


Södra Sallerups Ryttarförenings verksamhetsberättelse 2017 
 
Året började med att alla medlemmar fick nya medlemsnummer och hälsades 
välkomna med ett mail innehållande välkomstbrev och informationsbrev när 
medlemsavgiften betalades. 
Vår inofficiella Facebook-sida rensades så att det bara är aktiva medlemmar som har 
tillgång till denna. 
 
Patrik Lirås och Erik Gullne gör ett bra jobb med att harva stora ridhuset, paddocken 
och gruspaddocken. En ny harv har köpts in, eftersom det var dags för den gamla 
harven att gå i pension.  
Ridhusbotten i stora ridhuset fick sig en ansiktslyftning, den vägdes av och ny flis 
blev inlagd. Det var ett bra gäng som slet med traktorer, spadar och krattor för att få 
flisen på plats. 
Gruspaddocken ogräsbekämpades i våras och ny grus har lagts på, så nu har 
storleken återställts till de ursprungliga måtten. 
 
Vi har haft flertalet fixardagar under året där medlemmarna hjälpt till med diverse fix. 

- Uteplatsen fixades, nya bord och ny grill 
- Första hjälpen tavlor är uppsatta, en vid toaletterna och en i ridhuset på 

insidan av dörren under domartornet 
- En dörr har gjorts i sargen istället för masonitskivan som satt där tidigare. 
- De gamla sponsorskyltarna i ridhuset har plockats ner. 
- Ytterväggen på klubbrummet har målats vitt, vilket blev ett rejält lyft 

utseendemässigt. 
- Taket på domartornet vid gräsbanan är vidgjord, det regnade in. 
- Trappräcke har satts upp på läktaren 

 
Vi har arbetet hårt med att implementera våra värdegrunder, dessa är även inramade 
och uppsatta på toaletterna.  

- Glädje 
- Gemenskap 
- Respekt 

 
Kommunen gjorde påpekande på vår avloppsbädd och sade att den inte var 
godkänd. Anders E lade ner mycket arbete på att påvisa att den var korrekt gjord och 
slutligen blev avloppet godkänt. Det uppdagades att avloppsgrävningen aldrig blivit 
betald till fullo och vi betalade de resterande 49025:- i juli. 
 
Medlemmarna har blivit indelade i lärgrupper och grupperna har blivit tilldelade 
böcker ifrån Hippson. 3 böcker blev det till vårens lärgrupper och 1 bok till höstens. 
 
Vi har haft miljöträning för Berit Andersson vid ett tillfälle. Maria Sundin har varit här 
vid 3 tillfälle och haft väldigt uppskattade dressyrträningar. Det har även arrangerats 
löshoppning vid ett tillfälle och en WE-träning. 
 
24/9 var styrelsen och tävlingssektionen på utbildning i klubbrummet – TDB/Equipe 
och tävlingsledareutbildning, vilket var mycket givande. 
 



Vi har haft två mycket lyckade dressyrtävlingar under året, med massor av positiva 
kommentarer både från tävlande ekipage och domare. 
 
I maj genomförde vi trots lågt deltagarantal en hopptävling på gräsbanan. Vi fick 
väldigt mycket beröm från överdomaren för att vi genomförde tävlingen istället för att 
ställa in. Hopptävlingen i augusti fick vi däremot ställa in på grund av för få anmälda. 
I stället byggde vi upp hindren på gräset och hade öppen bana. 
 
Den 19/11 hade vi en Pay & Jump med Klubbmästerskap – mycket publik 
 
Ungdomssektionen har under året arrangerat Pay & Jump, Programridning, 
Halloween-fest för våra barn och ungdomar tillsammans med ung jägersro. 
 
Hindren har stått framme i ridhuset var fjärde vecka och dressyrstaketet har varit 
framme vid två tillfälle under året. 
 
Jägersro trav bjöd in oss till Klubbhästen, där vi hade möjlighet att vinna 15000:- till 
klubben. Vi var 12 st från SSRF som var med och hade två trevliga dagar på 
jägersro.  Tyvärr blev det ingen vinst för oss detta året. 
 
Trafiken runt området har varit ett stor stötesten, mail och brev är skickat till 
kommunen och namninsamling är gjord. Arbete fortskrider. 
 
JumJum (Prydesholm) och Jonny (Hjortshög) jobbade hårt på Almåsadagarna och 
tjänade in 500:- till klubben för sitt deltagande där. 
 
Året avslutades i vanlig ordning med en julshow som även i år drog mycket publik. 
 
