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Ordförande har ordet  
 

Hej alla glada ÖSLR:are!!  
 
Efter en bra dag med blommande blommor i rondellen och duggregn, så åkte jag 
med Regina till Sörmlandsdistriktets ordförandeträff den 18/11, och fick inspiration 
till många spännande aktiviteter!  
 
Jag hoppas att ni kollar på ÖSLR:s hemsida, och även distriktets hemsida, för att se 
vad som kommer att hända och händer, i klubben och runt omkring oss!  
 
Vi/ni/alla medlemmar har nu chansen att få en riktig bra utbildning i ledarskap och 
föreningsliv, genom att det kommer att genomföras ytterligare en ”Ledare i fokus” – 
utbildning nästa år, den kurs som Regina och Petronella har gått under 2013/14. Vill 
du jobba med ÖSLR i framtiden? Hör av dig med en intresseanmälan att vara med på 
denna utbildning! Mer info kommer på hemsidan. 
 
Det kommer att bli en ryttarfest på Amazon i Flen den 7 februari !!! Det är distriktet 
som ordnar en ridsportgala, där bl.a. duktiga ryttare kommer att belönas!  
 
Nu önskar jag en Hästig Jul och Ett Gott Nytt År! 
  
Rid med reflexer, tack! 
  
Richard Heuberger  
 
 
 

 
 
 

 

Hjälp oss att samla kvitton från CITY GROSS! ÖSLR får 1 % av 
det totala kvittobeloppet. Det låter inte mycket, men många 

bäckar små....Sist fick vi ca 4 000 kr! 
Låda att lägga kvitton i finns i klubbstugan på Ingelsta. 
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Dressyr- & Hoppkommittén 

 

Sista måndagen i varje månad, kl. 18.30, ordnar dressyrkommittén träff i  
klubbstugan på Ingelsta. Alla dressyrintresserade hälsas välkomna, till en  
trevlig stund, fika serveras. 
 
Hoppkommitténs träffar annonseras på hemsidan och Facebook! 
 

 
Klubbtävlingar 
 
Vi fick tyvärr ställa in vår klubbhoppning den 7/9, p.g.a. för få anmälda,  
och därmed har inga klubbmästare i hoppning utsetts i år. 
I dressyren däremot, reds KM och sista serieomgången för häst, den 27/9.  
Se resultat på annan plats i tidningen! 
 
 
 

Planeringen inför nästa år  

 
Pågår för fullt. Bl.a. har vi varit på tävlingsmöte i distriktet, där nästa års lokala och 
regionala tävlingar, inkl. allsvenske omgångarna, planerades.  
 
ÖSLR kommer att anordna följande externa tävlingar nästa år: 23/5 lokal 
ponnyhoppning, inkl. div. III, 24/5 lokal hästhoppning, inkl. div. III, 7/6 
lokal/regional hästdressyr och 6/9 regional ponnydressyr, inkl. div. II. 

 
 

Närvarolistor 
 
Det är nu dags att skicka in närvarolistor för höstens aktiviteter! 
LOK är för aktiviteter med ungdomar upp till 25 år. 
SISU är för aktiviteter med alla åldrar. 
 
För alla aktiviteter gäller att det ska vara minst tre deltagare och 1-2 ledare.  
Skriv ner datum, tid och vilka som deltagit, personnummer behövs inte , det hämtas 
från medlemsregistret.  
 
Maila aktiviteter med endast ungdomar till: 
Petronella Ringgren 070-6694107, famringgren@hotmail.com 
Maila aktiviteter med alla åldrar till: 
Regina Ericson 070-4444917, regina@oslr.se  

mailto:famringgren@hotmail.com
mailto:regina@oslr.se
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Vuxenläger 21-22/11 
 
Vi har under året ordnat många populära aktiviteter för våra ungdomar, men nu var 
det dags för en social aktivitet för våra vuxna medlemmar! 
 
17 st medlemmar hade hörsammat inbjudan till vuxenläger på Öster Malma. På 
kvällen serverades en god buffé, bl.a. med lite smak av julen. Efter maten hade vi ett 
trevligt samkväm med mycket prat, vi fick också prova och höra om olika aloe vera -
produkter. Vi övernattade i en av slottsflyglarna, åt frukost och avslutade med besök 
på julmarknaden. En lyckad aktivitet med medlemsvård på schemat. 
 

