
 
 

   

 
 
 
 
 

Verksamhetsberättelse för 
Svenska Hästskokastarförbundet 2020 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   

Sv Hkf 
 
Svenska Hästskokastarförbundet har under 2020 haft 17 stycken betalande klubbar och 192 stycken 
kastare.  
 
Två nya klubbar har blivit medlemmar i Svenska Hästskokastarförbundet, Hästens bror och Viby 
Hästskosällskap. 
 
2020 har varit ett år präglat av Corona-pandemin, beslut togs att SM inomhus inte kunde gå av stapeln. 
SM utomhus kunde genomföras efter att försiktighetsåtgärder av olika slag gjordes. Sweden Masters 
kunde också genomföras. 
 
Under slutet av 2020 fick flera klubbar ställa in sina tävlingar på grund av att de allmänna råden 
gällande Corona-pandemin skärptes i Sverige. 
 
Under verksamhetsåret har följande personer varit verksamma i styrelsen: 
 

� Ordförande   Lars-Åke Brincner även pressansvarig  
� Kassör  Gert Karlsson 
� Sekreterare   Lisbeth Nygaard Karlsson 
� Ledamot Matthias Gneupel 
� Ledamot Peter Olsson 
� Ledamot Leif Sundahl 
� Ledamot Berndt Olsson 
� Ledamot Kristian Jältsäter 
� Ledamot Christer Blomgren 
� Suppleant  Christoffer Cederholm 
� Suppleant Pascal Letter 
� Revisor  Matz Karlsson 
� Revisor suppleant Berndt Petterson 
� Valberedning  Styrelsen 
� Webbmaster Tomas Lindahl 

 
3 styrelsemöten har hållits under året, 4/4, 13/6 och 14/11. 
 
Försäljning av material till rabatterat pris 
 
Beslut togs av styrelsen § 5/2017-11-19 att erbjuda klubbarna att få köpa material för halva priset. 
Under 2020 har flera klubbar antagit erbjudandet och köpt in material till sina klubbar. 
 
Tävlingar 
 
Sv HKF har under året arrangerat seriespel och Sweden Masters. På grund av Corona-pandemin 
ställdes sista matchen i division 1 i seriespelet in. I division 2 lämnades walkower in i de två sista 
omgångarna på grund av Corona-pandemin. 
 
 
Inofficiella SM 2020 inne, ställdes in. 
 
 
 



 
 

   

 
I inofficiella SM 2020 ute fick vi följande segrare: 
 
Herr 1:a plats Kent Sundahl Carlskrona Hsc   
Herr 2:a plats Sandor Bodi Växjö Hsk 
Herr 3:e plats Tobias Gneupel  Sibbamåla 
 
Dam 1:a plats Sandra Widlund Växjö Hsk 
Dam 2:a plats Hathaichonlanee Phaengphui Växjö Hsk 
Dam 3:e plats Anitha Fabbeke Dynapac Hsc 
 
Ingen deltagande i juniorklassen.  
 
Ingen deltagande i miniorklassen. 
 
Dubbel 1:a plats Kent Sundahl/Leo Andersson, Carlskrona Hsc 
Dubbel 2:a plats Yamonlada Damnoenugam/Sandor Bodi Växjö Hsk 
Dubbel 3:e plats Hathaichonlanee Phaengphui/Sandra Widlund Växjö Hsk 
 
Mixed 1:a plats Sandor Bodi/Sandra Widlund, Växjö Hsk 
Mixed 2:a plats Tobias Gneupel/Carina Gneupel, Sibbamåla 
Mixed 3:e plats Kent Sundahl/Natalie Sundahl, Carlskrona Hsc 
 
 
I tävlingen Sweden Masters 2020, som gick av stapeln i Karlskrona, deltog de 20 bästa kastarna i 
Sverige. Följande 3 herrar tog hem guld-, silver- och bronsplatserna: 
 
Sandor Bodi 
Kent Sundahl 
Matz Karlsson 
  
Under året slogs flera gamla rekord både när det gäller inomhuskastning och utomhuskastning.  
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   

 
Verksamhetsplan för Svenska Hästskokastarförbundet 2021 
 
 Att verka för sportens framtida utveckling, ansvara för tävlingskalender, regelbok (som uppdateras vid 
behov) och att stadgar följs. 
 
