDSHOPPET 2015 

Pay & Jump Special Lördag 25 april 
Välkommen till Sörmlandshoppets Pay & Jump Special, träningshoppningen med det lilla 
extra. 

Till Sörmlandshoppet är alla ryttare välkomna, från den orutinerade som behöver lite extra 
hjälp på banan till den vana tävlingsryttaren som får chansen att träna under tävlingsmässiga 
förhållanden. Vi bygger upp en välplanerad bana av våra tävlingshinder och du rider banan 
enligt Clear round. Om du inte blir felfri har du möjlighet att göra en omstart. Tävlingen hålls 
på Ingelsta Gård, Nyköping, på vår utebana, 30 x 70 m, och framhoppning sker i ridhus. 

Anläggningsskiss finns på hemsidan. Banbyggare är Magnus Haglund. 

Vår tanke är att du ska mötas av samma proffsiga arrangemang som vid en lokal tävling, men med ett 

vänligt och tillåtande bemötande så att verkligen alla känner sig välkomna och duktiga. Vi vill också 

sätta en extra guldkant på dagen, så förutom den vanliga möjligheten för samtliga ryttare att köpa våra 

speciellt framtagna, fina rosetter (du behöver inte vara felfri) så kommer vi att både lotta och dela ut 

fina priser till våra deltagare. Priser kan t ex komma att delas ut till den som lagt lite extra energi på att 

göra sin häst/ponny fin, eller till någon som utmärker sig lite extra. Mer information kring priser och 

kringaktiviteter finns fortlöpande på vår facebooksida  Sörmlandshoppet. 

Kafeteria med fikabröd, dryck och annat gott finns i direkt anslutning till hoppbanan. Vi planerar också 

att tända grillen så att korv och hamburgare ska finnas att köpa. 

Fotograf kommer att finnas på plats under dagen och samtliga bilder läggs upp på vår facebooksida 

där ni kan ladda ner dem gratis. 

Vi kommer under dagen att hålla en hästloppis, vill ni hyra en plats går det bra att kontakta oss på 

sormlandshoppet@gmail.com 

 Din anmälan skickar du senast 20/4, helst till  

sormlandshoppet@gmail.com, eller till Sofi Hamilton på 0705-228323. 

 Ange i anmälan namn på häst och ryttare samt vilken höjd du vill hoppa. 

Antalet starter enligt TR (omstart ej inkluderat). 

Startlista publiceras på www.oslr.se senast 23/4.  

Ridhjälm och säkerhetsväst (tom 18 år) är obligatoriskt. Skor/stövel med klack samt långärmad tröja 

utan luva rekommenderas. 

Vaccinationsintyg visas upp i sekretariatet innan urlastning. 

TR gäller för allt rörande säkerhet. 

PROGRAM: 

Tid      Avdelning                Anm.avgift    Efteranm.avg      Omstart 

10.00 Ponny från 30 cm, 100 (80) kr       50 kr                   50 kr 

d.e. Häst från 30 cm         100 (80) kr      50 kr                    50 kr 

Medlemmar i ÖSLR inom parantes. 

mailto:sormlandshoppet@gmail.com
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ÖSLR har anmält följande lag till vårens divisioner:  

 

Division III ponnydressyr 

Lagledare: Sara Hagberg 

Ryttare: 

Filippa Ljungberg - Hembys De Lillo, C 

Alfons Ljunberg - Joyride Gene, D 

Michelle Sjögren - Obelix, D 

Louisa Karlsson - Mizette, C 

Julia Sörberg - Tyngwndn Renown, C 

Erika Walldén - Gräns Tartuffe, D 

Johanna Hedlund - Skatholm Laura, D  

Omgångarna rids: 

26/4 Gripen 

17/5 Smedstorp 

7/6 Vingåker 

  

Division III hästdressyr 

Lagledare: Ewa Gustavsson 

Ryttare: 

Sarah Carman – Gözta af Ljungby 

Annette Henningsson - Hobis 

Eva Forsén - Soya Red 

Elin Eriksson - Fresa  

Justina Olsson - Martess 

Maria Fredrixon - Amazonka 

Omgångarna rids: 

