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Uppsala Dressyrsällskap har gått i mål med sitt första verksamhetsår som nystartad förening.
Under året har verksamheten byggts upp både vad gäller styrelsens arbete,
medlemsrekrytering, tävlingsverksamhet, representation ute på tävlingsbanor med mera. Det
har varit ett fantastiskt år med mycket arbete men det har helt vägts upp av mottagandet vi
fått av alla runtomkring.

Styrelsen
Styrelsen har år 2012 bestått av
● Ordförande Åsa Andersson
● Vice ordförande Monica Molle Olsson
● Kassör Ankie Hilmerby
● Ledamot Anna Barkfeldt
● Ledamot Åsa Lindström
● Ledamot Susanne Pettersson
● Suppleant Maria Hall
● Ungdomsrepresentant Jennie Melin
● Ungdomsrepresentant ersättare Michelle Bedrup
Styrelsen hade 10 protokollförda sammanträden under året.

Övriga förtroendeposter
Valberedningen har bestått av
● Emma Backström
● Lars Gamvik
● Inger Hedberg
Revisorer

●
●
●

Revisor Irene Wall
Revisor Marie-Louise Widgren
Suppleant Tomas Hedberg

Medlemmar & Fans
Antal medlemmar 2012-12-31
Antal under 25
Antal under 21 (young rider)
Antal under 18 (junior/ponny)
Antal utställda licenser
Antal fans 2012-12-31

72
10
3
1
60 (+8 endagslicenser)
13

Ekonomi
Eftersom klubben startades upp 18 oktober 2011 har kassören arbetat med ett förlängt
räkenskapsår eftersom vissa medlemmar betalade in sin avgift för 2012 redan i december.
www.UppsalaDressyrsallskap.se

Budgeten som lades inför 2012 innehöll inkomster om 25 betalande medlemmar och 4
tävlingar med 40 starter/tävling. Utgifterna innehöll uppstartskostnader som krävs som till
exempel rosetter, plaketter, skrivare och liknande. Vi räknade då med ett underskott 2012 på
17 000 kronor. Det gav oss som mål att snabbt starta upp försäljning av kläder och kakor
samt att arbeta hårt med våra tävlingar för att få större inkomster som täcker utgifterna.
Ekonomin har rullat på under året, antalet medlemmar blev större än vi någonsin kunnat
tänka oss, försäljningarna har gått långt över förväntan och gensvaret hos våra
samarbetspartners har varit lysande. Ekonomin slutade på ett plusresultat på 30 615 kronor.
Målet med klubben är ett nollresultat; alla intäkter ska gå tillbaka till våra medlemmar. UDS
har haft ett bra år ekonomiskt sett och 2013 kommer medlemmar och fans få ta del av
överskottet från 2012.

Medlemsverksamhet
Under våren genomfördes ett tävlingsmöte där medlemmarna bjöds in för att prata dels om
UDS egen tävlingsverksamhet och vad de vill ha för tävlingar i klubben. Sen diskuterades
även hur ryttarna mentalt ska arbeta med sig själva inför det kommande tävlingsåret.
Under senhösten anordnades en träff hemma hos Anna Haag som rider Grand Prix för
klubben. Anna visade lite tips och råd i ridningen på sin Hohenfels och sedan avslutades
kvällen med att medlemmarna fick ett måldokument där de fick hjälp att sätta upp mål inför
säsongen 2013.
Inför höstens lagomgångar ordnades avsuttna träffar för div 1 och 3 ekipagen med middag
och en föreläsning av Anette Simson som är MSV domare och tävlar för UDS om vad en
domare tittar på i de aktuella klasserna. Träffarna avslutades med programridning där de
som inte satt till häst var välkomna in i domarkuren för att diskutera bedömningen.
Under året har det anordnats flertalet programridningar som varit subventionerade för UDS
ekipage. Domare som anlitats är: Birgitta Bergsten, Roger Ohlsson, Anette Simson och Gustaf
Svalling.
För att kommunicera med våra medlemmar har vår hemsida, facebooksida samt mailutskick
använts.

