
Haflingersport Sverige 
Verksamhetsberättelse 2021 
Under verksamhetsåret 2020 har styrelsen haft 7 protokollförda möten.  
Vi har haft 29 medlemmar vilket är en minskning med 8 medlemmar från föregående år. 
Året har åter igen präglats av en pandemi, därav hölls årsmötet digitalt via Zoom i slutet av februari.  

Vi hade under året haft löpande kontakt med Svenska Haflingerföreningen angående att arrangera en 
gemensam helg med HaflingerRiks och Haflingermästerskap 2021. Vi avböjde förfrågan med hänvisning 
till aktuella restriktioner. Vi har dock beslutat att arrangera en haflingerhelg tillsammans på Falkenbergs 
RF i september 2022. 

Under 2021 hölls vårt Haflingermästerskap åter igen Online under september månad. Deltagarna filmade 
sina ritter hemma och blev bedömda av våra domare Hanna Walfridsson och Maria Örnefors. Tävlingen 
lockade 20 starter i dressyr och 16 starter i hoppning, vilket gav hela 36 filmer som skickades in för 
bedömning! Minimästare blev Hanna Kampf – Antonius (dressyr) och Oliwia Azero Johansson – 
Knappekullas Waquero (hoppning). Haflingermästare blev Ida Örnefors – Nachtmann (dressyr) och Elin 
Ekelund Husborn Wilhelm Windborn (hoppning). All Over Winner vanns av Desire Gustafsson – Ekbackens 
Cherry. I år införde vi även två nya klasser, Golden Youngster, som riktades mot unga hästar 4-5 år där 
Linn Fernblad – Maylona segrade i dressyren och Alexandra Sandberg – Rociana i hoppning. Nästar år 
hoppas vi att pandemin håller sig i schack och att vi åter igen kan anordna en fysisk tävling i Falkenberg. 

Kvalregler för EM jobbades fram under våren och den 26-29 augusti 2021 hölls Europamästerskapet för 
Haflinger i Stadl Paura, Österrike. Tyvärr så deltog inga svenska ekipage. Haflingersport i Danmark har 
kontaktat oss angående ett samarbete kring ett NM 2022. Vi tackade ja till deras förfrågan och 
klasser/nivåer har under året arbetats fram. Tävlingen kommer att hållas i Danmark 29-31 juli 2022 och vi 
ser fram emot att få skicka flera svenska ekipage! 

Tryckningen av årets medlemstidning blev något fördröjd på grund av problem med leveranser. I januari 
2022 levererades därför årets nummer av medlemstidningen Sporthaflingern till alla medlemmar.  

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 3 deltagare i hoppning, 5 i dressyr och 0 i sportkörning. 

Möten har under året blivit försenade, speciell i perioden mellan årsmötet och juni. Det kan förklaras med 
bristande kommunikation och ”många bollar i luften” hons samtliga deltagare i vår styrelse. Vi hoppas på 
förbättring inför nästa år och att fler i styrelsen ska visa engagemang för styrelsearbetet. 

Styrelsen har under verksamhetsåret 2020 bestått av: 
Ordförande: Linda Stångberg   Ledamot: Clara Carlsson 
Vice ordförande: Maria Örnefors Ledamot: Matilda Antonsson 
Kassör: Elin Dahlström   Suppleant: Emelie Åberg 
Sekreterare: Sofia Johnsson   Suppleant: Josefine Stångberg   
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