 

Alpackor o kameler på Öster Malmas julmarknad! 
 

 
 
Programridning på Visbohammar 

 
Den 23/11-14 var det programridning på Visbohammar.  
Domare var Gunilla Åkerman. 
Nina Hoffmann bjöd på anläggningsavgiften  
och ÖSLR gav ett träningsbidrag till de som är medlemmar i ÖSLR  
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Lössen 

Boda Borg 
 
På höstlovet var 17 av våra ungdomar bjudna på en "läskig" vistelse på Boda Borg i 
Oxelösund. Banor med spöken och en god tacobuffé!  
 

 
  
 

Lucia 
Ungdomssektionen LÖSSEN har hand om luciatåget, och de välkomnar ALLA 
ungdomar att vara med, med eller utan häst.  
 
Träning inför luciatåget blir: 
Har varit; den 9/11 (med pizza) och den 16/11. 
Sista träningen blir den 30/11 kl. 15 i ridhuset. Då även övning med hästarna! 
 
Hör av dig till Julia Eriksson om du vill vara med, eller undrar något; 
 juliaeriksson159@gmail.com eller 073-0255434. 
 
 
**************************************************************** 
 
Fem av våra ungdomar, Julia Sörberg, Ellen Ringdahl, Jennifer Sjögren, Johanna 
Rosenlind & Evelina Ohlsson, har under tre helger i höst gått distriktets 
Ungdomsledarkurs. Sista träffen är på Kungsörstorp den 22-23/11. 
Nu ser vi fram emot många fina aktiviteter för våra ungdomar! 
 
**************************************************************** 
 

mailto:juliaeriksson159@gmail.com
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Luciashow på Ingelsta 6/12  
 

Alla hälsas hjärtligt välkomna till ÖSLR:s traditionsenliga 

luciashow i ridhuset på Ingelsta den 6/12 kl.14.00!  

 

Program:  

 

Show och uppträdande (t.ex. dressyruppvisning och amerikanska 

minitayrhästar!) 

Luciatåg                                                                             

Stort lotteri, med många fina vinster 

 

ÖSLR bjuder på glögg, kaffe, saffransbulle o pepparkaka! 

……………………………………………………………………………………………… 

  

Vill du bidra med något till showprogrammet? 

Hör av dig till Richard Heuberger, och berätta vad du tänker göra 

och hur lång tid det tar, senast den 28/11. 

Tel. 070-6469495, mail richard@oslr.se  

  

Vill du vara med i luciatåget? 

Ansvariga för luciatåget är ungdomssektionen LÖSSEN.  

Kontakt: Julia Eriksson 073-0255434, juliaeriksson159@gmail.com 

 

Vill du skänka vinster till lotteriet? 

Allt är välkommet!  

Hör av dig till Maria Fredrixon:  

073-6786291, fredrixon.maria@gmail.com  

  

  

mailto:richard@oslr.se
mailto:juliaeriksson159@gmail.com
mailto:fredrixon.maria@gmail.com
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INBJUDAN till 

GRÖNT KORT KURS 

13/13 och 14/12, med start kl. 9.00, i klubbstugan, Ingelsta 

Fr.o.m. inbjudningstävling och det år ryttaren fyller 14 år är det obligatoriskt att ha ett eget 

grönt kort. Du kan gå kursen från det år du fyller 13. 13 år och yngre rider på myndig 

persons gröna kort. Utbildningen är ca 18 tim, och innehåller tio delprov och ett slutprov. En 

del praktiska övningar ingår. Person över 18 år kan ta Grönt Kort utan att gå kursen, men 

måste göra alla delprov (minst 80 % rätt) och slutprovet (minst 24 rätt av 30). 

På kursen går vi igenom vad man behöver göra för att få tävla, TR (Tävlingsreglementet), 

TDB (Tävlingsdatabasen), visa häst vid hand, lastning m.m. 

I kurspriset ingår bl.a. böckerna ”Grönt kort” och ”Säker med häst”. 

TR kan skrivas ut från SvRF:s hemsida: www.ridsport.se/tavling/tavlingsreglemente 

 
Kostnad: 

500 kr för medlemmar i ÖSLR 

800 kr för icke medlemmar 

300 kr för endast prov 

Allt material m.m. ingår. 

Fika och enklare lunch serveras 

Kursledare: 

Richard Heuberger ( tel. 070-6469495), Josefin Liljegren och Lina Höglund. 