Tävlingsverksamheten
Uppsala Dressyrsällskap har under året anordnat 5 tävlingsdagar. Utan alla underbara
funktionärer som vi haft tillgång till under året hade det inte gått, stort TACK till alla
inblandade!
3 maj anordnades en kvällstävling på Tuthammarens Ridcenter med Breeders kval för 5- och
6-åriga hästar samt en efterföljande MSV C:1. Tävlingen hade 31 ekipage till start.
31 maj anordnades en kvällstävling på Tuthammarens Ridcenter med Breeders kval för 5och 6-åriga hästar samt en efterföljande MSV B:4. Tävlingen hade 36 ekipage till start.
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14 juni anordnades en kvällstävling på Tuthammarens Ridcenter med Breeders kval för 5och 6-åriga hästar samt en efterföljande MSV B:2. Tävlingen hade 21 ekipage till start.
8-9 september anordnades ett meeting på Tuthammarens Ridcenter med klasser från MSV C
till St Georg samt DM för juniorer och seniorer i Uppland. 114 starter genomfördes under
helgen och meetingpriser delades ut till bästa ekipage i lilla, mellan samt stora rundorna. På
lördagskvällen anordnades en ryttarfest med 23 deltagare.
Under året har UDS arbetat med att göra dressyrtävlingarna till en merupplevelse både för
deltagande ekipage, medhjälpare och publik. Det introducerades låtval till ryttarna där de
valde både intro-, trav- och galopplåt, första utanför placering på meetinget fick ett tröstpris,
goodiebags delades ut på meetinget och på kvällstävlingarna delades det ut gåvor till
ekipagen efter ritten. Stora insatser har presterats ifrån våra medlemmar i och med arbetet
av denna utveckling och gensvaret från de tävlande var mycket positivt.
UDS försöker arbeta med förbättringar hela tiden och har använt sig av enkäter efter
tävlingarnas slut för att få veta vad som mottagits bra och vad som varit något att förbättra.
Alla tävlingar under året har gått med plusresultat, allt från några hundra till några tusen.

Organisationsutveckling
Under året har mycket arbete skett genom styrelsen, det har varit bra gensvar när upprop
inför tävlingar och liknande skett men det mesta övriga arbeten har gjorts av
styrelsemedlemmarna. Under hösten har styrelsen börjat arbeta med att ta fram en
tävlingssektion samt en festkommitté så att de får avlastning. Tävlingarna tog mycket fokus
från andra uppgifter och styrelsemedlemmarna kände att övrigt föreningsarbete tappade fart.
Tävlingssektionen är tänkt att ha ansvaret över tävlingarna år 2013 såsom arbete med
funktionärer, sponsorer och liknande tillfaller dem. Mer riktlinjer sätts tillsammans med
medlemmarna i tävlingssektionen och styrelsen. Festkommittén kommer att ansvara för
ryttarfesten under meetinget samt övriga festliga tillfällen som erbjuds. Festkommitténs
riktlinjer dras också upp tillsammans med de som tillsätts i kommittén och styrelsen. Om fler
medlemmar kan engageras framöver med olika roller blir det inte lika mycket arbete per
person och vi kan fortsätta i samma positiva anda.

