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Verksamhetsberättelse Mounted Games säsong 2019   

Ordförande Thomas Svenningsson 

 

Q1 
Gemensam målbild 2025 tas fram. 

Mounted Games var ett showinslag på Göteborg Horse Show och Oslo Horse Show. 

Två landslag i Open utsågs, VM-laget och EM-laget. 

Ansökningsarbetet till SM-veckan 2020 startas upp. 

Fastställande av regler och styrdokument. 
 

Q2  
Nordic Team Championship, internationell tävling i Danmark Vallensbaeck. Flera landslag var på plats, 
Sveriges VM-lag blev nordiska mästare och EM-laget blev tvåa i B-final. Allebys juniorlag blev nordiska 
juniormästare. 

Alleby RK som vann lag SM 2018 fick möjligheten att åka på Champions League på La Bonde utanför 
Paris. Alleby slutade 3:a i C-finalen efter missad skiljegren. Två svenska ryttare var med i laget som tog 
andraplatsen. 

Uppvisning hos Billdal som följs upp med prova på och teorilektioner. 

Göta och Hålta annordnade tävling med prova på klass. 

Norway Summer Challenge går i Fredrikstad precis på andra sidan norska gränsen. Här ställde vi upp 
med EM landslaget i open. EM laget slutade 2:a slaget av svensk laget A-team. I Junior klassen vann ett 
svenskt lag. 

I juni arrangerandes den Internationella tävlingen Nisse Cup i Sverige med många lag anmälda. A-team 
vann över VM laget. 

Nio instruktionsfilmer är nu klara och publiceras via Ridsportförbundet. 
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Q3 
I Falsterbo var Mounted Games ett showinslag. 

EM i lag gick på Irland. Tyvärr råkade vi ut för skador på både hästar och ryttare. Till slut lyckades de 
ändå slutföra tävlingen trots två skadade ryttare (som inte kunde göra upphopp) och med tre lånade 
hästar. Det blev en hedrande sistaplats. EM ind hade vi ryttare i både Open och U17. 

VM i lag blev en lyckad tävling där vi åter var på plats i A-final efter några års B-finaler. Sverige förlorade 
skiljegrenen och slutade 6:a. 

VM ind i England representerade vi ekipage i både Open och U17. 

Mästarnas mästare lockade till sig internationellt deltagande och ett annorlunda upplägg med både lag-, 
par-, och individuella grenar som sammanräknades till ett resultat. 

SM tävlingarna genomfördes under aug-Okt. Prova på tävling i Landvetter. 

SM Par vanns av Caroline Claeson och Hanna Kindholm i open och junior klassen tog Ebba Ardbring och 
Isabella Hogart. 

SM individuellt vanns av Hanna Kindholm och junior av Isabella Hogart 

 

Q4 
 

Säsongen avslutas med lag SM i oktober. Årets mästarlag blev Alleby Ridklubb som får representera 
Sverige i champions leage 2020.  

Breddning av sporten pågår, och flera ryttare är ute bland klubbar och visar upp sporten. 

Prova på träningar i Alingsås. 

Planering för 2020 pågår och kalender ses över tillsammans med Norge och Danmark. 

Ny hemsida finns på plats för test och vidare utformning. 

Året avslutads 

 

Under året har många gått den internationell domarkursen. Total är det nu 12st svenska linjedomare 
och 8st domare grad 1 med på listan. 