 

  













Motion till SSRF:s årsmöte 2018 
  
Gällande longering i stora ridhuset och paddocken speciellt för unghästar . 
Vill att longering jämställs med tömkörning då rätt utförd longering och tömkörning inte sliter mer på  
underlaget än hoppning löshoppning och övrig ridning. 
 
Longering ska inte vara hästens sätt att bralla och skutta  av sig. Då är longering en felaktig och för  
hästen dålig metod. Longering ska ske med inspänd häst under lugna former. Longering ingår i  
hästens träning och uppbyggnad och lydnad. 
 
Longering ska ske då ryttaren behöver stämma av unghästen eller den mer energifyllda hästen utan 
att själv behöva sitta upp och riskera avtrillning och kanske bråkig häst. 
Har hästen bara fått trava av sig och ev galoppera några varv är stallmodet borta. 
 
Den som använder longering för avbrallning gör fel. 
 
Longering är ett bra sätt att lära hästen kommandon och lydnad från marken. Speciellt för unghästar  
och mindre lydiga hästar. Galoppfattningar tas på ordkommando i början och då måste det sitta från  
marken. 
 
En eller två tömmar gör ingen skillnad. Det finns de som tömkör på volt i 45 minuter. 
 
Risken att tappa hästen är inte större men om olyckan är framme så har hästen 2 tömmar vid  
tömkörning och 1 vid longering. 
 
Slitaget på underlaget är inte större om det sker på rätt sätt. Däremot är ryttarens väl och ve  
viktigare än slitage. Löshoppning är ett oerhört slitage på underlaget men får förekomma. 
 
Alla proffs tar då och då sina hästar, även GP hästar på lina några varv innan ridning. Detta för att  
stämma av ev hälta etc. 
 
Kurser i longering kan ges precis som i tömkörning. 
 
De som har unghästar kan inte longera i regn och mörker i lerpaddocken där nere, ej heller i lilla  
ridhuset. 
Ifall andra rider i ridhuset måste frågan ställas och longering bör bara ske max 10 minuter. 
  
Att tro att våra medlemmar skulle missbruka detta tycker jag är fel. 
  
Att longera utan inspänning ska bara ske ifall man är ensam i ridhuset. 
 
Vi måste öka kunskapen kring vår hästhållning och inte vidhålla gamla vanor bara för att dom funnits. 
 
När jag började hos SSRF så plockades inte gödsel i ridhuset och speglar hadde man i sovrummet. Det  
var inställningen då. Knappast nu. Ifall vi läser på i vår kursbok så kan vi se longeringens fördelar och  
nödvändighet för unghästen och även andra hästar. 
 
Maud Cantoreggi Pedersen 
 



Motion gällande longering i stora ridhuset och 
paddocken speciellt för unghästar 
Inlämnad av Maude Cantoreggi Pedersen 
 
Förslag 
 
Se separat papper med inlämnad motion 
 
Styrelsens yrkande: 
 
Styrelsen yrkar avslag på motionen: 
 
Styrelsen är enig om att det visst kan finnas fördelar och nödvändigheter för 
unghästar och andra hästar med longering, men yrkar dock avslag på motionen med 
följande motivering. 
 
Vi har fått uttalande ifrån yrkesmän som håller på med ridhus/paddockunderlag, i 
detta fall de som väger av vårt ridhus. Evert säger att det är förödande för underlaget 
att longera.  
I dagsläget räcker det med att vi väger av ridhuset en gång vart annat år. Vid 
longering är det lätt hänt att översta lagret flyttas undan och då kan vi komma att  
behöva väga av ridhuset 2-3 gånger per år för att hålla samma standard som vi har 
på underlaget just nu. Detta innebär en ökad kostnad för klubben. 
 
Våra ridhusregler gäller alla medlemmar oavsett vilken kunskap man har när det 
gäller longering, får en longera får alla. Eftersom vi i klubben har två andra alternativ 
där det är ok att longera, så finns det möjlighet för denna aktivitet utan att det 
påverkar underlaget, ridande ekipage samt klubbens ekonomi. 
 
Det är omöjligt att ha samma kontroll på sin häst med en töm som med två, och det 
är lätt hänt att hästen brallar iväg och sprätter i underlaget. Det medför samtidigt en 
risk för ridande ekipage och eftersom vi alla betalar samma ridhusavgift är det inte 
juste att be ridande ekipage att hålla sig på en halva av ridhuset för att man måste 
longera sin häst, om det så bara är för tio minuter. Tappar man sin häst kan det bli 
ödesdigert för alla inblandade och även om hästen är inspänd kan missöden ske. 
 
Därför vill styrelsen även förbjuda tömkörning när det är ridande ekipage i manegen. 
Detta kommer inte att tas upp på årsmötet utan kommer senare. 
 