Anmälan senast 6/12 till info@oslr.se 

Max 15 deltagare, först till kvarn……., medlemmar i ÖSLR har företräde.  

VÄLKOMMEN med din anmälan! 

http://www.ridsport.se/tavling/tavlingsreglemente
mailto:info@oslr.se


 
 

9 
 

ALLSVENSKAN 2015 
 

Vill DU rida i något av ÖSLR:s lag i allsvenskan i vår? 

 

Lagen till vårens divisioner ska snart anmälas, och vi behöver veta hur många lag det kan bli. 

 

OBS! Intresseanmälan är obligatorisk för alla, som vill rida i något av våra lag! 

 

Maila vilken division du vill rida, önskemål om lagledare, samt uppgifter om ryttare och häst/ponny, till 

info@oslr.se senast 1/1. 

 

 

DIVISION III: 

 

HÄST – HOPPNING         ____  PONNY – HOPPNING ____ 

(rids i 0,95, 0,95, 1,00 m)   (rids i LD, LD, LD+) 

 

HÄST – DRESSYR ____  PONNY – DRESSYR ____ 

(rids i LB:3, LB:3, LA:3)   (rids i LC:2, LC:2, LB:1) 

 

 

DIVISION I: 

 

HÄST –HOPPNING ____  PONNY – HOPPNING ____ 

(rids i 1,20, 1,20, 1,25, 1,25 m)   (rids i LB, LB+, LA) 

 

HÄST – DRESSYR ____  PONNY - DRESSYR ____ 

(rids i MsvC:2, MsvB:4)   (rids i lagtävl.progr. 2013 + LAP:1)  

 

 

DIVISION ELIT 

 

PONNY _ HOPPNING ____ 

(rids i LA, LA+, MsvB) 

 

 

Datum och arrangörer finns på distriktets hemsida: 

http://www3.ridsport.se/Distriktssajter/Sodermanland/Tavling/Allsvenskan/2015/  

 

RYTTARE: 

 

Namn, ålder: 

 

Adress: 

 

Telefon, hem o mobil: 

 

E-postadress: 

 

HÄST/PONNY: 

 

Namn, ev. kategori: 

 

 

FÖRSLAG PÅ LAGLEDARE:…………………………………………………………………... 

 

 

 

VÄLKOMMEN med din anmälan! 

mailto:info@oslr.se
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ÅRSMÖTET 2015 blir den 8/2 

 i Runtuna Bygdegård 

KL. 15.00 LÖSSEN 

KL. 16.00 ÖSLR 

Årsmöteskallelse, med ytterligare information, skickas ut per post till 
alla medlemmar i januari. 

Ev . motioner skickas till ÖSLR:s sekreterare Carin Arbell; 
carin@oslr.se, senast 18/1. 

 

VALBEREDNINGEN 

Skulle du själv vilja jobba i styrelsen eller i någon kommitté? 

Vet du någon annan som skulle passa? 

Har du synpunkter på dem som sitter i styrelsen nu? 

HÖR AV DIG TILL VALBEREDNINGEN! 

ÖSLR:s valberedning: 

Ottolina Olsson: ottolina.olsson@hotmail.com, 070-3820232 
(ordinarie, sammankallande) 

Kajsa Insulander Ahnmark: kajsa.insulander@hotmail.com 
(ordinarie) 

Susanne Sjögren: sussjo60@live.se, 073-6333813 (suppleant) 

Petronella Ringgren: famringgren@hotmail.com, 070-6694107  
(suppleant) 

  

mailto:carin@oslr.se
mailto:ottolina.olsson@hotmail.com
mailto:kajsa.insulander@hotmail.com
mailto:sussjo60@live.se
mailto:famringgren@hotmail.com
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VANDRINGSPRIS 

ÖSLR:s vandringspris till uppfödaren av årets bästa treåring 

Vandringspriset tilldelas uppfödare av, vid årets premiering, poängmässigt (minst 38 p) 
främst placerade treåring (hingst, sto eller valack), enligt följande: 
 
treåringen ska vara född i Södermanland 
 
uppfödare ska de senaste två åren ha varit medlem i ÖSLR  
 
Priset är skänkt av Joja Lewenhaupt 1978. 
 
Vandringspriset är vandrande, och utdelas vid ÖSLR:s årsmöte.  
 
