
Haflingersport Sverige 
Verksamhetsberättelse 2019 
Under verksamhetsåret 2019 har styrelsen haft 10 protokollförda möten.  
Vi har 42 medlemmar vilket är en ökning med 25 medlemmar från föregående år. 

Under Eurohorse på Göteborg Horse Show i april hölls föreningens årsmöte.  

I mars köptes schabrak in till föreningen. Dessa kommer användas som priser på våra aktiviteter och de 
kommer även att säljas i vår klubbshop. I maj köptes det även in broderade märken med föreningen logga 
på. Under sommaren beslutades det att profilkläder skulle köpas in till styrelsen. Västar beställdes och 
försågs med vår logga. På höstkanten köpte vi även in pannband och mössor som såldes på 
Haflingermästerskapet och sedan även såldes via Facebook/hemsidan.  

I maj gav vi ut vårt första nummer av vår medlemstidning Sporthaflingern. Den mottogs med glädje av 
våra medlemmar och den bidrog även till att många nya medlemmar tillkom. Under hösten gav vi ut det 
andra numret strax innan jul och det genererade också några nya medlemmar. 

21-22 september arrangerade Haflingersport Sverige sitt andra Haflingermästerskap. Vädret visade sig 
från sin bästa sida och uppslutningen var fantastisk med hela 58 starter som genomfördes under helgen. 
Vi fick se många välridna och välskötta Haflinger. Under lördagen sparkades mästerskapet igång med fyra 
dressyrklasser där alla ryttare visade sig från sin bästa sida. Dressyrdomare var Mia Litzén som berömde 
alla ryttare och var imponerad över hur hög klass det var på tävlingen. I mästerskapsklasserna hade vi 
Clara Karlsson – Champange  och Ida Örnefors – Nachtmann i topp efter första dagen. Under lunchpausen 
visade Stall Liori upp sin sevärda och välridna Haflingerkadrilj där 6 ekipage deltog. Efter att alla hade fått 
lite mat i magen drog hoppningen igång. Efter att alla hinder hade besegrats hade vi Nadja Holmén – 
Orsella och Alva Brolin – Aghia i ledning i mästerskapen. Kadriljen blev ett uppskattat inslag och publiken 
gav stående ovationer. På kvällen arrangerades en Pizzakväll på Stall Liori där hela 43 (!) pizzor hämtades 
och åts upp mitt i stallgången bland våra fina Haflinger. 

På söndagen startade vi upp dagen med hoppklasserna med inverkansbedömning. Efter att sista ryttaren 
ridit i mål kunde vi kora Nadja Holmén – Orsella till Minimästare och Alva Brolin – Aghia till 
Haflingermästare. I All Over Winner segrade Vernica Kroonder – Amorone-P. Efter lunch reds de 
avslutande dressyrklasserna som dömdes av Barbro Andreasson. Årets Minimästare blev Clara Karlsson – 
Champange och Haflingermästare blev Ida Örnefors – Nachtmann. 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 2 deltagare i hoppning, 5 i dressyr och 3 i sportkörning. 

I slutet av november deltog Veronica Kroonder på Sweden International Horse Show med Amorone-P och 
ett gäng andra Haflingerekipage. De visade upp rasen och gjorde samtidigt reklam för vår förening. 

I december anordnade vi vår årligt återkommande Nominerings-tävling på vår Facebooksida. Segrarna är i 
skrivande stund inte utsedda än. 

I slutet av året har vi även startat upp ett samarbete med Svenska Haflingerföreningen om att anordna en 
gemensam tävlingshelg nästkommande år. Vi ser fram emot det! 

 



Styrelsen har under verksamhetsåret 2019 bestått av: 
Ordförande: Linda Stångberg   Suppleant: Lisen Karlström  
Vice ordförande: Veronica Kroonder Suppleant: Elin Falk  
Kassör: Elin Dahlström   Ledamot: Maria Holmén  
Sekreterare: Sofia Johnsson   Ledamot: Maria Örnefors  
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