 



Södra Sallerups Ryttarförenings Verksamhetsplan 2018 
Övergripande föreningsmål för Södra Sallerups Ryttarförening 
Under 2018 är fokus på att fortsätta utveckla verksamheten utifrån den vision och värderingar som 
sattes under 2017. Målet är att öka antalet medlemmar i föreningen i jämförelse med 2017, och 
satsa på barn- och ungdomarna i föreningen.  

För Södra Sallerups Ryttarförenings besökare är ambitionen att öka frekvensen av återvändande 
besökare vid tävlingar och event, genom att se till att alla besökare upplever ett trevligt och glatt 
bemötande samtidigt som ett professionellt och givande event.  

Under 2018 öppnar föreningen upp för nya sponsorer, där det finns nya riktlinjer för vad som ingår.  

Utvecklingsplaner för anläggningen 
Anläggningen planeras att utvecklas under 2018/2019 till en säker och välkomnande ridsportplats i 
Skåne. Inför vårens dressyrtävling kommer ridhuset att målas vitt i nederkant och en ny SSRF-skylt 
kommer köpas in och monteras på ridhuset.  

En ny trappa kommer byggas vid personingången till ridhuset och träden kommer beskäras längs 
långsidan vid läktaren. Gruspaddocken kommer under våren att ogräsbekämpas igen och därefter 
toppdressas med nytt grus.  

Lilla ridhuset kommer harvas upp och nytt flis kommer läggas in för att säkra möjligheterna för 
ridning och träning av hästar.  

Parkeringsbelysningen kommer åtgärdas under våren, då nya ledningar kommer grävas ner i marken 
och förhoppningsvis lösa jordfelet som nu varit ett faktum. Belysningen i ridhuset kommer 
uppdateras med nya lysrör på de ställen där de gett upp, detta i väntan på ett större 
belysningsprojekt under 2019 där alla armaturer och ljuskällorna kommer bytas ut. För att kunna 
finansiera projektet kommer alla intäkter från tävlingar och evenemang under 2018 öronmärkas för 
belysning, samt bidrag inom energieffektivisering kommer sökas. Genom att byta belysningen 
kommer föreningen sänka sina driftkostnader och mer än halvera posten för energi. 

Under 2018 är ambitionen att fokusera på att öka intäkterna genom att förbättra möjligheterna för 
ridnings- och tävlingsverksamheten. Paddocken med måttet 20x64 planeras byggas ut till fullstort 
mått om 30x64m under senvåren och därmed möjliggöra tävlingar under sommaren/hösten på fiber. 
I samband med utbyggnationen kommer staketet att uppdateras samt belysningen i paddocken. 
Ambitionen med projektet är att det helt blir finansierat av externt projektstöd och att det 
genomförs under maj.  

Genom en utbyggd paddock är förhoppningen att locka fler medlemmar till Södra Sallerup och öka 
antalet tävlingsekipage rejält.  

Som ett led i tävlingsverksamheten kommer föreningen utlysa tävlingen Stallhindret under april. 
Tävlingen innebär att alla frivilliga stallar i området utvecklar ett hinder inom Södra Sallerups 
hinderpark efter eget tycke och smak. Tävlingen avgörs i en utställning där varje hinder betygssätts 
efter satta kriterier. Syftet med tävlingen är att öka samhörigheten inom föreningen samt säkerställa 
fantastiskt hindermaterial till sommarens tävlingar.  



Tränings- och tävlingstillfällen  
Föreningen kommer under 2018 att upprätthålla alla träningsmöjligheter för alla medlemmar genom 
att fortsätta erbjuda träningar inom dressyr, hoppning och markarbete med befintliga tränare. Under 
vår och höst kommer minst två gästtränare per halvår att besöka föreningen, och utveckla 
föreningens ekipage mot nya höjder.  

Gällande tävlingsverksamheten är ambitionen att utöka antalet tävlingsdagar till fyra per år, mot 
planen för två under 2018. Ambitionen är att kunna anordna hopptävlingar i paddocken innan och 
efter sommaren, förutsatt att paddocken byggs ut enligt beskrivet ovan.  

Utbildning 
Södra Sallerups Ryttarförening kommer fortsätta anordna lärogrupper, under våren med tema 
sjukvård och första hjälpen. Ett tema för hösten sätts under sensommaren.  

Utöver de kontinuerliga lärogrupperna är ambitionen att hålla minst två kurser/clinics per halvår, 
med varierande teman. Löshoppning kommer anordnas minst en gång per halvår, och därutöver 
anordnar föreningen kurser på förslag från medlemmarna.  
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