Ansökan, samt kopia av diplom/premieringsblankett, skickas till:  
Regina Ericson, Ekesjö 611 93 Nyköping, mail regina@oslr.se,  
senast den 31/12. 

 

Information om vandringspriser 

ÖSLR delar ut många vandringspriser på årsmötet, bl.a. till de bästa ekipagen på klubb, lokal 
och regional nivå, i olika grenar. Vem som får priset grundar sig på erhållna resultat.  
Resultat från klubbtävlingar har vi, och resultat från regionala tävlingar finns hos SvRF, men 
för att vi ska känna till dina resultat från lokala tävlingar måste du själv rapportera dem till 
ÖSLRapporten varje nr. 
 
ÖSLRapporten har presstopp 15/2, 15/5, 15/8 och 15/11. Resultat erhållna före den 15/2 ska 
alltså skickas till nr 1, resultat erhållna fram till 15/5 till nr 2 o.s.v. Alla årets resultat ska alltså 
inte rapporteras till sista numret.  
 
2009 instiftades ett pris till någon, utanför styrelsen, som gjort en förtjänstfull insats för 
klubben under året (gäller ej ryttarprestationer). Styrelsen är jury, och utser vem som ska få 
priset, men vi vill gärna få in förslag från er medlemmar. Skicka in ditt förslag, med 
motivering, till info@oslr.se, senast 31/12.  
 
 
 
 
 

Fick du ett vandringspris på senaste årsmötet? 
Detta ska då återlämnas till klubben senast 31/12!  

Maila richard@oslr.se eller hör av dig till Richard Heuberger 070-6469495! 

  

mailto:regina@oslr.se
mailto:info@oslr.se
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Föreläsning Johan Fyrberg 2014-11-02 
 
Johan Fyrberg var i Runtuna Bygdegård, och höll en föreläsning om prestation och 
talangutveckling. Ni som inte var där missade verkligen något!  
 
Det var fem olika områden som avhandlades: mål, självkänsla/självförtroende, 
resultat/prestation, talang och team. 
  
Axplock från dagen: 
Du kan påverka din prestation, men inte ditt resultat, eftersom du inte kan påverka 
andras prestation. Resultat är mätbart eftersom det framkommer i jämförelse med 
andra. Prestation utgår från dig själv, den kan inte mätas utan visar t.ex. jämnhet 
eller förbättring. 
 
Vad är talang? Frågan bearbetades i mindre grupper. Att egen inre drivkraft är viktig 
kunde vi enas om. 
 
Hela teamet som behövs kring en tävlingsryttare diskuterades också i grupper. Det är 
många som ingår, och tydlighet vad som gäller för var och ens roll är viktigt. Ett 
fungerande ledarskap bygger på goda relationer med andra. 
 
Vi fick också lära oss ”SMART-metoden” för att beskriva ett uppsatt mål.  
 
Ett mål ska vara: 
S – specifikt 
M – mätbart 
A – accepterat (i teamet) 
R – realistiskt 
T - tidsatt  
 
Detta var bara ett smakprov av det vi fick gå igenom. 
 
Johan är medförfattare till en bok, ”Talang till topp”, där mycket matnyttigt finns att 
läsa. Denna bok har vi tagit hem, och kostar 50 kr. Vill du köpa en bok (bra 
julklapp!) så skicka ett mail till info@oslr.se . 
 
Förutom att Johan föreläste så jobbades det i helgrupp, mindre grupper, par och 
individuellt.  

  

mailto:info@oslr.se
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 Henrik von Eckermann 
  
Den 13/10 var den f.d. ÖSLR-medlemmen Henrik von Eckermann på Tärnö Säteri. 
Det var träning för tre grupper, varav en ungdomsgrupp. I ungdomsgruppen red två 
av ÖSLR:s ryttare; Fredrika Sederholm & Emma Håkansson. Därefter var det en 
clinic, där Henrik själv red, vilken var mycket givande. Många egentligen självklara 
saker blev uppenbara, t.ex. att hästen ska vara avslappnad. 
 
ÖSLR gav ett bidrag till biljetten till de medlemmar som var på plats  
 
Henrik gav tips – för en glad och motiverad häst. Efter helgens tredjeplats i Nations 
Cups världsfinal var hans motivation på topp.  
 