25 april Gripens RF 

1 maj Mariefreds RK  

16 maj Smedstorps RS 

 

Division III ponnyhoppning 

Lagledare: Helena Nord 

Ryttare: 

Michelle Sjögren - Vallas Obelix, D 

Ida Heuberger – Megara,C 

Tindra Lund - Fefferoni Buz, B 

Henrik Södervall - Chess, C 

ev. Tyra Grönroos - Munsboro Darragh, B 

 



Omgångarna rids:  

14 maj Mariefred 

23 maj ÖSLR 

14 juni NTRK  

  

Division I ponnyhoppning 

Lagledare: Sofia Berglund 

Ryttare: 

Minna Brangö - Pie, C 

Noela Meade Berglund – Clough Goldie, B  

Madicken Fälting – Salina/Brando, D  

Tea Skippari - Almnäs Macarena, A / Angel Chimell, B 

Maja Insulander Ahnmark - Little Hotspur, D 

Omgångarna rids: 

3/5 Mjölby 

15/5 Skogslotten 

7/6 Norrköpings FK  

  

Division elit ponnyhoppning 

Lagledare: Linda Melin 

Ryttare: 

Fredrika Sederholm - Belfields Clycle, D 

Zabine/Zamantha Svensson - Sputnik, C 

Louisa Karlsson - Nikiel, C  

Johanna Berglund - Munsboro Destinys Child, D 

Saga Sjöman - Shewore Lass, B/Flessenbos Johny, C  

Omgångarna rids: 

3/4 Runsten  (arr. Stora Wäsby Fältrittklubb) 

18/4 Södertälje 

15/5 Skogslotten 

 

KOM GÄRNA OCH HEJA PÅ VÅRA DUKTIGA LAG! 

  



ÖSLR VERKSAMHETSPLAN 2015  

Ungdomsverksamhet 

Säsongsupptakt (våren), läger (v. 25 på Ökna)och säsongsavslutning (hösten) planeras. 

Dressyr 

Dressyrträning och programridning. Regional hästdressyr 7/6. Lokal ponnydressyr 6/9. Tacokväll 

25/2. Öppen dressyrträff sista måndagen i varje månad.  KM/klubbtävlingar ej bestämt ännu. Aktiv 

kommitté finns, men fler medlemmar är välkomna. 

Hoppning 

Hoppträning. Öppna träffar. Temakväll med banbyggare Sara Brink. Lokal ponnyhoppning 23/5, inkl. 

KM och Agria Pony Trophy. Lokal hästhoppning 24/5, inkl. KM. Kvällshoppning en gång under 

sommaren. Träningstävling 25/4 och 29/8. En aktiv hoppkommitté finns.  

Körning/tömkörning & fälttävlan 

Om intresse finns kan träningar och andra aktiviteter i körning/tömkörning & fälttävlan anordnas.   

Allsvenskan 

Fem lag är anmälda till vårens divisioner; division III hästdressyr, division III ponnydressyr , division III 

ponnyhoppning,  division I ponnyhoppning, samt ett lag i division elit ponnyhoppning. Inom resp. lag 

anordnas minst en social träff och två gemensamma träningar. Lag kommer även att anmälas till 

division II i höst. 

Ungdomssektionen LÖSSEN 

Regelbundna träffar och aktiviteter.  

UTBILDNING 

Styrelseutveckling med SISU. Deltagande i Sörmlandsidrottens och Södermanlands Ridsportförbunds 

utbildningar. 

Grönt Kort-utbildning för medlemmar. 

ÖVRIGT 

Föreläsning om akutsjukvård för häst  18/2.  

Medlemskväll. Luciashow 5/12. Temaaktiviteter. 

Styrelsen har möte ca en gång per månad. 

Se alltid hemsidan www.oslr.se för aktuell information! 

Kom gärna med önskemål om vad vi ska anordna för aktiviteter, mail info@oslr.se ! 

http://www.oslr.se/
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ÖSLR Tävlingstermin 2015  

25/4 TRÄNINGSTÄVLING I HOPPNING, Pay & Jump 

23/5 LOKAL PONNYHOPPNING, inkl. KM, division III & Agria Pony Trophy 

24/5  LOKAL HÄSTHOPPNING, inkl. KM & division III 

7/6 LOKAL/REGIONAL HÄSTDRESSYR 

Sommaren  ev. en kvällshoppning 

29/8 TRÄNINGSTÄVLING I HOPPNING, Pay & Jump 

6/9 REGIONAL PONNYDRESSYR, inkl. division II 

Vi återkommer med klubbtävlingar och KM i dressyr! 

