
Tävlingar 2022 
 
2022 blev första ”normala” tävlingsåret igen efter pandemin och alla restriktioner. Äntligen blev det 
lite enklare att planera. Vi gick in i 2022 som Årets Tävlingsarrangör, och hade därför lite press på oss 
att prestera minst lika bra som tidigare år. Detta tycks vi ha lyckats med, då vi återigen under året 
fått fortsatt mycket beröm för välarrangerade tävlingar - både ”riktiga” och på klubbnivå.  
 
Året inleddes med Hjullastarhoppet, en klubbtävling i samarbete med Volvo CE Arvika. Det blev ett 
mycket uppskattat koncept där alla deltagare fick en specialdesignad rosett och en välfylld goodiebag 
sponsrat av Volvo CE.  
 
I början av april var det dags för det återkommande ”Vårhoppet” – tvådagars hopptävling på 2* nivå 
för både ponny och stor häst. Vi fick äran att arrangera omgång 2 av division 1 allsvenskan för ponny, 
vilket också är ett kvitto på att vi är en bra tävlingsplats. Något färre startande i år, vilket tyvärr är ett 
problem i hela länet.  
Dagen innan tävlingsstart vaknade vi till drygt 10cm snö, vilket medförde otroligt mycket mer arbete 
förstås. Vi flyttade in framhoppningen i lilla ridhuset, och harvade utebanan så gott vi kunde. Framåt 
slutet på dag 2 kunde vi flytta ut framhoppningen igen och fick till och med se en liten skymt av 
solen. Inga sura miner på varken funktionärer eller tävlande, alla tyckte vi löste det på bästa möjliga 
sätt vilket kändes oerhört skönt.  
 
6 juni provade vi en ny grej – Antikrundan! Där tävlade man om en vandringspokal, på sin egen nivå, 
mot sig själv - och enda villkoret för att få delta var att man fyllt 40 år. Mycket uppskattat och det var 
flera som ville säkra sin plats redan inför kommande år!  
 
18 september red vi alla för en god sak – Ride Against Cancer, som nu blivit tradition, arrangerades. 
Det känns som detta är en dag som ligger oss varmt om hjärtat, och vi hade 60 deltagare i alla åldrar.  
21 oktober körde vi andra omgången av Hjullastarhoppet i samarbete med Volvo CE so återigen blev 
lika uppskattat.  
 
Dressyren är vi sämre på, den blev inställd i år igen pga för få anmälda. Detta är ett stort problem i 
hela länet, och vi ansökte om att få arrangera allsvenskan under 2023 och hoppas på att det kan 
locka lite startande. Vi kommer då stå som arrangör för finalen i div 2.  
 
Vi har under året haft många ryttare som gjort bra resultat ifrån sig ute på tävlingsbanorna runtom i 
landet. Roligt att så många väljer att tävla för Arvika Ridklubb!  
Summa summarum har hoppningen rullat på väldigt bra – och målet för 2023 är att kicka igång 
dressyren också.  
 

 