Ett längre reportage finns att läsa i tidningen Hippson! 
http://www.hippson.se/artikelarkivet/hoppning/henriks-tips-for-en-glad-och.htm 

 
 
 
WRN - Western Riders Nyköping  
 
Den 1/11 var WRN på Ingelsta och visade de olika grenarna och momenten inom 
westernridningen. Det är spännande med lite olika inriktning på ridningen, det finns 
något för alla. De visade olika grenar inom western, t.ex. trail, horsemanship och 
reining. De som ville i publiken fick också sitta upp och ”prova på”. 
 
 

 

http://www.hippson.se/artikelarkivet/hoppning/henriks-tips-for-en-glad-och.htm
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DM 
 
I fälttävlan avgjordes den 27-28/9 på Bullersta. Två av medaljerna gick till ÖSLR, 
nämligen silver till Evelina Ohlsson – Nagharo och brons till Åsa Aronsson – 
Komet, i klassen H90. 
 
Stort GRATTIS till Evelina Ohlsson, som tog silver, och Åsa Aronsson, som tog hem 
bronset! 
 
(Hanna Gryme, NRS, blev guldmedaljör) 
 
I själva klassen blev det en fjärdeplacering för Evelina och en femteplacering för Åsa. 

 
 
 
 

 

 
 

SM 

Inomhus SM i Ponnyhoppning. Fredrika Sederholm och Belfields Clycle kom 6:a av 51 
starter i omgång 1 som också var SM i stilhoppning. I omgång 2 blev Fredrika tyvärr 
utesluten p g a fel väg.  
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 Resultat klubbdressyr 140927  

LB:2 HÄST 

1. Yvonne Henningsson Samba K  208 69,333 % 

1. Eva Forsén  Soya Red  208 69,333 % 

3.  Camilla von Boisman Entourage  201 67,0 %  

4.  Sarah Carman  Gözta af Ljungberg 199 66,333 % 

5.  Helena Tern  Toy Boy  195 65,0 % 

6.  Petronella Ringgren Imperial Stout 174,5 58,167 % 

7.  Anna Hedström  Catskills Serenade 161,5 53,833 % 

LA:3 HÄST 

1. Annette Henningsson Hobis  223,5 63,857 % 

2. Mia Granqvist  Pinot Rouge 222,5 63,571 % 

Prix St Georg HÄST 

1. Helena Gustafsson  Rolls Royce  231,5 60,921 % 

2. Carina Thörn  Levantero  214,5 56,447 % 

 

KLUBBMÄSTARE HÄSTDRESSYR 2014 

Yvonne Henningsson – Samba K & Eva Forsén – Soya Red 

SERIEVINNARE HÄSTDRESSYR 2014  

Eva Forsén – Soya Red 
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Klubbmästare hästdressyr 2014 
 
 

 

Eva Forsén – Soya Red 
(som också vann seriedressyren 2014) 
 
 

 

 

Yvonne Henningsson – Samba K 
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 Resultat seriedressyr 2014  

 
Ponny 
 
Nadine Helgason - Krasse  62,93+0+0   62,93 % 
Julia Eriksson – Hera   0+61,72+0   61,72 % 
Julia Sörberg – Tyngwndn Renown    56,72+0+0   56,72 % 
Ida Heuberger – Tina CZ  56+0+0   56 % 
 
Häst 
 
Eva Forsén – Soya Red  66,83+62,3+69,33  198,46 % 
Mia Granqvist – Pinot Rouge  68,33+56,85+63,57  188,75 % 
Camilla von Boisman – Entourage  63+57,5+67  187,5 % 
Sarah Carman – Gözta af Ljungberg 59,5+60,83+66,33  186,66 % 
Helena Gustafsson – Rolls Royce  68,15+56,3+60,92  185,37 % 
Helena Tern – Toy Boy  63,16+53,3+65  181,46 % 
Yvonne Henningsson – Samba K  0+64+69,33  133,33 % 
Annette Henningsson – Hobis  54,71+0+63,86  118,57 % 
Sofie Svensson – Cést la Vie 54,83+49,16+0  103,99 % 
Klara Bäckström – Fidel Castro  64,23+0+0   64,23 % 
Yvonne Henningsson – 4 Tune 63,33+0+0                       63,33 % 
Petronella Ringgren – Imperial Stout 0+0+58,17                       58,17 % 
Ottolina Olsson – Haraka 57,17+0+0   57,17 % 
Helena Kardefeldt – Amazing Spotted Yuka 0+56,83+0  56,83 % 
Carina Thörn – Levantero 0+0+56,45   56,45 % 
Ottolina Olsson – Martess 0+55,16+0   55,16 % 
Justina Olsson – Martess 0+54+0   54 % 
Anna Hedström – Catskills Serenade 0+0+53,88   53,88 % 
Johanna Axby – Joaquin L 0+53+0   53 % 
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ALLSVENSKAN HÖSTEN 2014  
 
ÖSLR har haft fyra lag i höstens divisioner. Vi är mycket stolta över alla er duktiga ryttare, som är ute 

och representerar ÖSLR i allsvenskan! 