 

 

Klubbshopen 

 
är uppdaterad, bl.a. med en ny jacka i softshell. 

 
http://www.sjohagen.com/sv/articles/655/ostra-sormlands-lantliga-

ryttarforening    

 

 

 

Dags att börja planera för sommarens läger. 

Skicka gärna in önskemål till info@oslr.se, 

märk mailet med ”läger”. 

http://www.sjohagen.com/sv/articles/655/ostra-sormlands-lantliga-ryttarforening
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Rapport från ÅRSMÖTET 

Som hölls i Runtuna Bygdegård den 8/2. 

Ungdomssektionen LÖSSEN inledde med sitt årsmöte.  

Förhandlingarna leddes av Regina Ericson, ca 20 ungdomar deltog. Till ny ordförande valdes Denise 

Heuberger, hela styrelsen kan ses på annan plats i tidningen. 

På ÖSLR:s årsmöte deltog ca 80 medlemmar. Årsmötesförhandlingarna leddes skickligt av Per-Åke 

Lindgren, med Petronella Ringgren som mötessekreterare. Nya stadgar fastställdes av ett enhälligt 

årsmöte. Likaså valde ett enhälligt årsmöte Regina Ericson till ny hedersmedlem. 

Ulla Eriksson, Helena Tern, Carin Arbell & Magnus Henningsson avtackades för sin tid i styrelsen. 

Ulla har suttit i ÖSLR:s styrelse i ca 50 år! Vi välkomnar fem nya medlemmar till styrelsen, hela den 

nyvalda styrelsen kan ses på annan plats i tidningen. 

Elva vandringspriser delades ut bland våra duktiga ryttare. Totalplacerade lag i allsvenskan, tagna 

DM-medaljer, och en del andra prestationer uppmärksammades också. Våra lagledare tackades med 

varsin biobiljett. Se namnen på annan plats i tidningen. 

God mat serverades; potatisgratäng, kallskuret kött, sallad, smör & bröd.  

Vid entrén fick alla deltagare varsin lott, och efter maten fick många glada vinnare ta emot fina 

priser. 

Avslutningsvis bjöd styrelsen på uppskattad tårtbuffé! 

ÖSLR:s vandringspriser för 2014 
(delades ut på årsmötet 8/2 2015) 

VANDRINGSPRISER HÄST 

Henrik von Eckermans vandringspris 

Ölstop i tenn till bästa manliga hoppryttare – ingen kandidat 

Tony Tellnés vandringspris 

Tennbuckla till bästa manliga dressyrryttare – ingen kandidat 

Kihlbergs vandringspris 

Tennbuckla med örn på locket, till bästa ekipage i hoppning och/eller dressyr på klubbtävlingar 

Eva Forsén – Soya Red 

Tennfat 

Till bästa ekipage i hoppning och/eller dressyr på lokala tävlingar (grundat på ”Vi gratulerar”) 

Eva Forsén – Soya Red 

Sörmlands Sparbanks hoppris 

Till bästa hoppekipage enligt SvRF:s ranking 31/12. 

Charlotta Karlsson - Celestine 

Sörmlands Sparbanks dressyrpris 

Till bästa dressyrekipage enligt SvRF:s ranking 31/12. 

Helena Gustafsson – Rolls Royce 



Storköksgruppens fälttävlanspris 

Till bästa fälttävlansekipage på alla tävlingar  

Åsa Aronsson – Chocolate 

VANDRINGSPRISER PONNY 

Tennvas 

Till bästa ekipage i hoppning och/eller dressyr på klubbtävlingar – ingen kandidat 

Silverbucklan 

Till bästa ekipage i hoppning och/eller dressyr på lokala tävlingar (grundat på ”Vi gratulerar”) 

Matilda Andersson - Blitz 

Wilsons Gulds hoppris 

Till bästa hoppekipage enligt SvRF:s ranking 31/12. 

