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Styrelsen  
Ledamöter: Diana Johansson, ordförande 

 Britt Lööv, kassör 

 Anna Höglund Södersten, sekreterare 

 Amanda Fjellman 

 Laila Marklars 

 Urban Söderqvist 

 Cathrine Wildfors 

Suppleanter: Gunnar Nilsson 

 Cerrie Hedin 

Valberedning: Eva A Jansson och Marie Bryske  

Revisorer: Eva Jansson och Thomas Larsson 

Antal protokollförda styrelsemöten:  5 

Antal medlemmar:  82 

Årsmöte:  16 februari 2022 – Hannäs  

 

 

Aktiviteter 
Föreningen har haft ett flertal aktiviteter under året.  

Ridhusträning 

WKS erbjudande till föreningens medlemmar i form av ridhusträning en gång i 

månaden under vintermånaderna genomfördes i januari och februari.  

Under perioden mars-oktober hölls träning i körning av Karin Söderqvist. 

Äggkul 
Den 17 april arrangerades den traditionsenliga maratonträningen Äggkul på Hannäs. 

Gemensam träning 
Under perioden maj-september erbjöd föreningen gemensamma träningstillfällen för 

allmän träning vid några tillfällen.  

Maratonträning 

I anslutning till Lilla Vårracet höll Stall Weja en dags maratonträning.  
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Working Equitation (WE) 
Under året har intresset för WE ökat och det har hållits flera träningstillfällen och en 

officiell tävling. 22 starter gjordes under tävlingen. Tävlande från WKS var Ann-

Sophie Björkman och Marie Bryske. 

Tävlingar Sportkörning 
Som en följd av den period som varit med corona-pandemi har hästföreningar kunnat 

söka bidrag för att komma igång igen och samtidigt hålla kostnaderna på den nivå som 

var aktuell under 2019. Wermlands Körsällskap beviljades detta bidrag för samtliga 

tävlingar. 

Med målet att kunna arrangera svår klass 2023 anlitades en ny banbyggare, Tony 

Andersson, som byggde precisionen på Lilla Vårracet och planerade parallellt för 

upplägget för Frykenracet.  

Lilla Vårracet 
arrangerades på sedvanligt sätt med dressyr och precision. I tävlingen gjordes 57 

starter.  

Frykenracet  

Arrangerades tätt inpå Lilla Vårracet, närmare bestämt den 27-29 maj. 49 ekipage kom 

till start. Tävlingen hölls i klasserna Lätt B, Lätt A och Medelsvår.  

Frykenracet är en fullständig tävling och den kräver många funktionärer, framför allt 

under maratondagen. Även detta år hade vi full bemanning av funktionärer (ca 60) 

som gjorde ett fantastiskt bra arbete. 

Planen var att arrangera svår klass redan detta år, men situationen blev för osäker med 

en annan svårklass-tävling som lades in i tävlingsterminen för nära i tid och kraftigt 

höjda priser på bensin och diesel, som vi inte visste hur de skulle slå. 

Lilla Höstracet 
arrangerades den 17 september med grenarna dressyr och precision i klasserna Lätt B, 

Lätt A och Medelsvår. Totalt gjordes 49 starter.  

I samband med tävlingen så genomfördes också 5- och 6-årschampionat i 

sportkörning för registrerade svenskfödda ponnyer i regi av Svenska Ponnyavels-

förbundet. 
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Tävlande medlemmar – Sportkörning  
På hemmatävlingarna startade ett flertal av våra medlemmar  

Eva Andersson Elenor Malmgren 
Ann-Sophie Björkman Anders Möllberg 
Marie Bryske Birgitta Norman 
Lena Fjellman Johnsson Karin Söderqvist 
Anna Höglund Södersten Madeleine Älverstad 
Diana Johansson  

 

Eva Andersson, Ann-Sophie Björkman och Diana Johansson har också deltagit i årets 

fullständiga tävling i Rättvik. Diana var även bland de startande i både Sala och Götene 

(i samband med SM). 

Karin Söderqvist deltog vid årets SM i Götene och har även startat i tre internationella 

tävlingar under året. 

Kils Hästcenter Hannäs 
Styrelsen för Kils Hästcenter Hannäs har haft regelbundna möten där tre medlemmar 

från WKS deltagit. Under 2022 har Diana Johansson varit KHHs styrelseordförande. 

Vi har haft fem gemensamma arbetsdagar på anläggningen. Föreningens medlemmar 

har varit representerade vid samtliga gemensamma arbetsdagar som Kils Hästcenter 

har utlyst. 

Kommunikation 
Medlemsutskicken har skötts av Britt Lööv och hon har varit ansvarig för föreningens 

hemsida. 

Under året gjordes också ett byte av plattform för hemsidan då Svenska 

Ridsportförbundet har valt att inte längre erbjuda detta som tidigare (IdrottOnline). 

WKS valde att ansluta sig till Consid ABs erbjudande av hemsidestjänster. Därmed har 

en ny hemsida utvecklats och lanserades i slutet av året. 

Årets arrangör och SM 
Vid den årliga Körkonferensen (12-14 november) tilldelades WKS utmärkelsen Årets 

arrangör. Utmärkelsen Året tränare gick till WKS-medlemmen Karin Söderqvist. 

I samband med körkonferensen accepterade WKS preliminärt att arrangera SM 2023. 

Styrelsen tog beslutet att ta uppdraget som SM-arrangör vid mötet den 14 november. 
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Utveckling 

Under hösten har styrelsen inlett ett arbete för att vidareutveckla föreningens 

verksamhet med syfte att erbjuda medlemmarna ökad kvalitet vad gäller både 

aktiviteter och kommunikation samt säkerställa att vi som förening möter de krav 

Svenska Ridsportförbundet ställer. Arbetet har inletts med att stärka styrelsens 

ledamöter i deras roller och uppdrag med stöd av SISU.  

 

Kil 2023-02-20 
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