 

Division II ponnydressyr 

Lagledare: Ulla Eriksson/Kerstin Thor 

Ryttare: Nadine Helgason, Louisa Karlsson, Matilda Andersson, Julia Sörberg, Fanny Lindholm & Frida 

Gustafsson. 

Endast två lag deltog, och denna gång vann Smedstorps RS över ÖSLR! 

 

 

 

Division II ponnyhoppning 

Lagledare: Pernilla Bärgh/Kajsa Insulander 

Ryttare: Cornelia Assarp Fransson, Emelie Tellebro, Minna Brangö, Noela Meade Berglund, Maja Insulander 

Ahnmark & Tyra Grönroos. 

Laget placerade sig i två av tre omgångar. Första omgången reds hos Smedstorps RS den 31/8, där ÖSLR vann 

bland fem deltagande lag! I laget red denna gång Cornelia, Minna, Noela & Maja. Sista omgången reds den 

8/11 i Eskilstuna. Denna gång red Minna,  Tyra & Noela i laget, de blev tvåa i omgången. 

Detta räckte till en fin andraplacering totalt! 
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ALLSVENSKAN HÖSTEN 2014  
 
Division II hästhoppning 

Lagledare: Sofi Hamilton 

Ryttare: Evelina Ohlsson, Emma Håkansson, Sofi Hamilton, Lisa Håkansson, Sofie Rönnqvist & Jennifer 

Grönquist. 

Första omgången reds i Strängnäs den 30/8, med sju deltagande lag som gjorde upp i 1,00 m. ÖSLR vann! 

 

 

 laget red då Emma, Lisa, Evelina & Sofie. 

 

Ingen totalplacering. 

 

 

 

 

Division IV hästdressyr 

Lagledare: Eva Forsén 

Ryttare: Helena Kardefeldt, Emma Johansson, Ottolina Olsson, Justina Olsson, Sarah Carman, Yvonne 

Henningsson & Camilla von Boisman.  

Det blev en fjärdeplats totalt för laget. 
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Resultat ponnydressyr 12/10  
 
Ett stort TACK till ryttare, publik, sponsorer och, framför allt, våra duktiga 
funktionärer för en, trots regnet, lyckad tävling!  
 
Under dagen reds två klasser, LB:1, inkl. division II, och LA:1. 
 

 
 
Bilden ovan visar det vinnande laget i den andra omgången av division II; 
Smedstorps RS. 
I det vinnande laget red Jonna Pettersson, Emma Björklund, Nora Lund & Felicia 
West. Med på bilden är också lagledaren Margareta Blom. GRATTIS! 
 
ÖSLR-ryttaren Frida Gustafsson & Abbeytown Top Dollar, kom 3:a i LB:1, kat. D 
 

  Grattis! 
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Guld i lag-SM i ponnyfälttävlan  
 
Lag-SM i fälttävlan avgjordes i Hofors den 16-17/8 

 

Från ÖSLR deltog Frida Gustafsson i ett alllianslag, “Team Södermanland”, som alltså vann och 

tilldelades guldmedaljen. En bedrift, då elva lag deltog. 

Resultat Lag-SM fälttävlan ponny: 

1) Team Södermanland 154,8 

2) Stora Wäsby Fältrittklubb 177,6 

3) Hofors Ridsällskap 188,0 

Siffrorna avser straffpoäng, den med lägst “straff” vinner. Man utgår från resultatet i 

dressyren (domarpoängen räknas om till straffpoäng, så att den med högst resultat får lägsta 

antal “straff”), i hoppningen får man sedan straffpoäng för t.ex. en rivning, och avslutningsvis 

ska terrängen ridas på en idealtid, för tid utanför idealtiden ges straffpoäng och likaså för 

hinderfel. 

I lagen red fem ryttare, varav de tre bästa resultaten i varje lag räknades. 

