
 

Verksamhetsberättelse TS 2019 

Tävlingssektionen är en formellt vald sektion. Vi har en dressyr och en 

hoppsektion. Medlemmarna i tävlingssektionen känner ett ansvar under 

tävlingsåret och är oftast aktiva under alla tävlingar eftersom de har ett visst 

ansvarsområde. Men det finns också de som arbetar aktivt vid vissa tävlingar 

eller under vissa perioder, vilket också är ett sätt att vara verksam i 

tävlingssektionen.  

Tävlingssektionen är beroende av en sammankallande till möte och en kassör, 

samt en stomme med aktiva som kan ta ansvar för och bygga upp exempelvis 

sekretariat, domartorn, funktionärstab, cafeteria, prisceremonier, 

sponsorkontakter och ytterområde. 

 Därutöver är det som sagt viktigt med alla de som tar ett ansvar under vissa 

tävlingar som klubben ordnar och vid olika aktiviteter. Jönköpings Fältrittklubb 

tävlingssektion tackar för 2019 och ser fram mot ett 2020 där tävlingsryttare 

och tävlingsverksamhet i klubben kan samspela med annan verksamhet på ett 

bra sätt. Kom ihåg… Ju fler vi är som hjälper till desto roligare har vi!  

 

Tävlingssektionen har under 2019 anordnat 10 stycken tävlingar och 1 Pay and 

Jump. Vi har haft 3268 starter fördelat på 2412 starter i hoppning 856 starter 

dressyr. Pay and Jump har också varit mycket uppskattat och ca 100 starter har 

genomförts. JFK  får mycket beröm för arrangemanget av tävlingar av både de 

tävlande, publik, domare och överdomare. Alla frivilliga krafter som hjälper till 

på dessa tävlingsdagar är oerhört viktiga för att vi ska kunna genomföra 

tävlingarna på ett bra, säkert och trevligt sätt. Ett STORT tack till all ni som var 

funktionärer på tävlingarna och till er som bidrog med fina sponsorpriser. NI är 

alla en förutsättning för att JFK  ska kunna genomföra tävlingar.  Vi har i år igen 

gjort ett fantastiskt resultat.  Ett plus på över 450000. Då är ju inte kafeteria 

medräknad. Vi är ju i behov av varandra. 

 

 



 

Hoppning 

Vi i TS hopp har kört både gamla och nya koncept. Vi har haft semifinal i 4-års 

championat. Vår erfarenhet är att det är en viktig tävling för att få fram 

framtidens hopphästar. Vi  ändrade lite i  årets upplaga och öppnade upp för 

att fler skulle kunna delta. 

Vi har haft lokala tävlingar och även en nationell tävling på våren. 

Vår hinderpark håller en hög klass och vi får mycket beröm för den.  Under året 

har vi inhandlat 4 nya Walkie talkies och resterande bytts ut 2020.  Vi har haft 1 

pay and Jump som drevs av  Kasper Westergren. 

Under Elmia horse show blev vi igen utmanande av Värnamo RK i en 

duellhoppning där fyra ekipage deltog. Tack för att ni ställde upp Karin 

Hegestrand Malin Hegestrand  Frida Östberg och Elin Gustavsson. I år var det 

JFKs tur att vinna.. Tack Anneli Wetterström för ditt stöd.  

Dressyr 

Under året har vi haft fyra dressyrtävlingar, varav Jönköpings Summer Dressage  
var den största. Det var åttonde året vi anordnade Jönköpings Summer 
Dressage som igen blev en succé både för klubben ekonomiskt men också 
baserat på all fin feedback från de tävlande samt också för det allt bra 
teamwork inför tävlingen.  Vi är dock en liten skara drar i/planerar tävlingarna 
och vi ser gärna att fler engagerar sig så att vi kan fortsätta att anordna 
tävlingarna. 
 

 

Tränare i TS regi 

Under 2019 har hoppningen haft Annelie Wetterström och Jens Wickström 

som sina tränare.  De har också hållit kurser utöver sina träningsdagar. 

Dressyren har haft träningar för Susanne Gielen, Marika Martinsson och Kicki 

Alm.  Vi i TS tycker det är så kul att kunna erbjuda dessa meriterade tränare.  

 

 

 



 

Tävlingsryttare 

Vi i JFK har mycket att vara stolta för under tävlingsåret 2019. Många har 

lyckats fantastiskt bra och ska bli spännande att följa under 2020. Vi hade ett 

gott ponny gäng som kämpade i Div 3. Härligt att se den goa klubb andan då 

hejarklacken fick pris vid en deltävling. 

 

 

Tävlingssektionen delar ut pris till följande ryttare i år. Vi tittar på ekipage 

ranking. 

 

Hoppning 

Senior 

Ellen Brunes och hästen X-it 

 

Haft ett fantastisk år med placeringar upp till 145cm. 

 

Junior 

Tindra Rånge och Newton Tigra hade ett framgångsrikt 2019. 

 

 



 

Ponny 

 

Tindra Rånge och Flessenbos Johny hade en mycket framgångsrikt 2019. De 

hade många segrar och placeringar på högsta nivå och toppade året med en 

fjärde plats i inomhus SM 

 

Dressyr 

Senior Maria Åsebrant och hästen Divine M 

 

Divine M är Marias egen uppfödning och i sin första tävlingssäsong gjort fina 

resultat tom Msv B 

 

Junior Tilda Gustavsson och hästen Bruschetto 

 

 

Ponny Hedda Ekelund med ponnyn Costello 



 

 

 

 

 

Körning 

Linnea Kristiansen och Di Luca 

 

Klubbmästare 2019 

 

  

Linus Isaksson klubbmästare Häst 2019 



 

 

Malin Hegestrand klubbmästare ponny 2019 

 

 

 

Cornelia Gothammar Klubbmästare häst dressyr  

 

 

 

Lova Davidsson och Major Klubbmästare ponny dressyr  



 

 

 

 