Fredrika Sederholm – Belfields Clycle 

Best Promotions dressyrpris 

Till bästa dressyrekipage enligt SvRF:s ranking 31/12.  

Fanny Lindholm – Värends Kashmir 

Wahlfvesta stuteris fälttävlanspris 

Till bästa fälttävlansekipage på alla tävlingar  

Frida Gustafsson – Abbeytown Top Dollar 

ÖVRIGA VANDRINGSPRISER 

Tennfat 

Vandringspris till årets bästa treåring. Ingen ansökan har inkommit. 

Insatspris 

Till någon, utanför styrelsen, som gjort en förtjänstfull insats för ÖSLR, gäller inte ryttarprestationer. 

Kim Holmsell 

Familjen Janssons tennpotta Familjen Jansson väljer vem som ska få detta pris. Utdelas till person 

som på något sätt gynnat eller stöttat föreningen, ställt upp utöver det vanliga eller som gjort goda 

ryttarprestationer.  Ottolina Olsson 

 

Övrigt som uppmärksammades på årsmötet 
 

PLACERINGAR 2014 

DM   Keramikmugg  

Fälttävlan, häst Brons Åsa Aronsson 

Fälttävlan, häst Silver Evelina Ohlsson 

 

ALLSVENSKAN  Godisskål ryttare & lagledare 

Div. II ponnyhoppning 2:a Ryttare: Cornelia Assarp Fransson, Emelie Tellebro,  

  Minna Brangö, Noela Meade Berglund, Maja Insulander  

  Ahnmark & Tyra Grönroos. Lagledare: Kajsa Insulander  

  Ahnmark/Pernilla Bärgh 

 

Div. III ponnydressyr 2:a Ryttare: Nadine Helgason, Fanny Lindholm, Matilda  

   Andersson & Julia Sörberg. Lagledare: Ulla Eriksson &  

   Kerstin Thor 



Div. elit ponnyhoppning 6:a Ryttare: Louisa Karlsson, Fredrika Sederholm, Johanna  

  Berglund & Ebba Lindgren. Lagledare: Cecilia Wahlf 

Övrigt   Biobiljett  

Falsterbo, Tour of Amateurs Charlotta Karlsson - Celestine 

SM ponnyhoppning x 2 Fredrika Sederholm – Belfields Clycle 

Lag-SM ponnyfälttävlan Frida Gustafsson – Abbeytown Top Dollar 

 

LAGLEDARE Biobiljett  

Div. II  hästhoppning Sofi Hamilton 

Div. II ponnyhoppning Kajsa Insulander/Pernilla Bärgh 

Div. II+III ponnydressyr Ulla Eriksson/Kerstin Thor 

Div. elit ponnyhoppning Cecilia Wahlf 

Div. III hästdressyr Ewa Gustavsson 

Div. IV hästdressyr Eva Forsén 

Div. III ponnyhoppning Helena Nord 

 

 

Avtackning styrelsen 
Carin Arbell, Magnus Henningsson, Ulla Eriksson & Helena Tern 

 

 

 

Ulla Eriksson blev avtackad efter MÅNGA år i styrelsen! 

  



 

Lössens styrelse 

 

Eva Forsén - Soya Red fick vandringspris för bästa ekipage på klubbtävlingar och på lokala tävlingar.. 

 

Charlotta Karlsson - Celestine var bästa hoppekipage enligt rankingen 2014. 

 

Åsa Aronsson var bästa ryttaren i fälttävlan på häst och fick Storköksgruppens vandringspris.. 



 

Frida Gustafsson - Abbeytown Top Dollar fick Wahlfvesta stuteris vandringspris för bästa ponnyekipage i 

fälttävlan.. 

 

Kim Holmsell fick styrelsens insatspris.  

 

Familjen Janssons tennpotta gick i år till Ottolina Olsson. Berit Jansson och Emma Johnsson delade ut priset.  

 

Åsa Aronsson och Evelina Ohlsson tog brons resp. silver på DM i fälttävlan för häst.  



