
Haflingersport Sverige 
Verksamhetsberättelse 2018 
Under verksamhetsåret 2018 har styrelsen haft 16 protokollförda möten.  
Vi har 17 medlemmar vilket är en minskning med 17 medlemmar från föregående år. 

Under Eurohorse på Göteborg Horse Show 20-25 februari deltog Linda Stångberg och Fortuna på 
uppvisningar i mässpaddocken. Uppvisningen blev mycket lyckad och marknadsföringen för rasen ansågs 
bli mycket bra. 

Den 28-29 april planerades en Working Equitation clinic i Gränna där vi även planerade att hålla årsmötet. 
Tyvärr blev uppslutningen inte som väntat och vi tvingades att ställa in. Årsmötet hölls istället via telefon 
den 28 maj där en ny styrelse kunde väljas. 

Under året har medlemmar ur vår styrelse deltagit i utformningen av kvalregler och förberedelserna kring 
Haflinger EM i Österrike. Nio svenska ekipage deltog, sex i dressyr och tre i hoppning. Alla presterade bra 
och var nöjda med sin prestationer. 

Den 6-7 oktober arrangerade vi vårt första Haflingermästerskap i samarbete med Nina & Sissi Lilja. 
Tävlingen mottogs mycket bra av alla deltagare och vi kunde kora våra första Haflingermästare:  
Rebecka Ericsson – Cosette (dressyr) och Veronica Kroonder – Hektor (hoppning). 

Under året har vi först diskussioner med föreningarna för Fjordingar och Connemara om ett framtida 
samarbete kring ett rasmästerskap. Tyvärr har ingen av nämnda föreningar nappat på våra förslag. 

Vi har även i år arrangerat Haflingercupen i grenarna dressyr, hoppning och sportkörning. Cupen är 
rikstäckande och ekipagen tävlingar på hemmaplan för att sedan rapportera in sina resultat till oss. I år 
har cupen haft 4 deltagare i hoppning, 7 i dressyr och 1 i sportkörning. 

I december anordnade vi vår årligt återkommande Nominerings-tävling på vår Facebooksida. Vi kunde där 
utse fyra segrare i de olika kategorierna. 

ÅRETS PRESTATION: Veronica Kroonder - Hektor 
ÅRETS KÄMPE: Alice Eriksson - Maxima 
ÅRETS UNGHÄSTEKIPAGE: Ellen Rönn - Wallander 
ÅRETS NYKOMLING: Nadja Holmén – Orsella 

Styrelsen har under verksamhetsåret 2018 bestått av: 
Ordförande: Linda Stångberg  Ledamot: Emma Lameksson   
Vice ordförande: Veronica Kroonder Ledamot: Alice Eriksson 
Sekreterare: Sofia Johnsson  Suppleant: Elin Falk 
Kassör: Elin Dahlström  Suppleant: Lisen Karlström   
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Ordförande Linda Stångberg   Kassör Elin Dahlström  
 