 I det vinnande laget red: 

Anna Kallings Larsson, Eskilstunaortens RF 

Nell Sigemo Perland, Trosa Vagnhärad RK 

Zabine Svensson, Trosa Vagnhärad RK 

Frida Gustafsson, Östra Sörmlands LRF 

Louise von Heideken, Smedstorps RS 

 

 

Vi rapporterade från detta redan i förra numret, men här kommer en utförligare text! 
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 Vi gratulerar! 
Ponny hoppning 

Louisa Karlsson 1/11, Botkyrka Ridsällskap lokal LB, 5e plac 
Nikiel  20/9, Skogslotten  reg LA, 6e plac 
  6/9, Norrköping fältrittklubb reg LB+, 2a plac 

                
Botkyrka               Skogslotten           Norrköping 
 
 
Matilda Andersson  30/8, Brokindsryttarna Linköping  Lokal LC+, 1a plac 
Blitz   28-29/6, Rappestad RK lördag Lokal LC, 2a plac  

lördag Lokal LB, 1a plac 
  ”  söndag Lokal LC, 3e plac   

 
 
 
Cornelia Assarp Fransson  6/9, Norrköping FRK  Lokal LC, 2a plac 
Nikita 

 
 
 
Johanna Rosenlind   6/9, Norrköping FRK  Lokal LB, 2a plac  
Ronja 
 
 
Emelie Tellebro Norrköpings fältrittklubb  lokal LE, clearround 
Nogger 
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Vi gratulerar! 
 
Ponny hoppning 
 
Maja Insulander Ahnmark 6/9 Norrköpings fältrittklubb lokal, LB avd B, 0 fel  
Little Hotspur 
 
                           
Fredrika Sederholm 
Flessenbos Johny och Flip (Belfields Clycle)(Bild; Se framsidan!) 
 
Flip, Ljungby, nationell ponnyhoppning, Swedish masters och friendskval nr 2, 
msvB+, 10e plac  
 
Den 9/3 Södertörns ryttarecenter, flip reg LA nr 5 
  
Den 30-31/8 Baltic cup Fredensborg, lilla rundan, flip och Johny (bästa svenska 
ekipage) som nr 9:e på lördagen och flip som 5:a på söndagen   
  
Den 23/8 skogslottens ryttarförening nat msvb Johny nr 1  
 
Borås den 1/11, och hoppade nationellt. 
 MsvB+ placerades hon med Belfields Clycle på 11:e plats. 
  
Mjölby på nat ponny hopptävling den 18/10 Med Belfields Clycle. Plac som nr 2 i msv 
b och som nr 1 i msv A 
 
 
 
 

Vi gratulerar 
 
Ponny dressyr 
 
Frida Gustafsson ÖSLR   lokal LB, 3e plac 
Abbe 
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Fälttävlan Ponny 
 
Frida Gustafsson 27-28/9, Nyköpings ridsällskap P70, 2a plac 
Golden Light 
 
 
 
 
Häst dressyr 
 
Eva Forsén 20/9, Trosa  LC:2 1a plac 70,36% 
Soya Red    LB:1 1a plac 72.93% 
 

6/9,  Kiladalens RF Reg LB:2 1a plac 69,76% 
  31/8 Malmköping RS LB:1, 1a plac 73,79% 
 
 
Maria Fredrixon 6/9 Kiladalens RF Reg LB:2 4e plac 64,33% 
Amazonka  
 
 
Emma Johansson 8/11Katrineholm Lok LC:1, 1a plac 
Binkie    Lok LB:1, 4e plac 
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Vi gratulerar 

Häst hoppning 
 
Lina Höglund 5/9, Vikbolandet  reg 1m avd B, 0 fel 
Qvinnie La Fleur 

 
 
 
Sara Höglund  17/8, Nyköpings ridsällskap  1 m, avd B felfri  
Jester W    
 
 
Fredrika Sederholm 
Udesso  
 
Den 16 o 17/8 1 m lokal nr 4 i båda klasserna :) 
 
Den 19/10 på reg hästhoppning med Udesso. I 110 plac som nr 10, i 120 plac som 
nr 5. 
 
Vikbolandets ryttarförening den 5/10 och plac nr 1 i en regional 120. 
 
Udesso i lokal hästhoppning den 27 /9 på Åby. I 1 m, 1a plac och i 1,10, 6 plac. 
 