 

ÖSLR:S lag i division II ponnyhoppning kom 2:a totalt. Lagledare var Pernilla Bärg och  
Kajsa Insulander Ahnmark, ryttare Minna Brangö, Cornelia Assarp, Maja Insulander Ahnmark,  

Emelie Tellebro och Tyra Grönroos. På bilden saknas Noela Meade Berglund.. 

 

 

Division III ponnydressyr slutade på en andraplats totalt. Lagledare var Ulla Eriksson och Kerstin Thor. 
Julia Sörberg fick representera ryttarna.  

Övriga ryttare var Nadine Helgason, Fanny Lindholm och Matilda Andersson. 

 

 
Vårt duktiga lag i division elit ponnyhoppning kom på sjätteplats, och säkrade därmed en plats i serien 

även 2015. Lagledare var Cecilia Wahlf, ryttare Johanna Berglund och Louisa Karlsson. 
I laget red också Fredrika Sederholm och Ebba Lindgren. 

  



  

Charlotta Karlsson uppmärksammades för att hon red i Falsterbo coh Frida Gustafsson för att hon tog SM-guld i 

lagfälttävlan för ponny med allianslaget "Team Sörmland".  

 

 

Våra duktiga lagledare uppmärksammades för sina fina insatser: Eva Forsén, Ewa Gustafsson, Ulla Eriksson, Sofi 

Hamilton, Kajsa Insulander Ahnmark, Pernilla Bärgh, Cecilia Wahlf och Kerstin Thor. Helena Nord saknas på 

bilden. 

 

 

Fredrika Sederholm med sina priser. Hon fick Wilsons Gulds pris för bästa hoppekipage ponny, samt 

uppmärksamdes för sin medverkan i elit laget och för att hon ridit två SM på två olika ponnyer! 

. 



 

På årsmötet valdes Regina Ericson till hedersmedlem.  



Tävlingssäsongen 2105 är igång! 
 

Den 31 januari var det lokal hopptävling på Bullersta, för både ponny och häst, en tävling som för 
många var årets första. 

 

 I LC/1,00 m avgjordes Nyköpingsmästerskapet , Simons gummi Cup. 

Nyköpingsmästare på ponny blev ÖSLR-ekipaget Julia Sörberg - Tyngwndn Renown. 

 

På häst blev det två vinnare, med samma resultat: 

Anna Johansson - Lésperit de la Baroness, ÖSLR 

Sara Walther - Lindens Zelda, KLRF   

 

Stort GRATTIS!  

  

ÖSLR hade många duktiga ekipage på plats, och det blev flera fina placeringar: 

HÄST 

I 0,95 m, avd. B, red Amanda Österman - John Doe felfritt 

I 1,00 m, avd. A, kom Anna Johansson - Lesperit de la Baroness 2:a  

I 1,00 m, avd. B, red Lina Höglund - Cwinnie la Fleur, Elin Pettersson - Hera & Sara Höglund - 
Jester W felfritt  

I 1,10 m blev det en tredjeplats för Anna Johansson - Lesperit de la Baronesse  

PONNY 

I LD, bed. A, red Louisa Karlsson - Jetsaimes Ajax & Tindra Thunström - Glenerch Purr felfritt  

I LC, avd. B, var Emma Håkansson - Pina felfri  

I LC vann Julia Sörberg - Tyngwndn Renown 

  

 



 

Julia Sörberg - Tyngwndn Renown vann Nyköpingsmästerskapet för ponny, stort GRATTIS! 

 

 

Anna Johansson - Lésperit de la Baronesse vann (delad första plats) 
Nyköpingsmästerskapet för häst, stort GRATTIS!! 

(Sara Walther rider för Kiladalen, men vi säger naturligtvis grattis till henne också) 
  



Vi gratulerar 

Fredrika Sederholm  
Örebro regional den 8/2. Med Udesso. Plac . 2:a i 120 och plac 10 i 110.  
Hamre regional den 14/2 med Udesso. Plac. 12:a i 120 och 5:a i 130 
Strömsholm regional 15/2 med Belfields Clycle. Plac 1:a i lättA och 3:a i msvB. 
  
 

Julia Sörberg - Tyngwndn Renown vann Nyköpingsmästerskapet för ponny (Lokal LC). 

