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Verksamhetsberättelse Mounted Games säsong 2018   

Ordförande Elin Schelander 

Q1 
Mounted Games var showinslag på Göteborg Horse Show. 
 

Q2  
Under Maj arrangerades en Pay and ride i samband med en linjedomarkurs  
som resulterade i 12 st nya linjedomare. 

Alleby RK som vann lag SM 2017 fick möjligheten att åka på Champions League på La Bonde utanför 
Paris. Man fick en tuff lottning och hamnade i C-final, laget ledde denna efter första finalomgången, den 
andra finalomgången kunde dock inte genomföras då det fina vårvädret byttes ut mot snöstorm, därför 
blev det ingen vinnare korad eller något slutresultat för 2018. 

Nordic Team Championship som går utanför Köpenhamn varje vår är en internationell tävling. Det kom 
lag från Sverige, Norge, Danmark och Tyskland. Flera landslag var på plats, Sveriges open kom på fösta 
plats. Sveriges juniorlag U17 lyckades genom en spännande skiljegren mot Danmark U14 få utmärkelsen 
som bästa juniorlag. 

Norway Summer Challenge går i Fredrikstad precis på andra sidan norska gränsen. Här ställde vi upp 
med ett landslag i open och ett i Junior, bägge vann sina klasser. 

I juni arrangerandes den 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 
medans vårt juniorlag hade en jobbig helg i juniorklassen men man lyckades till slut vinna sin B-final. 
 

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 det sistnämnda tog hem segern i denna ”show-tävling”. 

I mitten av juli hade Sverige flera deltagande par i World Pairs som gick i Danmark. Bästa seniorparet 
hade vi ända upp i A-final. Bästa juniorerna tog sig till Semi-final.  

Representanter i kommittén jobbade med att producera film-material till vår satsning att locka fler till 
sporten via instruktionsfilmer och med stöd av SvRF’s 90/10 projekt. 
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EM gick tio mil norr om Paris på La Bonde. Det var mycket tuffa förhållanden då det var mycket varmt 
närmare 40 grader inledningsvis, vilket under veckan gick över i kraftiga åskoväder och enorma mänger 
regn. Tävlingarna stoppades under flera timmar vissa dagar då antigen åska hotade eller banorna 
svämmades över. Sveriges EM lag i open tog sig till A-final och slutade på sjunde plats av totalt 13 lag. 
Sveriges U17 hamnade i B-finalen och slutade på placering 10 av totalt 11 lag. 

World Teams arrangerades i Ghlin i Belgien. Sveriges openlag hamnade i B-final och slutade på tionde 
plast av 14 lag. Sverige U17 slutade på tionde plats av totalt 11 lag. 

SM tävlingarna genomfördes alla under september och oktober månad. 
 

Q4 
Fortsatt arbete med 90/10 och slutförande av instruktionsfilmer som arbetats igenom under året. 

Slutligt färdigställande av TR-ändringar för Mounted games tävlingsreglemente TR2019-20. 

Omval av poster inom kommittén som resulterade i nya representanter inför 2019-20. 

Under hela säsongen arrangerades några enklare ”prova-på-klasser” individuellt för nya och yngre 
ryttare och/eller nya ponnyer i samband med dom ordinarie tävlingstillfällena.  ”Prova-på” är populär 
träningsform under tävlingslika förhållanden och vi hoppas på att fler tävlingsarrangörer inom MG 
anordnar dessa klasser så vår sport ökar. 

Vi har haft många förfrågningar från olika klubbar och större tävlingsarrangörer från andra 
ridsportsgrenar att komma på uppvisningar samt hålla clinics i MG.  
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Resultat för 2018 
 

Lag-tävlingar och cuper Vinnare 
Nordiska Team Championship Sverige open 
Nordiska Team Championship - Junior Sverige U17 
Hålta pokalen Alleby RK 
Hålta pokalen - Junior Alleby RK 
Norway Summer Challenge Sverige open 
Norway Summer Challenge - Junior Sverige U17 
Nisse Cup - Senior Sverige open 
Nisse Cup – Junior B-final placering 1, Sverige U17 
EM - Senior A-final placering 7, Sverige open 
EM - Junior B-final placering 2, Sverige U17 
VM - Senior B-final placering 2, Sverige open 
VM - Junior B-final placering 2, Sverige U17 
Mästarnas mästare Gunnesby HSK 
Mästarnas mästare - Junior Göta Sportryttarförening 
SM - Senior Alleby RK 
SM - Junior Inställd 
GHSK-pokalen Alleby RK junior 

 

Par-tävlingar Vinnare 
Rör & värmecup Sandra Bark Göta & Sandra Thomann Lilla Edet RK 
Rör & värmecup - junior Ebba Ardbring Alleby RK & Isabella Hogart Gunnesby HSK 
VM - senior A-final placering 6 

Caroline Cleasson Alleby RK & Hanna Kindholm Gunnesby HSK 
VM - junior Semifinal 

Ebba Ardbring Alleby RK & Isabella Hogart Gunnesby HSK 
VM – U14 A-final placering 5 

Hedvig & Ellen 
SM & NM – Senior Caroline Claeson Alleby RK & Hanna Kindholm Gunnesby HK 
SM – Junior Nicole Ceder Göteborgs HSK & Alexandra Svensson Gunnesby HSK 

 

Individuella tävlingar Vinnare 
Summer individuals Amanda Hogart, Gunnesby HSK 
Summer individuals - Junior Isabella Hogart, Gunnesby HSK 
SM – Senior Sandra Bark, Göta Sportryttarförening 
SM – Junior Isabella Hogart, Gunnesby HSK 

 


