
Hej alla Viarpare! 

Vi är nu 11 personer i gruppen med olika bakgrunder och historia i klubben. Jag som skriver heter Anna 

Törnebrant och ordförande sedan två år tillbaka. Jag är 38 år och har varit medlem i klubben cirka 30 år, 

ibland som lektionsryttare och ibland som privatryttare allteftersom mitt liv sett olika ut. Idag bor jag i 

Helsingborg och arbetar i Köpenhamn som Sales & Marketing Director hos Royal Canin Norden. Både jag 

och min dotter Clara rider varje vecka här på ridskolan. 

Helen Jacobsson känner ni sedan tidigare då hon suttit i styrelsen i nio år och hon har rollen som vice 

ordförande. Helen har ridit i Viarp sedan 1992 och har, tillsammans med sin syster, en egen häst. Ett 

åttaårigt sto som heter Dakenda. Till vardags arbetar hon som åklagare i Helsingborg. 

Petra Gustafsson är ny i styrelsen och är vår nya kassör. Petra bor i Helsingborg med Jocke och barnen 
Calle, Ida och Maja. Både Ida och Maja älskar hästar och rider på Viarp. Petra arbetar som lärare. 
 
Anna Ewerman är vår sekreterare och hon började rida på Viarp som 6-åring. Därefter har hon varit 
engagerad i både Ungdomssektionens styrelse och som teoriledare. Anna studerar ekonomi vid Lunds 
Universitet, bor i Landskrona och älskar hästar och dressyr. 
 
Mia Malmqvist är också Viarpare sedan många år och brinner för Viarps tävlingsverksamhet. Mia 
representerar Tävlingskommittén i styrelsen, och har kontakt med förbundet angående allt som rör 
tävlingar och licenser. 
 
Marie Sydborns roll i styrelsen är att vid behov vara ett opartiskt stöd till personalen i arbetsrelaterade 
frågor. Marie äger hästen Ricci tillsammans med sin kompis Annica och hennes favoritgren är dressyr, 
utöver hästar så är hennes passion att resa. Marie arbetar som rehabsamordnare/företagssköterska inom 
företagshälsovård. 
 
Anna Åkesson är ny i styrelsen och sitter som suppleant. Ponnymamma till dottern Emma och privatryttare, 
inriktning främst mot dressyr. Anna har ridit sedan barnsben, först på ridskola, sedan på skötponny och 
som vuxen på egen häst. Anna bor i Kvärlöv tillsammans med maken Henrik och barnen Emma och Emil. 
Hon jobbar i Bioteknikbranschen med främst kvalitetsfrågor. 
 
Jimmy Larsson bor i Kvistofta bara några kilometer från Viarp med sin fru Maria och två döttrar Thyra 14 

samt Elsa 12 år. Båda barnen är aktiva i föreningen och har stort hästintresse. Själv missar Jimmy inte en 

chans att sopa stallgången när han är i Viarp.  Jimmy arbetar som konsult i IT-branschen och i styrelsen 

bidrar han med sitt tekniska kunnande som Bygg-/Teknikansvarig. 

Maria Juhl bor i Kvistofta med sina tre söner och hunden Bella.  Maria är ny i styrelsen och hennes roll är 

fokuserat på sponsring. Hon började rida på Viarp för 3 år sedan som nybörjare. Till vardags jobbar Maria 

som Apotekschef på Apoteket Östergatan i Landskrona. 

Maria Persson Martinsson är ny i styrelsen och sitter som suppleant. Hon bor på en gård utanför 

Helsingborg. Deras två döttrar tränar voltige på Viarp vilket de tycker är toppenkul; gymnastik, hästar, fina 

dräkter och håruppsättningar, samt det en underbar gemenskap. Sedan 2015 rider även en av döttrarna 

lektion en gång i veckan. De tycker om Viarp för att det alltid känns inkluderande av alla. Sommar ridläger 

är en självklar sommaraktivitet. 

Susanne Jacobsson är suppleant i styrelsen och har ridit i Viarp sedan 1992. Tillsammans med sin syster har 

hon stoet Dakenda som tävlas i dressyr och Working Equitation. Det är Susanne som ansvarar för beräkning 

av tävlingspoäng och utdelning av priser vid årsmöten. 

Vi är samtliga enormt stolta över att ha fått Ert förtroende att sitta med i VKRKs styrelsen och såklart 

tacksamma för allt arbete som Ni alla utför och som tillsammans gör Viarp till den fantastiska klubben den 

är! 

Väl mött, 

Styrelsen genom Anna Törnebrant 


