
              

2021-02-19 Sida 1 av 2 

Adient - INTERNAL 

Verksamhetsberättelse Mounted Games säsong 2020   

Avgående Ordförande Thomas Svenningsson 

 

Q1 

Ny rollfördelning i kommitten. 

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

Första vinsten på länge i GHS mot ekipage i världklass. MG var på plats på onsdagen i Agria ponyklubb´s 

monter med ett uppskattat tvåbensrace. 

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

Kick-off ordnades med Bowling och middag. 

 

 

Q2  

Alla aktiviteter avstannade. Kommittemöten hålls via Skype varannan vecka istället för månadsvis för att 

följa utvecklingen av Corona. 

Midsummer individuals blir årets första tävling med enbart svenska ekipage och utan publik. 

Billdal ordnar sommarläger för barn. 
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Q3 

EM och VM inställt. All inhemsk tävling sker utan publik. 

Grästorp ordnar sin första tävling ihop med Landvetter. 

Mästarnas mästare kunde genomföras med sitt speciella upplägg med både lag-, par-, och individuella 

grenar som sammanräknades till ett resultat. 

SM tävlingarna kunde genomfördes under aug-Okt.  

SM Par hölls på Gothenburg Horse park. Open klassen vanns av Caroline Claeson och Hanna Kindholm 

och junior klassen tog Ebba Ardbring och Ellen Eriksson. 

SM Lag, hölls på Lilla Edets ridklubb. Årets mästarlag blev Alleby Ridklubb som får representera Sverige i 

champions legue 2021. 

 

Q4 

 

Säsongen avslutas med ett individuellt SM på Nord Hallands ridklubbs nya ridbana. Open klassen vanns 

av Erik Svenningsson och Ebba Ardbring vann junior klassen.  

Uppvisningarna av sporten har varit få. Clinics har genomförts i Bohuslän och i Skåne. 

Cissi Adolfsson valdes som ny landslagstränare för open och Linn fortsätter att träna juniorerna.  

Planering för 2021 och tävlings kalender har sets över tillsammans med Norge och Danmark. 

Ulrika Voeltzel valdes som ny ordförande och överlämning genomfördes. 

Året avslutades i november och tyvärr kunde inga uppvisningar i samband med julavslutningar 

genomföras. 
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