
Verksamhetsberättelse  

Göteborg Hästsportklubb 2019 

 
Antal medlemmar 2019: 77 st 

Antal licensierade ryttare 2019: 63 st 

 

Året 2019 har återigen varit ett aktivt år för klubben med många arrangemang på vår anläggning 

Göteborg Horse Park.  

Vi har även haft fina framgångar på tävlingsbanorna för våra klubbryttare samt deltagit i olika 

lagsammanhang.  

 

Vi har under året arrangerat flertalet Pay & Jumps på vår anläggning och även Öppen Bana som varit 

väldigt populärt och uppskattat.  

Vår ungdomssektion arrangerade 1:e maj en Pay & Jump till förmån för Jontefonden där intäkterna 

från tävlingen gick oavkortat till Jontefonden´s arbete. Totalt kunde vi donera 10 000 kronor vilket 

kändes otroligt roligt och viktigt. 

 

TRÄNING OCH UTBILDNING 

 

På tränarsidan har klubben arrangerat hoppträningar för Ragnar Bengtsson, Niclas Haking, Caroline 

Johansson och Tomas Torgersen. Alla dessa fyra tränare har haft många elever och träningar från april 

till och med oktober på anläggningen.  

På dressyrsidan är det lite tunnare men klubben har varit behjälplig med kontakt och bokning till 

dressyrtränaren Tina Ahlqvist som haft dressyrträningar på anläggningen.  

Mounted Games gänget i GHSK har varit väldigt aktiv med träningar och haft många uppskattade 

tillfällen med ryttare från både vår klubb och andra klubbar under året. 

 

Vi har haft fortsatt bra samarbete med SISU och vår konsulent Malin. Under året har vi genomfört en 

rad olika utbildningar med stöd av både SISU och Idrottslyftet. Styrelsen och US har även haft 

separata workshops på bland annat Arken kring vår organisationsutveckling.  

 

Vår medlem Louise Johansson som är Grönt Kort utbildare har även genomfört en Grönt Kort kurs för 

både medlemmar och icke medlemmar i klubbens regi. 

 

  



TÄVLINGAR 

 

Årets tävlingssäsong hos oss startade med LÅNGFREDAGSTÄVLINGEN den 19 april då vi hade en lokal 

hopptävling över en dag med 77 starter för dagen. Klasserna var 90, 100 och 110 cm. En bra mjukstart 

för säsongen där vi fick chansen att testa både underlag, teknikutrustning och hindermaterial inför 

året.  

 

Nästa tävling blev DRESSYRPOKALEN 24-26 maj. Vi hade klasser från LB:2 till Prix S:t Georges samt 

unghästklasser med kval till Falsterbo. Totalt 249 starter över tre dagar med dubbla banor. 

Tävlingsledare var Jennie Ljungkvist.  

 

Sen var det dags för premiären av CHAMPION OF THE AMATEURS “COTA” under nationaldagshelgen 

6-8 juni. Ett nytt koncept där vi har ett lokalt meeting med hinderhöjder upp till 110 cm fast med 

“proffskänsla”. Lite svårare banor (men lägre hinderhöjd) , blommor, sponsorer, fina priser osv. Allt för 

att skapa ett meeting för amatörer men med de allra bästa förutsättningarna som finns. Detta blev 

otroligt lyckat och uppskattat av alla. Totalt var det 643 starter över 3 dagar. 

Vi hade även CHAMPION OF THE AMATEURS “PONYEDITION” den 9 juni med 237 starter. Här var det 

klasser från LD till LA samt även finalen i Division 1 ponny. 

 

Vi fortsatte sedan tävlingssäsongen med vår största 

tävling JUMP IN JULY som alltid ligger vecka 29  som 

2019 blev den 18-21 juli. Här var det klasser från 90 cm 

(avd B) till 145 cm och även andra omgången av 

Division 1 Häst västra zonen, Totalt blev det 823 starter 

över dessa fyra dagar och ett lyckat evenemang med 

goda betyg från ryttare och besökare. Vi tar även med 

oss en del lärdomar som alltid efter så här stora 

tävlingar där vi kan jobba på förbättringar till nästa år.  

 

Årets sista tävling blev PONNYPOKALEN den 8 september. En endagars-hopptävling för ponnyer med 

klasser från LC+ till LA+. Här blev det totalt 93 starter för dagen. 

 

Utöver våra hopp- och dressyrtävlingar har vi haft flertalet Mounted Games tävlingar på vår 

anläggningen under året. Bland annat var vi arrangör för Nordiska Individuella mästerskapen, 

Individuella SM samt den uppskattade tävlingen “Mästarnas Mästare”.  

 

LAG  

 

När det gäller lagtävlingar så har vi under 2019 haft lag i hoppning: PONNY ELITEN samt HÄST 

DIVISION 1. Här red vi tyvärr bara två omgångar i respektive serie då vi fick lite bortfall på både hästar 

och ryttare till de andra omgångarna.  

 

 

 

  



ÖVRIGT 

 

Klubben har under året gjort en del investeringar till 

anläggningen i form av utökning av hinderpark, ett nytt 

dressyrstaket, gräsklippare (hälften med Vestur), högtryckstvätt, 

viss teknik i forma av datorer osv. Totalt har vi investerat cirka 

155 000 i anläggningen. 

 

Under 2019 blev det också klart att vi (GHSK) samt Vestur tar över GHCC (körklubben) aktier i 

Göteborg Horse Park och blir därför två delägare i anläggningen istället för tre. Körningen gick in i 

GHSK som en egen kommitté. 

 

Vi vill också särskilt omnämna alla fantastiska funktionärer - både medlemmar och icke medlemmar, 

som hjälper till att genomföra våra tävlingar på ett alldeles ypperligt sätt. Utan Er hade inget av 

ovanstående blivit gjort. Tack för att ni ställer upp för den ideella idrottsverksamheten.  

 

Sammanfattningsvis ser vi tillbaka på ett mycket väl genomfört 2019 både vad gäller tävlingar, 

utbildning och investeringar. Vi har återigen stärkt vårt varumärke som en attraktiv förening för 

tävlingsryttare (framförallt för inom hoppning) i regionen och genomfört en rad förbättringar 

organisatoriskt för att kunna effektivisera och förenkla sättet vi driver vår förening framåt.  

 

Tack för ett roligt och givande 2019, vi ser fram emot 2020!  

 

Vid pennan //  

Styrelsen GHSK via ordförande Hanna Khazrai 

 

 


