
Verksamhetsberättelse	Mounted	games	säsong	2016	

 
Grenledare Elin Schelander 
 
Q1 
Tidigt på säsongen hölls en starter och linjedomarutbildning av Peter Dale med ett stort 
intresse. Resulterade i nya linjedomare och starters. 
 
Mounted games var showinslag på Göteborg Horse Show. 
 
På vårkanten arrangerades det vid 3 tillfällen en lag-cup i två klasser, juniorer och seniorer.  
Par-tävlingen Spring pairs anordnades med internationellt deltagande från Norge och 
Danmark. 
 
Q2 
Ett flertal svenskar åkte till Norge och deltog i Nordiska individuella mästerskapet där våra 
ryttare på seniorsidan tog samtliga 3 pallplatser och juniorerna tog hand om både guld och 
brons! 
Landslagen genomförde förberedande tävlingar på Nordic Summer Challenge i Norge med 
en 3:e plats i A-final för seniorerna och vinst i B-finalen för juniorerna.  
På Nisse cup i Sverige vart det 3 deltagande landslag där seniorerna tog hem vinsten i Open 
och där även svenska U17-laget deltog och hamnade på en 3:e plats. Ett svenskt U12-lag 
deltog i juniorklassen med fina insatser. 
 
Lag-EM i Tyskland slutade på seniorsidan med en 7:e plats som var lika med vinst i B-finalen, 
individuellt 11:e plats. Juniorerna slutade totalt på en 9:e plats och 3:a i B-finalen. 
 
Vi tvingades pga ett flertal skador tyvärr backa från deltagande på lag-VM på Irland. 
På par-VM i Danmark hade vi på seniorsidan som främsta merit en vinst i C-finalen som 
innebar en total 17:e plats, juniorerna på en 6:e plats i C-final, total 22:a plats. 
 
En session i Mental träning av coachen Anna Beckman anordnades för spetsgruppsryttarna 
på Alleby ridklubb. 
 
Q3 
Uppvisning på Falsterbo Horse show. 
 
Det arrangerades under hösten 3 olika SM (lag, par och individuellt), samtliga uppdelat i 
junior och seniorklasser. 
 
Nordiska par-mästerskapen arrangerandes på Göteborg Horse park och guld och silver gick 
på seniorsidan till Sverige, juniorerna tog hand om guld och brons. 
 
Under hela säsongen arrangerades ett antal lättare ”prova-på-klasser” individuellt för nya 
och yngre ryttare och/eller nya ponnyer i samband med tävlingstillfällena.  Vi hoppas på så 
sätt fånga in fler ryttare i sporten.  



 
 
Q4 
Under November anordnades ett Mounted Games-läger med clinic, team-building och 
träning på Valsängs RF med 12 st deltagande barn. 
Clinic och prova-på i Stockholm med 25 stycken intresserade och som senare resulterade i 15 
stycken nya utövare med fd landslagsryttare som ny tränare och baserad i staden. 
 
Grenledare från kommittén deltog på SvRF’s ridsportforum ”Ridsport 2025”. 
 
 
Kort slutsummering av året är att våra mindre lättare klasser fortfarande är populära och 
även bör uppmuntras i framtiden.  
Under 2017 har vi förväntningar på att fler tävlingar kan anordnas för fler åldersgrupper och 
nivåer för att sprida sporten.  
Marknadsföra oss under EM i Göteborg i sommar. 
Få ut startmaterial till nya intresserade klubbar. 
Utbilda domare och tränare. 
Arrangera tillfällen för mental träning och förberedelser inför tävling. 
 
 
 
 
Vinnarna för 2016 
 

Lag-tävlingar och cuper Vinnare 
Lag-cup - junior Alleby RK 
Lag-cup - senior Partille RK 
SM - junior Alleby RK 
SM - senior Alleby RK 

 
Par-tävlingar Vinnare 
SM – Senior Caroline Claeson (Alleby RK ) & Hanna Kindholm (Hålta IK) 
SM – Junior Isabella Hogart & Amanda Hogart (Hålta IK) 

 
Individuella tävlingar Vinnare 
SM – Senior Sandra Persson (Lilla Edet RK) 
SM – Junior Amanda Bryngelsson (Alleby RK) 

 


