
Resultat Klubbmästerskapet 16/9 2017 
T8 Barn uttagning 
1 Alicia Andersdotter – Thorri fra Skovbogaard 4,9 

2 Astrid Tillström – Hrönn från Skaneyland 4,65 

3 Tekla Petersson – Hrekkur från Hestawite 4,55 

4 Thor Eriksson – Ljósvaki fra Gudenådalen 4,5 

5 Agnes Mårtensson – Valur 4,0 

Final 
1 Tekla Pettersson – Hrekkur (Klubbmästare) 6,4 

2 Alicia Andersdotter – Thorri 5,4 

3 Astrid Tillström – Hrönn 5,0 

4 Thor Eriksson – Ljósvaki 4,6 

5 Agnes Mårtensson – Valur 3,4 

  

T7 Vuxen Uttagning 
1 Anja Gunnarsson – Kraftur 6,0 

2 Ulrika Magnusson – Sol från Äppellunden 5,5 

3 Sofie Malmberg – Ringo från Östra Greda 5,05 

  Ulrika Rydkvist – Sigla 5,05 

5 Sofia Gisehäll – Seifur från Vischan 5,0 

  Malin Widell Lindskoug – Amor från Hästhava 5,0 

7 Liselotte Olsson – Hjaltalin från Kvarnbacka 4,9 

8 Margareta Tillström – Gudmundur från Hästhava 4,8 

9 Linda Eriksson – Frami fra Skeidvöllum 4,55 

  Rebecka Thörn – Engla från Vischan 4,55 

11 Jessica Asklund – Villingur fra Hömluhoilt 4,5 

12 Rose- Marie Sandström – Olina från Olsbacken 4,4 

13 Angelika Ulfvin – Loftur fra Asbjarnars 4,15 

14 Susanne Svensson – Seidur från Holmagården 3,8 



  

  

Final 
1 Ulrika Magnusson – Sol (Klubbmästare) 5,4 

2 Sofia Giselhäll – Seifur 5,1 

3 Malin Widell Lindskoug – Amor 5,0 

4 Ulrika Rydkvist – Sigla 4,8 

5 Sofie Malmberg – Ringo 4,6 

  

T7 Ungdom Uttagning 
1 Ida Ericson -Heikir fra Leysingjastödum 5,4 

  Paula Ericson – Tilberi från Östra Greda 5,4 

3 Amelie Eneberg – Bangsi från Konga 5,0 

4 Linnea Johannisson – Grimalfa från Stall Vita Villan 4,5 

5 Nelly Enarsson – Kellir från Idavallen 4,05 

6 Astrid Eklund – Sendill från Himlahöjden 3,75 

7 Nellie Thörn – Brimir från Västramarken 3,65 

8 Amelie Eneberg – Strákur från Kvarnbacka 3,0 

Final 
1 Paula Ericson – Tilberi(Klubbmästare) 5,8 

2 Ida Ericson – Heikir 5,1 

3 Amelie Eneberg – Bangsi 4,8 

4 Nelly Enarsson – Kellir 4,5 

5 Linnea Johannisson – Grimalfa 4,4 

  

T3 Vuxen Uttagning 
1 Emilie Adolfsson – Saela från Norrkåsa 6,25 

2 Sofie Malmberg – Sólrikur från Östra Greda 4,55 

3 Malena Emeus – Fuga fra Hestheimum 4,5 



4 Lina Bengtsson – Hulda från Viltgården 3,9 

5 Emmy Andersson- Magnhildur från Skaneyland 2,75 

Final 
1 Emilie Adolfsson – Saela (Klubbmästare) 6,4 

2 Malena Emeus – Fuga 5,3 

3 Sofie Malmberg – Sólrikur 4,8 

4 Lina Bengtsson – Hulda 4,2 

  

T3 Ungdom 
1 Hanne Lysö – Somi från Olsbacken (Klubbmästare) 5,6 

2 Inna Artursson – Oskar från Helgagården 4,85 

3 Emmie Persson – Saerun från Norrkåsa 4,75 

4 Molli Persson – Silfurbra från Kvarnbacka 4,1 

  

V2 Vuxen Uttagning 
1 Emilie Adolfsson – Saela från Norrkåsa 5,7 

2 Sofia Giselhäll – Seifur från Vischan 5,15 

3 Sofia Malmberg – Sólrikur från Östra Greda 4,45 

4 Malena Emeus – Fuga fra Hestheimum 4,2 

5 Angelika Ulfvin – Loftur fra Asbjarnars 3,4 

Final 
1 Emilie Adolfsson – Saela (Klubbmästare) 6,2 

2 Malena Emeus – Fuga 5,8 

3 Sofia Giselhäll – Seifur 5,5 

4 Sofie Malmberg –Sólrikur 4,9 

  

