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Revisorer 
Ylwa Holgersson 
Maria Berger 
 
Valberedning 
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Helena Andersson 
 
Tävlingskommité 
Anna von Krogh 
Susanne Kinhult 
Jessica Sundén   equipe/TDB 
 
Styrelsen har sammanträtt 10 gånger under året. 
 
Medlemmar 
2011 har Eds RS haft 146 medlemmar, varav ___ under 20 år. 
 
Medlemsantalet har varit ganska stabilt de senaste åren, där elever från Ridcenter på Dal står 
för cirka 65 medlemmar. Tyvärr ser vi väl en lite vikande trend på den manliga sidan.  
Medlemsavgift är 150:- för junior och 200:- för seniorer.  
I medlemskapet får man förutom fin gemenskap i klubben, tidningen Häst och Ryttare utgiven 
av Ridsportförbundet, möjlighet att tävla för klubben och medverka vid olika arrangemang 
vid Eds RS. Det ingår även olycksfallsförsäkring i medlemsavgiften.  
 
Kom gärna med tips på hur vi får fler medlemmar och hur vi får fler att gilla och följa oss på 
Facebook. Hedersmedlemmar kan man ha i en klubb, om man tycker att någon bidragit med 
något alldeles speciellt, men dit har vi på klubbens 8 år inte kommit ännu.  
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Bakgrund 
Klubben startade på verandan på Gäsnäs hösten 2004. Ända sedan starten har målet varit att 
skapa en anläggning på en bra plats dvs hyfsat nära skolan, vägar utan backar för att 
underlätta användning på vintern och det kan man ju säga att de kriterierna har vi ju lyckats 
med när vi år 2007 kunde köpa 3,5 ha av Rune Forsdahl. Det var påsk minns jag för Martin 
Carling kom med ett jättestort påskägg och vi tog det första spadtaget i snön. I början när vi 
varken hade så mycket medlemmar, hästar eller anläggning var vi mycket duktiga på att göra 
aktiviteter utan häst. Blir det utan hästaktiviteter i dag är det oftast målning av så väl fasader 
som hinder. 2008 började arbetet med ridbanan efter en sommar med hårt jobb och många 
arbetstimmar. För att ha råd att göra paddocken sålde vi skog, matjord och vi hade sökt ett 
anläggningsbidrag från Riksidrottsförbundet på 145.000:- som vi kunde kvittera ut, de 
pengarna har nu återinvesterats i ridhuset. 2009 hade vi invigning av ridbanan och Kerstin 
Sandqvist var där och gav oss en blomma och önskade oss lycka till i framtiden. 2009 hade vi 
vårt högsta antal tävlingsryttare 25 stycken. 2010 fick vi en klubbstuga från kommunen. 2011 
har vi haft hjälp av Arbets Marknads Enheten att restaurera klubbhuset som blivit mycket fint. 
2010 fick vi även besked från Västsvenska idrottsförbundet att de beviljat ett bidrag till oss på 
660.000:-. Sen har intensiva samtal med kommunen förts för att få till byggnationen av 
ridhuset för hade vi inte börjat bygga innan december 2011 hade vi blivit 
återbetalningsskyldiga för det bidraget.  
 
Syfte och uppdrag 
Att vara en förening för alla oavsett ålder eller gren inom hästsport man är intresserad av. 
Erbjuda alla såväl nybörjare som etablerade tävlingsekipage en fin anläggning där alla kan 
utöva sin fritidsaktivitet och även bli stimulerade såväl teoretiskt som praktiskt. Och på detta 
sätt främja gemenskapen och öka det personliga välbefinnandet. Ett av våra mål är att skapa 
ett livslångt intresse för hästar, ridsport och god kamratskap. 
 
 
Samarbetspartners och bidragsgivare 
Vår absolut viktigaste bidragsgivare är Dals-Eds Kommun, i år fick vi 60.000:- i 
anläggningsbidrag. Tack vare ett fint samarbete mellan Eds RS, Kommunen och Ridcenter 
på Dal får klubben LOK stöd. Just på den fronten är vi faktiskt den näst största föreningen i 
kommunen under 2011. En annan viktig samarbetspartner är Willys där vi inventerar, 2011 
blev det tre gånger. Karlssons Varuhus lika så där har det övergått till att klubben får betalt 
per timma man gör på inventeringen och inte behöver stå för hela varuhuset som det var för 
några år sedan. I år har det även varit ett intensivt samarbete mellan SJB och Steneby Schakt  
TLM har sponsrat med svetsning. Dalslands Sparbank gick in med ett bidrag på 75.000:-  
 
