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Q1 
Tidigt på säsongen under Gothenburg Horse Show 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. 
 
Q2  
Säsongens första tävling var en lätt tävling på LERK och man hade 26 startande. 
 
Säsongens första lagtävlings cup arrangerades en helg i mitten av April, på Göteborgs 
Hästsportklubb. Andra tävlingshelgen i slutet av April arrangerades en lagtävling i Grästorp. 
 
I mitten av Maj åkte tre svenska lag till Danmark för att tävla i Nordic Team Championship, 
två svenska lag tog sig till A-final och ett svenskt klubblag tog hem guldet i seniorklass. 
 
Under Maj anordnades en Clear Round på LERK. 
 
I slutet av Maj arrangerades Norway Summer Challenge med landslag från Norge, Sverige 
och Danmark. Totalt åkte tre svenska juniorlag och tre seniorlag. Juniorerna i Sveriges 
landslag U17 tog hem första platsen i juniorklassen  och Sveriges OPEN EM-lag kom på en 
andra plats i seniorklass. 
 
I Juni arrangerandes Internationella tävlingen Nisse Cup i Sverige med många lag anmälda 
varav tre stycken deltagande landslag i båda klasserna senior och junior. Sveriges seniorer 
tog hem vinsten och likaså svenska U17-laget i juniorklassen. Ett svenskt U14-lag deltog i 
juniorklassen med fina insatser. 
 
Q3 
I Falsterbo var Mounted Games ett showinslag och det var tre lag på plats; Sveriges EM-lag, 
Danmarks EM-lag och Sveriges U17 EM-lag varav sistnämnda tog hem segern i denna ”show-
tävling”. 
 
Direkt efter Falsterbo började tävlingarna på lag-VM utanför Durban i Sydafrika. Sverige 
hade ett lag på plats som red på lånade sydafrikanska ponnyer med bra insatser. 
 
I slutet av Juli var det par-VM i Paris, Sverige hade ett par i U17 och ett par i seniorklass som 
vann semifinalheatet och kom som första par in i A-finalen och slutade på en åttonde plats. 
 
I början av Augusti var det individuella VM utanför Newark i England. Sverige hade många 
ryttare på plats; två seniorer och sex ryttare i U17 och en i U14. Främsta placeringen för 
Sverige tog en av våra U17 ryttare som vann ett av sina heat och tog sig in till semifinal och 
slutade där på tolfte plats. 



 
Lag-EM i Bath i England slutade på seniorsidan med en 11:e plats som var lika med tredje 
plats i B-finalen. Sveriges juniorer lyckades historiskt första gången ta sig in i A-finalen och 
slutade totalt på en 8:e plats. 
 
I slutet av augusti var det EM-tävlingar i Göteborg. Mounted Games visades upp genom en 
showtävling med flera par. Man visade också upp minis som vilka gör grenar i lugnt tempo 
och gör så att publiken kan följa med lätt. 
 
Ett flertal svenskar åkte till Norge och deltog i Nordiska individuella mästerskapet där en av 
våra ryttare på seniorsidan tog guld och juniorerna tog hand om både guld och brons. 
 
Det arrangerades under hösten tre olika SM inom lag, par och individuellt, samtliga 
uppdelade i junior och seniorklasser. 
 
Individuella SM gick under mitten av September och helgen efter var det dags för SM och 
Nordiska Mästerskapen i Par. Sveriges seniorer tog alla medaljer på NM och juniorerna tog 
guld och brons i NM. Säsongen slutade med lag-SM i mitten av Oktober. 
 
Q4 
Under november anordnades Mounted Games uttagningar till landslagen och dessa togs ut i 
samband med en träningshelg för spetsgruppen. 
 
Under hela säsongen arrangerades ett antal lättare ”prova-på-klasser” individuellt för nya 
och yngre ryttare och/eller nya ponnyer i samband med tävlingstillfällena.  Dessa är mycket 
populära och det vore mycket bra om dessa kunde öka i antal och anordnas för flera 
åldersgrupper. Vi hoppas på så sätt fånga in fler ryttare och på så satt sprida sporten. 
 
Nytt för 2017 är Mounted Games i Stockholm. 
Eva Persson har totalt tränat 43 ryttare i Stockholms region. 15 av dessa har gjort minst 3 
träningar samt 3 av dom upp mot 8 st träningstillfällen.  
Det har anordnats en uppvisningstävling på ”Hästens dag” på Värmdö med 8 av dessa ryttare 
där det var publikrekord med 2 000 besökare den dagen.  Ryttarnas åldrar har varit mellan 8-
54 år. Eva Persson har även varit på besök hos en westernklubb i Haninge där 13 st 
westernryttare fick testa på en träning med riktigt bra feedback på sporten.  
 
Eva Persson har bott en tid i Stockholm men är på väg med flytt tillbaks till Göteborg igen 
och har 3-4 st ryttare som är i stort intresse av att fortsätta och har även som mål att kunna 
komma ner till Göteborg på träningsläger samt även kunna starta en tävling. Hon kommer 
hålla kontakten med dessa ryttare och ser över tillfällen att åka upp under våren och träna 
dessa. Målet är att fortsätta sprida intresset i Stockholmsregionen även fast hon kommer att 
vara på andra sidan Sverige. 
 
 
 
 
 



 
Vinnarna för 2017 
 

Lag-tävlingar och cuper Vinnare 
Lidl Cup Göteborgs HSK 
Lidl Cup - Junior Alleby RK 
Rör & värme cupen Alleby RK 
Rör & värme cupen - Junior Alleby RK 
Nordiska Team Championship Gunnesby HSK 
Norway Summer Challenge Silver till Sveriges Senior EM lag 
Norway Summer Challenge - Junior Sverige U17 EM lag 
Nisse Cup - Senior Sverige Senior EM lag 
Nisse Cup – Junior Sverige U17 EM lag 
SM - Senior Alleby RK 
SM - Junior Alleby RK 

 
Par-tävlingar Vinnare 
SM & NM – Senior Caroline Claeson Alleby RK & Hanna Kindholm Gunnesby HSK 
SM & NM – Junior Isabella Hogart & Amanda Hogart Gunnesby HSK 

 
Individuella tävlingar Vinnare 
NM - Senior Hanna Kindholm Gunnesby HSK 
NM – Junior Amanda Hogart Gunnesby HSK 
SM – Senior Hanna Kindholm Gunnesby HSK 
SM – Junior Isabella Hogart Gunnesby HSK 

 