V2 Ungdom Uttagning 
1 Hanne Lysö – Somi från  Olsbacken 6,0 

2 Paula Ericson – Tilberi från Östra Greda 5,0 



3 Emmie Persson – Saerun från Norrkåsa 4,95 

4 Inna Artursson – Oskar från Helgagården 4,85 

5 Molli Persson – Silfurbra från Kvarnbacka 4,75  

Final 
1 Hanne Lysö – Somi (Klubbmästare) 6,4 

2 Emmie Persson – Saerun 5,5 

3 Inna Artursson – Oskar 5,1 

4 Molli Persson – Silfurbra 5,0 

  

F2 Vuxen Uttagning 
1 Malin Widell Lindskoug – Amor från Hästhava 4,4 

2 Anneli Lysö – Rökkvadis från Olsbacken 4,2 

3 Liselotte Olsson – Hjaltalin från Kvarnbacka 4,05 

4 Rebecka Thörn – Engla från Vischan 3,15 

5 Sofia Giselhäll – Ái från Sundsäng 3,1 

Final 
1 Malin Widell Lindskoug – Amor (Klubbmästare) 4,9 

2 Anneli Lysö – Rökkvadis 4,7 

3 Liselotte Olsson – Hjaltalin 4,6 

4 Rebecka Thörn – Engla 3,3 

  

F2 Ungdom 
1 Paula Ericson – Arfur fra Steinskoti (Klubbmästare) 5,5 

2 Astrid Tillström – Gudmundur från Hästhava 3,6 

3 Amelie Eneberg – Bangsi från Konga 3,2 

  

T4 Ungdom 
1 Paula Ericson – Arfur fra Steinskoti (Klubbmästare) 5,15 

  



T4 Vuxen  
1 Anne Mortensen – Röskur från Kvarnbacka 4,45 

2 Amanda Jönsson – Aradis från stall Borgartúni (Klubbmästare) 4,1 

  

V5 Barn Uttagning 
1 Tekla Pettersson – Hrekkur från Hestwite 5,55 

2 Astrid Tillström – Hrönn från Skaneyland 5,2 

3 Thor Eriksson – Ljósvaki fra Gudenådalen 4,35 

4 Agnes Mårtensson – Valur 4,25 

5 Matilda Asklund – Villingur fra Hömlihoilt 4,0 

6 Alicia Andersdotter – Thorri fra Skovbogaard 3,85 

Final 
1 Tekla Pettersson – Hrekkur (Klubbmästare) 6,3 

2 Alicia Andersdotter – Thorri 5,4 

3 Matilda Asklund – Villingur 4,3 

4 Astrid Tillström –Hrönn 4,1 

5 Thor Eriksson – Ljósvaki 3,1 

6 Agnes Mårtensson – Valur 2,1 

  

V5 Ungdom 
1 Ida Ericson – Heikir fra Leysingjastödum (Klubbmästare) 5,3 

2 Nelly Enarsson – Kellir från Idavallen 4,95 

3 Amelie Eneberg – Strákur från Kvarnbacka 4,45 

4 Nellie Thörn – Brimir från Västramarken 3,6 

  

V5 Vuxen Uttagning 
1 Anja Gunnarsson – Kraftur 5,85 

2 Ulrika Magnusson – Sol från Äppellunden 5,15 

3 Ulrika Rydkvist – Sigla 5,0 



4 Monica Berg – Hokkur från Hilesbacke 4,65 

5 Lina Bengtsson – Hulda från Viltgården 4,6 

6 Rose-Marie Sandström – Olina från Olsbacken 4,5 

7 Anne Mortensen – Röskur från Kvarnbacka 4,35 

8 Amanda Jönsson – Aradis från Stall Borgartúni 4,2 

9 Emmy Andersson – Magnhildur från Skaneyland 4,05 

Final 
1 Ulrika Magnusson – Sol (Klubbmästare) 5,4 

2 Ulrika Rydkvist –Sigla 5,2 

3 Rose-Marie Sandström – Olina 4,9 

4 Lina Bengtsson – Hulda 4,6 

5 Anne Mortensen – Röskur 3,6 

  
 


