
 
 
 
Verksamhetsberättelse 2022 för Söderby Ryttarförening 
 
Söderby Ryttarförening är en ideell förening ansluten till Riksidrottsförbundet samt Stockholms Läns 
Ridsportförbund. Söderby Ryttarförenings uppdrag är att värna medlemmarnas intressen och driva de 
frågor som gagnar medlemmarna. Föreningens medlemmar består endast av privatryttare. Vid 
utgången av 2022 hade föreningen 76 aktiva medlemmar samt 20 stödmedlemmar.  
26 ryttare tävlade under året för Söderby Rf 
 

STYRELSEN 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 10 protokollförda styrelsemöten. 
 
Vid årsmötet 7:e februari 2021 valdes följande styrelse: 
 

Ordförande: 
Katarina Brozin Östman  

Ledamöter: 
Louise Westerlund – Vice ordförande  
Lena Lundberg – Sekreterare  
Ann-Kristin Pettersson – Kassör & sponsoransvarig 
Julia Landin – Ungdomsrepresentant 
Mikaela Funkquist 
Pernilla Dahlberg 
Mia Dahlström 

Suppleanter: 
Malin Brozin 
Gabriella Holst 
Moa Norén – Ungdomssuppleant 

Adjungerade: 
Henrik Molin – Ekonomiansvarig 
 
Vi tackar Micke Segerqvist som under två annorlunda år, med anledning av pandemin, lett 
föreningens styrelse med bravur i sin roll som ordförande. Inte helt enkelt att hålla ihop när man 
oftast inte kunnat ses annat än på Teams.  
 



 

Arrangemang 
I mars månad arrangerades en Pay n Jump som inbringade klubben en intäkt på ca 3 600 kr.  
 
I april ställde Söderby Rf upp som medarrangör för en omgång av Allsvenskans Ponny Elit i hoppning 
tillsammans med Stora Wäsby Fältrittklubb. Detta gav klubbens ponnyekipage möjlighet att tävla 
hoppning på hemmaplan. Med anledning av att vi har svårt att ta emot så många transporter så 
kunde vi inte erbjuda så många starter vilket genererade ett något sämre ekonomiskt resultat.  
 
I maj månad arrangerades en clinic för alla medlemmar för den framgångsrika ungdomsryttaren Lina 
Dolk. Det blev en mycket lyckad helg med många duktiga ryttare på alla nivåer som var med och 
tränade. Föreningen bjöd på förtäring i samband med denna aktivitet. Styrelsen vill tacka Mi 
Törngren och Filippa Eriksson Settergren för ert engagemang och fix denna helg.  
 
Under maj månad arrangerades även vår årliga tävling, som detta år än en gång bjöd på en trevlig 
majdressyr med 54 starter som genererade en intäkt på 26 470 kr till föreningen.  
 

Lag i ponnyallsvenskan - hoppning 
Under våren har Söderby Rf haft ett lag i Ponnyallsvenskan Div 2- Hoppning. De som representerade 
klubben var Angelina Bojland Blenda Sjöberg Ellen Ågren Freja Lundén och Lice Östman, lagledare var 
Katarina Brozin Östman. Laget tog sig till final och slutade på en hedrande 14:e plats av 38 
Stockholms Lag. 
 

Hindermålning juli  
Vi inleder sommaren med en trevlig helg där vi tillsammans tvättar och målar föreningens 
hindermaterial. Föreningen bjuder traditionsenligt på pizza och förtäring under helgen till alla duktiga 
målare.  
 

Ny ”terrängbana” 
Under sommaren börjar vi bygga terränghinder i skogen och på en del av sumpen som vi efter årets 
hösilageskörd får rida på. Arbetet fortsätter under september och Henrik låter oss få behålla en del 
av vallen där vi även bygger hinder – vilken jättefin gräsbana och roliga terränghinder vi fick.  
 

Lag i allsvenskan häst - hoppning 
Under hösten har Söderby Rf ett lag i Allsvenskan Div 4 - Hoppning. De som representerade klubben 
var Emilia Öije Bergkvist Iza Brozin Linda Wikstén Sofie Westling Smedberg och Wilma Dahlberg, 
lagledare var Cecilia Wikstén. Laget slutade på en hedrande 3:e plats av 12 Stockholms Lag. 
 
I september anordnar styrelsen ett möte med alla licensierade ryttare för 2022. Detta för att 
styrelsen tycker att man behöver ta ett alltför stort ansvar vid tävlingar. För att föreningen ska kunna 
utfärda licenser kräver Stockholms Läns Ridsportförbund att man arrangerar minst en tävling per 
kalenderår. Deltagarna på mötet kommer tillsammans fram till att de, samt de som önskar lösa licens 
i föreningen för 2023, fr o m nu ingår i Söderby Rf tävlingskommitté. Tävlingskommittén är den som 
ska planera, arrangera och genomföra en tävling per kalenderår givetvis tillsammans med styrelsen 
och övriga medlemmar. Vid den tävlingen ska alla som löst licens i föreningen finnas med minst en 
halvdag på funktionärsschemat. Kan man absolut inte denna dag får man ta in en ersättare. Om man 
vi årets slut inte kunnat ställa upp minst en halvdag vid en av föreningens arrangerade tävlingar kan 
man nästkommande år inte lösa licens för Söderby Rf. 
 
 



I oktober anordnas den årliga maskeradhoppningen, som i år får sin huvudsponsor Team Wåhlin 
därmed heter årets laghoppning Team Wåhlin Cup. Ordförande Katarina tar hjälp av Birgitta Krantz 
Jacqueline Paulsson Kristine Wiman Lena Bredberg Lena Sahlin för att arrangera cupen. 12 lag ställer 
upp, Stall Söderby representerades av lagen: 
 
The Kissing Horses  Söderbys Bönder  Ghostbusters                    Bonde söker fru 
Angelina Bojland  Bonnie Kjellberg Moa Norén                    Linda Wikstén 
Maja Friman  Ellen Ågren  Freja Lundén                    Iza Brozin  
Lucia Segerqvist  Lice Östman  Sofia Toja                   Mikaela Funkqvist 
Wilma Dahlberg  Maria Dahl  Julia Landin                    Filip Gustafsson  
Söderby Rf ansvarar för kafterian och tjänar denna dag in 3 745 kr. Roligt och uppskatt arrangemang. 
 
I november arrangerar vi årets klubbmästerskap. Vi har en trevlig dag tillsammans där vi har 
dressyrtävlingen på fm och hopptävlingen på em. Däremellan tar vi igen oss tillsammans i ridhusets 
kafeteria där vi avnjuter pizza från Fat Franks Catering.  
GRATTIS till 2022 års klubbmästare  
Dressyr Häst: 
Filippa Eriksson Settergren – Geovanni Weltino  
Dressyr Ponny: 
Sara Hecter – Munsboro Black Betty 
Hoppning Häst: 
Maria Dahl – Blumberg´s Irma la Douche 
Hoppning Ponny: 
Lice Östman – E Harmonijka The Hell´s 

 
I december avslutar vi året med en helgkurs för B-tränare i Hoppning Helena Schiller samt en 
julkurs i balansoptimering för ryttare & häst med Lisa Sjöberg & Jane Sonesson. 
 

   Tack för ett roligt 2022 tillsammans – mot 2023     
 
 