 
Anna Johansson - Lésperit de la Baronesse vann (delad första plats) 
Nyköpingsmästerskapet för häst (Lokal 1m). 
 
 
 

  
DM-medaljörerna i fälttävlan uppmärksammades på Ridsportgalan. 

Trea från vänster ses Evelina Ohlsson, som tog silver. 
 

  

https://www.facebook.com/292416440774351/photos/a.842513692431287.1073741845.292416440774351/1048975861785068/?type=1
https://www.facebook.com/292416440774351/photos/a.842513692431287.1073741845.292416440774351/1048975861785068/?type=1
https://www.facebook.com/292416440774351/photos/a.842513692431287.1073741845.292416440774351/1048975861785068/?type=1


 

Luciashow 6/12 
Närmare 100 personer fanns på plats i ridhuset på Ingelsta, när årets traditionsenliga 

luciashow ägde rum.  

 

I showen fick vi först se Julia Sörberg & Michelle Sjögren framföra "En annorlunda spegelritt", med 

hjälp av Ellen Ringdahl. 

 

  

Därefter intog Katarina med medhjälpare, och fyra amerikanska minitayrhästar scenen. De visade 

körning, hoppning m.m. och avslutade med att "slå in" en av de små hästarna i en presenning till 

julklapp! 

 

  



Avslutningsvis blev det en fin dressyruppvisning med Helena Gustafsson & Ulrika Pettersson. 

  

  

Stort TACK till er alla för fina uppvisningar! 

  

LÖSSEN framförde därefter ett finsjungande  och stämningsfyllt luciatåg, med Ida Heuberger i 

spetsen som lucia. Se bilden högst upp på sidan. 

  

Många blev glada vinnare i det stora lotteriet! 

 

 

Stort TACK till alla som skänkt vinster! 
 

  

Ett särskilt TACK framför vi till Storköksgruppen och ICA Arnö, som 
försåg oss med lussekatter, pepparkakor och glögg! 

  



Redaktör´n 
 
Nu går det äntligen mot vår! Efterlängtat! 
 
Det kommer upp som en fråga då och då, om vi ska lägga ner 
klubbtidningen. Nu förtiden har vi ju både hemsida och facebook! Vad 
tycker ni? Kanske är det överarbetat att även göra en tidning? Hör gärna 
av er med synpunkter, så ska vi ta upp det på nästa styrelsemöte! 
 
Det här numret av tidningen brukar alltid bli tjockt, tack vare alla fina bilder från 
årsmötet! Ni var väl där! Trevligt som vanligt! 
 
För övrigt så har det väl inte hänt så mycket på hemmafronten. Josefin och Laban 
tränar när det finns tid. Och det går bra! Vi hoppas på att kunna åka på några 
tävlingar framöver. Poppe springer lopp regelbundet och håvar in några kronor mest 
hela tiden! Ni såg väl artikeln i SN! Den blev till efter ett tips till SN, då jag skrivit på 

facebook att Poppe är en ”Nyköpingshäst”! . Pommac är på G. Och Smartie har 
smugits igång efter lååååång skada. 
 
Nu börjar vi se fram emot det första mötet med en lägergrupp! Om nån känner att ni 
vill vara med och hjälpa till, med planeringen, eller har en massa idéer, så hör gärna 
av er!! 
 
Skicka gärna in fina bilder på dig och din häst! Behöver inte vara från tävlingar. Då 

”slipper” jag använda egna bilder !  
 

Mot sommaren ska jag börja, lite mer på riktigt , att introducera barnbarnet 
Melissa, 3 år, i hästvärlden! . Hon är MYCKET intresserad av hästar. Än så länge så 
har hon ridit lite, sittandes framför Josefin, på Laban. Då hon oftast somnar . Och i 
somras fick vi låna en shettis i stallet, Feffe. 
.  

 
 

Ha en sköööööööööööööööööööööön vår!!//Catharina 



Presstopp 15/5 2015 

 
Avs: Östra Sörmlands Lantliga Ryttarförening 

c/o Catharina Liljegren 
Hagnesta 

611 94 NYKÖPING 
 
 
 

 
Rebecka och Josefin Liljegren på snöig ridtur vid Hagnesta 