Borås 1/11, 1,20, 3a  
 
 

 

Kom ihåg att skicka in dina resultat till 
respektive nummer av ÖSLRapporten! 

 
Manusstopp gäller. 

 
Skicka inte in alla resultat i en klump, till sista numret.  

 
I sista numret tar vi bara med de resultat som är efter 15/8,  

då förra manusstopp var! 
 

Givetvis kan vi ta med resultat, om det blivit missat!  
Att du skickat in före manusstopp, men det inte har kommit med!  
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Du vet att du är en hästmänniska när… 
 
…du drar en 50 000 kronors hästtransport med en 5 000 kronors bil 
 
…du allvarligt överväger att byta din två år gamla bil mot en tio år gammal rostig men 
fyrhjulsdriven bil 
 
…dina vänner frågar inte längre om du kan träffa dem på helgerna, för de vet att du kommer 
att säga — ”Nej, jag kan inte, jag ska rida” 
 
…du betraktar en fin golfbana som slöseri med bra betesmark 
 
…din häst får nya skor oftare än du 
 
…när din pojkvän klagar på att du älskar hästen mer än vad du älskar honom och du säger 
”…Och?” 
 
…du blir hysterisk av människohår i tvättfatet, men bryr dej inte om hästhår i tvättmaskinen, 
på dina kläder, i din mat osv. 
 
…du säger ”whoa” till hunden 
 
…din mamma, som inte har några barnbarn, får vykort adresserade till mormor med 
hälsningar från hästen 
 
…din skatteåterbäring är reserverad för en ny sadel, inte för en familjesemester 
 
…din hästs man och svans får bättre vård än ditt hår (och det syns) 
 
…du har övervägt att flytta till stallet eftersom det är mer välstädat än huset 
 
…din häst förefaller vara rätt person att tala med om dina problem 
 
…du har fler bilder på dina hästar på kontoret än på din familj 
 
…normal middagstid hemma hos dej är kl. 8 på kvällen 
 
…du passar hellre din väns sjuka häst än hennes barn 
 
…du bantar, inte för att bli snyggare, utan för att rida bättre 
 
…varje gång du far till stallet så tar det tre timmar och du fattar inte vart tiden tog vägen 
 
…det första vårtecknet är inte att se en fågel, utan att se en fluga 
 
…du lever på existensminimum, men får ändå på något konstigt vis ihop pengar till 
veterinärräkningen på 2 000 kronor  
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Redaktör´n 
 

Lera, lera, lera upp till knäna… Men ändå skönt på något vis att slippa snö och is ett 
tag till! 
 
Här kommer nu årets sista ÖSLRapport! Tack för alla bidrag ! Vi ses väl på 
årsmötet! 
 
I skrivandes stund så har vi också haft ett vuxenläger. Mycket trevligt! Och jag tror, 

nu när jag inte rider längre, att jag ska skaffa mig ett par Alpackor! Sååå söööta!  
 
Travhästarna travar på. 5-åringen Poppe Star startar regelbundet. Blir ofta placerad 
och får med lite pengar hem. Ridtränas enbart. Av Josefin. 3-åringen Pommac Star är 
på G. Förhoppningsvis börjar vi med banjobb nu i december. Josefin har precis börjat 
rida honom också. 2-åringen Smartie, är tyvärr skadad. Har gått omkull i hagen.  
 
Laban och Josefin är i bra form. Men inga tävlingar i sikte… Får bli Bullerstas 
januaritävling, som igångsättning för nästa år! 
 
Josefin var i väg till Sundbyholm och testade att rida Monté, nu i höstas. Det var kul 

att titta på ! Är superjobbigt för benen. Josefin höll på att ramla när hon hoppade 
av! . För att få ta licens, krävs 10 ”teoriträffar”, ett antal godkända provlopp och ett 
fyspass där man ska springa 3 km på godkänd tid och sen göra armhävningar, 
upphopp och situps. Dom fick i alla fall värma några varv och sen köra ett litet lopp. 
Josefins häst var lite stel i starten, men kom igen och vann!  
 

    
Innan start              Efter målgång. Josefin o instruktören. 

    //Catharina 

Starten 
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Presstopp 15/2 2015 

 
Avs: Östra Sörmlands Lantliga Ryttarförening 

c/o Catharina Liljegren 
Hagnesta 

611 94 NYKÖPING 
 
 
 
 
 

 