Anläggningen 
Vi är så stolta att kunna visa att vi äger marken där föreningen finns. Vi har ett fullt 
fungerande klubbhus, ett litet förråd för våra inventarier, en stor fin paddock, en bra 
parkering, och nu ett stort ridhus, om än bara skalet i skrivande stund. 2011 investerade vi 
även i lite nya bommar, siffror till hindren, och en ljudanläggning J 
Det vi saknar är en toalett, ljus till paddocken och ett staket runt anläggningen (vi har stolpar 
till staket och ljus men det ska till ideella krafter för att sätta upp det).  
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BUS årsberättelse (Se separat bilaga)  
BUS har varit mycket aktiva under året, och senast stod de för en kul utmaning när det gällde 
målningen av panelen till ridhuset.  
 
 
Ridcenter på Dals årsberättelse (se även separat bilaga) 
Ridskolan har haft ett fantastiskt år 2011.  
Vi har fortsatt att kombinera sommartid på torpödegården med vintertid i ridhuset på 
Dalslands aktiviteter.  
2011 började redan 3 januari och hade 70 st ridande. Ridskolan har varit flitig med läger, 
tävlingar, TV4 har varit på besök så här händer det mycket. Acce blev återigen Stallbästis. 
 
Hästens Dag 
Vi hade återigen lite otur med vädret och en grupp med Working Equestian som fick 
förhinder att komma och visa upp sej. Annars var allt bra. Dalslands Sparbank var där och 
delade ut 75.000:- Vi hade lite politiker som var där. Islandshästföreningen var där och visade 
upp Islandshästens olika gångarter. Den klassiska parallellhoppningen, hästar mot ponnier. 
Elever från Ridcenter på Dal hade voltigeuppvisning. Agilltyuppvisning med lite hundar från 
oss och från Brukshundklubben. Sen var det den klassiska Häst Bingon.  
 
 
Tävlingsverksamheten 
Eds RS har haft 17 licensierade ryttare under året i flera discipliner, dressyr, hoppning, 
distansritt och monté. Patricia Lindqvist står för Monté licensen och Susanne Broberg håller 
fanan högt i distansritten. Sen har vi en hel del ryttare som tävlar dressyr och hoppning där det 
är blandat med ponny och stor häst. Seniorerna är Therese Karlsson - Contach, Anita Blom -
Sessan, Annika Blom - Sessan, Pethra Axelsson - flertalet unghästar, Julia Edman - Pommac 
Lizette Ragneheim - Back Gammon, Therese Ekberg - Ricardo. 
Ponny ekipagen är Ida Ström - Viggen, Ebba Niklasson - Winnie, Cecilia Johansson - Jason, 
Maria Kinhult - Julina, Rebecca Lindqvist - Great Lady, Ellen Camitz - Smokey, Ania Olsson 
- Humlan, Alma Järpemark - Chili hoppas jag inte glömde någon nu. 
Cecilia Johansson som rider ponnyn Jason har varit mycket framgångsrik, även Alma 
Järpemark har en riktig hopp racer i Chili, Annika Blom och Sessan har en hög lägsta nivå.  
 
 
Allsvenskan 
Där har vi haft ett lag med i Ponny Dressyr div III. Eds RS slutade totalt på en femte plats. 
Bästa placeringen i deltävlingarna lagmässigt var i första omgången då vi kom trea, i andra 
omgången hamnade vi på en åttonde plats för att sedan rida upp oss igen i sista omgången då 
vi kom fyra. I laget har Maria Kinhult - Julina, Cecilia Johansson - Jason, Ellen Camitz -
Smokey, Ania Olsson - Humlan, Ebba Niklasson - Winnie och Alma Järpemark - Chili 
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Klubbmästare 
KM hoppning där segrade Cecilia Johansson i hästklassen på Ricardo, för ponnyekipagen stod 
tillslut Maria Kinhult och Julina som segrare. 
KM dressyr togs hem av Annika Blom och Sessan 64 % i LB:2, och för ponnys segrade 
Rebecca Lindqvist och Great Lady på 61 % i LC:2. Det roliga är att dessa två tjejer har tagit 
steget vidare och går nu gymnasium med hästinriktning. Annika på Lillerud och Rebecca har 
tagit med sej ponnyn och flyttat till Varbergs Ridgymnasium.  
 
