Bästa SFK medlem
Vi kan glädas åt att medlemsantalet fortfarande sakteliga ökar. Vi är nu uppe i 252
medlemmar och antalet ryttare som tävlar för SFK är högt hela 79 st. Det här ger oss i
styrelsen ett kvitto på att vi är på rätt väg.
Under våren har vi hunnit med att arrangera tävlingar i både dressyr och hoppning och SFK
stod som värd för Allsvenskan i hoppning Div 1 den 1 maj.
Tillsammans med Livdragonernas Ridsportförening och Drevinge Ryttarsällskap anordnade
SFK Stockholm Equestrian Games (Ryttarspelen) den 8 – 10 juni. Mycket lyckade tävlingar
på Gröna banan som var i perfekt skick. Under lördagen var det också familjedag med
kaninhoppning, 4 H gård, uppvisning i klassisk dressyr och ponnygalopp. Enda smolket i
bägaren var att vi fick så få startande bland annat på grund av att tävlingarna krockade med
Strömsholms 100 års jubileum med SM klasser i dressyr och fälttävlan och att Sportriders
hade tävlingar samtidigt. Vi måste jobba för att Svenska Ridsportförbundet tar en mer aktiv
del i planeringen av tävlingskalendern så att inte dessa krockar uppstår.
Under våren har det erbjudits hoppträningar på Framhoppningsbanan 3 gånger i veckan med
hopptränarna Karin Widmalm, Per Dahlgren och Lotta Knutsson.
I maj hade vi också en städdag för att snygga upp på området inför tävlingarna.
Vi har ännu inte lyckats nå en uppgörelse med Fastighetsbolaget kring det Gröna ridhuset.
Klubben behöver få ridhustimmar för att kunna arrangera träningar och gärna tävlingar på
Ryttarstadion även under vintermånaderna. Mycket tid och energi har lags ned av klubbens
ordförande och av styrelseledamöter som har arbetat på att lätta upp kontakterna på
Ryttarstadion. Det är också synd eftersom nyttjandet av ridhuset är väldigt låg, men vi kämpar
på.
Under hösten har Gustav Svallings Vandringspris ridits och Ulf Johansson stod som segrare.
Årets Prinsessan Madeleines Fälttävlan genomfördes traditionsenligt helgen 8-9 september.
Tävlingarna blev mycket lyckade och banbyggaren Thomas Berglund fick välförtjänt beröm
för sina fina banor. Thomas hade lagt ett enormt arbete på att höja standarden på banorna,
samt att också höja säkerheten, genom att bygga ett antal nya hinder med "MIM" utlösning,
som gör att bommen faller ner vid en kraftig stöt och minimerar risken för allvarliga skador.
På SFK:s hemsida kan du se bilder på de fina fälttävlanshindrena.
Tävlingen reds i tre klasser varav en lätt klass för ponny, (90cm) med sex startande, segraren
blev Evelina Collin på Kurant, SFK hade ingen ponny ryttare med i klassen.
I debutantklassen för häst (90 cm) var det 34 startande, segraren blev Rebecka Andersson på
LT Tiger. SFK ryttare Emma Holm kom på fjärde plats, totalt hade vi fem ryttare som red för
SFK i klassen.
I den lätta klassen för häst (100 cm) hade vi 36 startande och segraren blev Anna Fors på sitt
fullblod Lillbullen xx. SFK-ryttarna Emma Strömfelt kom på femte plats och Uffe Johansson
på nionde plats, vi hade totalt fyra SFK ryttare i klassen.
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Ett stort tack till vår banbyggare Thomas för dem fina banorna samt grattis alla SFK ryttare
för bra prestationer!
Vi har också haft landslagsryttaren Alexander Zetterman hos SFK och han har hållit 2
hoppträningar och den 3:e blir helgen den 6 – 7/10. Träningarna har varit mycket uppskattade
och vi hoppas på en fortsättning i vinter i något ridhus vi kan få hyra in oss i.
Jaktsäsongen startar med 1:a övningsjakten lördag den 29/9. Mycket arbete har lagts ned för
att iordningsställa hindren på Norra Djurgården. Efter jakterna serveras ärtsoppa som Roland
Åkerlund serverar. Det blir 5 övningsjakter innan avslutande Hubertusjakt lördag den 3
november. Hubertusjakten avslutas med traditionsenlig Hubertusbal på Kavallerimässen dit
inte bara jaktdeltagare utan alla SFK medlemmar är inbjudna att delta. Läs mera om detta på
vår hemsida.
Stockholm i september 2018
Stockholms Fältrittklubb
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