Representation på tävlingsbanorna
Målet inför året var att ha två lag med i allsvenskorna för stor häst som distriktet anordnade
samt att ha ett lag med på lag-SM.
Div 1 – Reds under hösten med två lag, tyvärr kom bara fyra lag totalt till start i distriktet.
Omgång 1 reds hos Jump Club och UDS kom till start med två fulla lag, det slutade med en
3:e och 4:e plats för lagen. Omgång 2 reds hos Knivstaortens RK och även där startade två
fulla lag och lag 1 tog storstilad revansch med en seger, lag 2 kom 3:a. Inför finalen blev det
manfall på grund av skador och liknande varvid lag 2 kom till start med bara 3 ryttare hos
Lurbo RK. Det var en rafflande duell men lagen föll på målsnöret och kom 3:a respektive 4:a.
Totalt kom lag 1 på andraplats i serien och lag 2 på fjärdeplats. I lagen red: Åsa Andersson –
Rohan, Emma Backström – Zauron, Michelle Bedrup – Rozzini, Sara Husén – Candy, Andrea
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Lansburgh – Matz, Tove Månsson – Loosi, Anette Simson – Rioja, Katarina Sunnegårdh Comtesse och Irene Wall – Crossby xx
Div 2 – Reds under våren med två lag, totalt i distriktet kom 9 lag till start. I första omgången
hos Lurbo RK kom lag 1 6:a och lag 2 8:a. Andra omgången reds hos Knivstaortens RK och då
kom lag 1 5:a och lag 2 6:a, två lag från första omgången kom inte till start i denna omgång. I
finalen tog lag 1 hem en strålande seger och lag 2 tog hem 5:e platsen. Totalt kom lag 1 på en
fjärdeplats och lag 2 på en sjätteplats. I lagen red: Michelle Bedrup – Rozzini, Ann-Sofie
Gustafsson – Guzzman, Frida Hedengren – Wectra, Eva Kirkesäther – Bonfire, Elin
Lindgren – Hennessy, Katrine Lindström – Confetti, Jennie Melin – Farah Diba, Eleonor
Noble – Sambucus, Karin Nordqvist – Mistral, Malin Sennhed – Cognac d´Argent.
Div 3 – Reds under hösten med två lag, 19 lag kom till start i distriktet varvid serien delades
in i två zoner. UDS båda lag hamnade i zon A med 9 lag till start. Första omgången hos
Rönningens KRK red lag 1 till sig segern och lag 2 kom på 8:e plats. Andra omgången reds
hos Upplands-Västmanlands FK och lag 1 följde upp med en andraplats och lag 2 klättrade
till en 5:e plats. Finalen gick hos Heby RF och lag 1 knep ännu en andraplats och lag 2 kom på
delad 7:e plats. Totalt vann lag 1 hela serien och lag 2 slutade delad 6:a. I lagen red: Jennie
Arvenäs – Chaun Soc, Lisa Björk – Inka, Malin Eklöf – Rameé de Chêne Feliz & Tullan, Frida
Hedengren – Big Idol, Ann-Sofi Lindberg – Lancelot, Camilla Lundgren – Zancado, Jennie
Melin – Florento, Susanne Melin – Florento, Karin Nordqvist – Hexandrus, Sofia Olsson –
Noble Fighter, Louise Sätterman – Deauville DS och Sofie Winding – Massano.
Lag-SM – Reds på Eriksberg 17-19 augusti och UDS representerades av ett lag, 18 lag kom till
start. Lagryttarna hade en teamträff på Eke utanför Uppsala då de lärde känna varandra och
stämde av allting inför tävlingarna onsdagen innan. På fredagen red Louise Sättermann –
Alex samt Katarina Sunnegårdh – Comtesse lagklassen MSV A:1. På lördagen red Susanne
Pettersson – Mássena lagklassen Intermediere I. Laget kom på en hedrande 18:e plats. En
utförlig reseberättelse finns att hitta på hemsidan.
Anna Haag och Hohenfels har varit i Finland och tävlat internationella Grand Prix klasser
med placering och även representerat klubben i Grand Prix klasser i Sverige. Det är mycket
hedrande att ha en så duktig ryttarinna i klubben!
Åsa Andersson med Rohan deltog i Dressyrringens MSV B final som reds hos Helsingborgs
FRK i november. De kvalade sig till finalen genom att rida MSV B klasser under året och
samlade så mycket poäng att de låg på 3:e plats inför finalen, det fanns 10 finalplatser att
tävla om. De slutade 8:a i finalen.
Louise Sättermann kvalade sin Alex till 7-års championatet på Falsterbo Horse Show.
Ekipaget kom på en 13:e plats i kvalet.
UDS hade två ekipage med i årgångsfinalerna på Swede Horse i Flyinge; Louise Sättermann
med sin 7-åring Alex samt Renée Ribring med sin 4-åring Denver IPS. Båda ekipagen gjorde
fina ritter men gick inte vidare till finalerna, Louise kom på 16:e plats och Renée slutade på
30:e plats.
UDS har även haft fantastiska framgångar utöver detta och många ekipage från klubben har
kommit hem med fina rosetter och bra prestationer på tävlingsbanorna! Det har varit
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fantastiskt roligt att vi har varit representerade på allt från lokal LC till internationell GP,
våra ekipage har en stor bredd och alla brinner för det de gör med sina hästar. Vi blickar nu
framåt mot tävlingsåret 2013 och hoppas att årets ekipage känner att vi kan erbjuda dem ett
spännande år tillsammans!

Sponsring/försäljning
Det har varit mycket arbete med att som nystartad förening komma in på marknaden och
hitta samarbetspartners. För vårens tävlingar hittade UDS samarbetspartners i de lokala
ridsportaffärerna. Till höstens meeting utökades sökningen och många roliga partners
hittades och gjorde vårt meeting till en fantastisk tillställning!
Bergströms & Lindströms Måleri
City Gross
Hööks
IR Ljusakupunktur
KICKS
Liqusini
Maskkontroll
Nelins
Panduro
Pavo
SkoAugust
Sporren
Tobbes Hästmassage
Tuthammarens Ridcenter
Unique Designs
Ängeby Ryttargård
UDS har även arbetat med att sälja kakor genom Kakservice samt kläder genom New Body.
Det har gett ett skönt klirr i kassan och möjliggjort våra satsningar.

Idrottslyftet
UDS ansökte om pengar ifrån Idrottslyftet och fick beviljat 18 000 kronor.
10 000 kronor att använda i en satsning med programridningar för att etablera oss som
klubb och kunna erbjuda utveckling för de ekipage som väljer att tävla för oss. Vi har under
året genomfört 8 stycken programridningar enligt vår ansökan och har även haft avsuttna
träffar där vi arbetat med att utveckla ekipagen i deras tävlande.
8000 kronor till en satsning där UDS vill erbjuda föreläsningar med inriktning på hållbara
hästar samt hållbara satsningar på tävling med hästarna.

Övrigt
UDS har under året varit med i två artiklar, en i Uppsala Nya Tidning inför meetinget och en i
Uppsala Tidningen om att UDS tänker stort och vill förändra dressyren.
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