Avel 
Det blev tre föl i år för Eds RS del. Inget av dem visades på fölvisning men Maria Edvardsson 
var med på selektering till Elit fölauktionen, tyvärr räckte han inte till riktigt de tyckte han var 
liten, men han var bara lite sent född. 
Annars har några ur avels kommiten varit på två resor som de bekostat själva givetvis. Första 
var till Herning i Danmark på våren, kul att se hur Dansk avel jobbar. En fantastisk mässa 
hade de också jättestor!!! Andra resan gick till Belgien där det var en rundresa som 
arrangerades av ASVH, vi åkte buss över hela landet och kollade på UnghästVM i 
Zangerzhide. Dit tog vi oss via en galen taxiresa med en stressad fransktalande chaufför som 
körde i 170 km/h i en Skoda utan nackstöd. Det var skönt att åka buss resten. Zangerzhide var 
en fantastisk anläggning, tre stora fina utomhusarenor, framridningar under tak. Ridhus och 
mässområde. Vi var även och hälsade på hos Ludo Philiperts och tittade på fina hingstar. Sen 
var vi hos en av de mest framgångsrika uppfödarna i Belgien. För att sista dagen besöka en 
stor anläggning som håller på med embryotransfer. Innan det hela avslutades på det Belgiska 
avelsförbundet.  
 
 
 
Utbildningar/studieresor 
Gemensamma resor detta året  har gått till tävlingarna i Scandinavium och när BUS var på 
Strömsholm och tävlade i Hästkunskap Cup. Sen har flera medlemmar varit runt på olika 
ställen för att förkovra sej och få inspiration. Anita Blom och Jessica Sundén var och kollade 
på hästtävlingar i London, det var nog inte sista gången de var där. 
 
 
BIO 
Efter att kommunen köpt ny bioanläggning blev det dubbelt så många filmer i höst för oss att 
jobba på. Två och ibland tre dagar i veckan som vi ska se till att bion är bemannad för 
godisförsäljning. Styrelsen lägger ner många timmar där, bion kan givetvis alla föreningens 
medlemmar jobba på. Priserna är enkelt satta för att det ska bli lätt för oss att räkna. Som 
belöning får vi tre platser till den film vi står på. 
 
 
IT-Hemsida 
Jag, Anna klubbens ordförande håller i hemsidan, ska försöka bli bättre på att uppdatera. Men 
ibland i livet är det så mycket som händer och man hinner inte med allt man vill. Ridhuset har 
tagit mycket tid. Men det har blivit bra. Mer bilder till Facbook sidan så ska jag försöka 
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använda de bilderna för att lägga på hemsidan. Om ni varit på tävling så skriv gärna resultatet 
där så ska jag försöka hinna att uppdatera bättre i år. Kommer ju som bekant inte att jobba så 
mycket 2012 för jag ska vara mammaledig men undra hur mycket man hinner då… mer än nu 
envisas jag med att tro J 
 
 
Framtiden 
Vad ska man säga om den, man kan bara spekulera. Jag tror 2012 för Eds RS del kommer att 
bli ett fantastiskt år, men jobbigt. Vi har ett nytt ridhus som kommer att stå klart. Vi kommer 
att behöva söka mer pengar till underlag, ljus och sarg i första hand. Sen vill vi ju att 
anläggningen ska fortsätta att utvecklas med stall och en stor klubblokal, det behövs mycket 
pengar och ideella timmar för att det ska bli verklighet. Men det har vi ju klarat hittills så… 
 
 
 
 
En av de absolut viktigaste sakerna som jag vill dela med mej av är:  
 
Att jag är oerhört stolt över att vara med och genomföra vårt ridhusprojekt. 
Att få vara en del av detta och bygga något som kommer att användas av många i framtiden  
Det är få som genomför ett sådant här projekt ideellt på sin fritid  
Det är stort att ge bort all den tid det kräver för att kommunen ska få ytterligare en aktivitet att 
erbjuda sina invånare.  
Jag tycker det är oerhört häftigt att delta i den processen.  
Tänk er att komma tillbaka, efter att kanske bott på annan ort ett tag och sen komma hem och 
se att många fortfarande har glädje av en ett projekt som vi genomförde. 
Jag hoppas kunna sprida den känslan till fler, tänk er själva att kunna säga att  
”det här har jag varit med och byggt” 
 
 
 
Vid tangentbordet  
 
 
Anna Johansson 


