
Haflingersport Sverige 
Verksamhetsberättelse 2020 
Under verksamhetsåret 2020 har styrelsen haft 10 protokollförda möten.  
Vi har haft 37 medlemmar vilket är en minskning med 5 medlemmar från föregående år. 

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

Vi hade under året kontakt med Svenska Haflingerföreningen angående att arrangera en gemensam helg 
med HaflingerRiks och Haflingermästerskap. Det beslutades att det skulle arrangeras i Kumla den 5-6 
september 2020. Tyvärr så beslutade vi i juni att ställa in vårt Haflingermästerskap i Kumla då situationen 
med Covid-19 såg mycket osäker ut.  

Vi arrangerade istället Haflingermästerskapen Online under september där deltagarna filmade sina ritter 
hemma och blev bedömda av våra domare Hanna Walfridsson och Maria Örnefors. Hela 36 filmer 
skickades in av våra deltagare! Minimästare blev  Josefine Lundahl – Martzoni (dressyr) och Amanda 
Englund – Hannibal (hoppning). Haflingermästare blev Ida Örnefors – Nachtmann (dressyr) och Clara 
Karlsson – Eldfuxens Walente (hoppning). All Over Winner vanns av Elin Ekelund Husborn – Wilhelm 
Windborn. Konceptet mottogs positivt av alla deltagare men det framkom även att de flesta föredrar 
tävling på en anläggning då man annars tappar gemenskapen. Vi ser dock ett stort växande intresse för 
online-tävlingar och hoppas på att kunna genomföra minst en under 2021.  

Under året har det även startats upp en EM-grupp inför Haflinger EM 2021. Från oss deltar Maria 
Örnefors och Linda Stångberg. Kvalregler har tagit fram för samtliga grenar, dock så är fortfarande läget 
angående Covid-19 mycket osäkert än i skrivande stund.  

I december gav vi ut ett nummer av vår medlemstidning Sporthaflingern. Den mottogs, som tidigare, med 
glädje av våra medlemmar och bidrog även till att några nya medlemmar tillkom.  

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 6 deltagare i hoppning, 8 i dressyr och 2 i sportkörning vilket totalt är en ökning med 6 
deltagare från föregående år. 

De årliga Nominerings-tävlingen på vår Facebooksida ställdes tyvärr in.  

Styrelsen har under verksamhetsåret 2020 bestått av: 
Ordförande: Linda Stångberg   Ledamot: Maria Holmén 
Vice ordförande: Maria Örnefors Ledamot: Alva Brolin 
Kassör: Elin Dahlström   Suppleant: Elin Falk 
Sekreterare: Sofia Johnsson     
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