    Att tillsammans med klubbarna marknadsföra sporten, så att vi kan få flera aktiva kastare och 
klubbar samt öka antalet ungdomar i sporten. 
 
    Att ansvara för att förbundets ekonomi är i balans och att vi kan hålla en rimlig förbundsavgift för 
förbundets medlemmar. 
 
                                 
                           SM 
     
    Klubb skall kunna ansöka om att få arrangera SM inomhus och utomhus, det går även för två 
klubbar att gemensamt ansöka om att få arrangera SM. Om ingen/inga klubb/klubbar ansöker om att få 
arrangera SM, träder Svenska Hästskokastarförbundet in och arrangerar SM. Svenska 
Hästskokastarförbundet står för priser, lokalhyra inomhus samt tar in startavgifter. Den/de 
klubb/klubbarna som arrangerar får av Svenska Hästskokastarförbundet ersättning för arrangemanget 
samt behåller inkomsterna från servering, lotterier eller annat som anordnas i samband med SM. 
Klubb/klubbarna ansvarar för sekretariat, material samt annat som hör till.  Marknadsföring står 
Svenska Hästskokastarförbundet för. 
 
                     Seriespel lag-SM inomhus 
 
    Arrangeras av Svenska Hästskokastarförbundet, som utser arrangör, ansvarar för serieprogram, 
eventuell lokalhyra samt priser till de 3 första lagen i respektive division. 
 
                      Sweden Masters 
 
    Arrangeras av Svenska Hästskokastarförbundet som ansvarar för material och priser. 
Vandringspokal erhålls vid vinst som segraren behåller 1 år. Beslut om höjning av prispengarna togs 
av styrelsen, §11/2020-11-14,  och nu delas ut: 1:a pris 1 000 kr, 2:a pris 500 kr och 3:e pris 300 kr. 
Tävlingen skall genomföras på platser som anses ge en stor publik. Tävlingen skall ses som både en 
elittävling för de bästa inom sporten samt som en tävling för att marknadsföra sporten. 
 
                    Svenska Hästskokastarförbundets hemsida 
 
    Skall ses som Svenska Hästskokastarförbundets marknadsföring utåt samt som en informationssida 
för aktiva inom sporten. Svenska Hästskokastarförbundet står för domänavgift samt ersättning (fastslås 
av årsmötet) till webbmaster. 
 
 
                    Svenska Hästskokastarförbundets utmärkelser 
    Utmärkelse erhåller segraren i Sverigeranking, segraren i seriespelsranking, segraren i bonusjakten, 
segrarna i klass 1,2,3 och 4 samt 100-klubben. Utmärkelse erhåller också 2:or och 3:or i klasser enligt 
föregående mening. Även miniorerna plats 1 till och med 3 erhåller utmärkelse. 
Styrelsen vill tacka alla medlemmar för deras engagemang när det gäller hästskokastningen och 
deltagande i tävlingar som arrangeras av både klubbar och Sv Hkf. 
Vi hoppas på ett lika givande och intressant 2020. 
 



 
 

   

 
 
 
_______________________________  ______________________________ 
Ordförande Lars-Åke Brincner   Sekreterare Lisbeth Nygaard Karlsson 
 
 
_______________________________                        ____________________________ 
Kassör Gert Karlsson                       Ledamot Leif Sundahl  
 
 
_______________________________                         ____________________________ 
 Ledamot Matthias Gneupel      Ledamot Bernt Olsson 
 
 
_______________________________  ____________________________ 
Ledamot Peter Olsson   Ledamot Kristian Jältsäter 
 
 
 
_______________________________ 
Ledamot Christer Blomgren 


