
Årsberättelse Eds Ryttarsällskap 2005 
 
Ja, då var vårt första hela år som förening passerat. Vi har haft en del aktiviteter, men 
huvudmålet har varit att jobba för en egen anläggning och då först och främst ett 
ridhus. Det är en lång process från idé till beslut. Ett av de första problemen har ju 
varit att hitta en lämplig plats, och efter många om och men ligger nu en 
bygglovsansökan på byggnadskontoret. Platsen som är tänkt är gärdet till vänster 
när man svänger in mot soptippen. Om vi får bygglov,  kommer  vi att köpa ca 2,5 ha 
och därefter försöka finansiera hela projektet. Anna och Maria Berger var på en 
föreläsning med Uffen Redhe i Nössemark som gav mersmak om hur man på flera sätt  
som förening kan finansierat olika projekt genom olika bidragsformer. 
 
Aktiviteter 
Ridborgarmärket vi hyrde in oss på Kjell Johanssons anläggning i våras och 
genomförde 20 ridborgarritter, vilket ledde till att vi knep en 34:e plats totalt i 
Sverige. Och det resultatet verkar inte allt för svårt att slå 2006. 
 
Pollux hästbokklubb som vi är med sponsrar med priser till klubbar i landet som 
anordnar en dressyr och en hopptävling. Dressyren gick på våren och My och Åsa-
Lena Bodin var domare. Hopptävlingen gick av stapeln en vacker höstdag på 
Stenebynäs. Till den tävlingen hade vi många debutanter och det hade kommit lite 
nya hästar till klubbmedlemmarna.  
 

Klubb Mästerskap genomförde vi en helg mitt i juli. Vi hade ca 25 starter i både 
hoppning och dressyr.  
 
Hästens Dag  var ett av  det mest lyckade vi genomförde. Det spöregnade 
på dagen och det hela skulle börja klockan 14.00 och ljust då sprack det upp 
och blev strålande solsken. Vi hade aldrig drömt om att det skulle bli så mycket 
folk 150-200 st. Om vi ser på förberedelserna hur många lappar vi tryckt upp 
till fotoröstningen så var det 40 färdigtryckta röstlappar, trots detta var det 
65st som röstade fram bilder till 2006 års kalender. Sedan bjöd vi på 
Hästbingo, hopp- dressyr- voltigeuppvisning,  småstjärnorna var Herreys, vi 
hade också en backningstävling, korvgrillning, ansiktsmålning och lotterier. Ett 
av de mest minnesvärda förberedelserna ar att sätta upp det gigantiska tält vi 
köpte, där vi fick sitta i skopan på traktorn för att kunna resa stommarna och 
få på tältduken. 



 
Tipspromenad hade vi en som ingick i ERS Cupen en junior och en senior runda i 
Lerbäck. 
 
Sportlovsaktiv iteter genomförde vi några stycken bland annat 
käpphästhoppning, lädervård, filmkväll, porslinsmålning, det var den populäraste 
aktiviteten med 51 besökare. 
 
SISU kurser har vi gjort flera stycken Midi gnägg, Grönt Kort, Ridsporten mot 
framtiden, VARA, Hästkunskap i praktiken som resulterar i en tävlingsdag på 
Strömsholm.   Vi i Stallet som också avslutas med en tävlingsdag i Vara. Där vi kom 
4:a. 
 
Teckningskurs med Marie Bergström serietecknare i tidningen Min Häst 
 
Övrigt 
Styrelse utbildning på Scandinavium, Ponnyridningar,  Hästen reklam på Europa 
Möbler. Massagekurs med Dennis Hallberg.  Utbildning med Kyrklund. Anna gick 
klart sin ULK kurs.  
 
Tävl ingar vi har har ca:10 licensierade ryttare  Den som tävlat mest är Jenny Olsson 
med placeringar i hoppning Vi hade även ett lag i dressyrallsvenskan div III. 
Jeanna var på kvaltävling till GP ponnyn en stilhoppningstävling.  Anna-Karin Ala-
Kyyny har varit på distansritt tävling. 
 
Lucia firandet på torget blev vi tillfrågade att ha ponnyridning och att dra Lucian. 
Vilket blev jättelyckat med en sån stjärna som Detten och den fina vagnen som 
Jessica och Bert slet med kvällen innan. 
 
Läger  hade vi en del på jullovet dom blev överfulla 25 barn som red ponny , grillade 
korv, ryktade hade stafett och sjöng sånger i hölat.  
 
En av de allra roligaste sakerna detta året är att vi köpte en ponny Putte, han är 
världens snällaste. Och otroligt söt. Enda anledningarna att vi har råd att ha en 
ponny är familjen Simonssons förtjänst, för de tar hand om honom, och ger honom fri 
mat och bostad. Men snart hoppas vi alltså på att komma igång med lite ponny ridning 
i mer organiserad verksamhet och då måste vi ha en ponny till och letandet är i full 
gång . Det senaste objektet är ett svart Dartmorsto från Sunne, vi får se hur det går. 
 
Ser med glädje fram emot det kommande året och dess aktiviteter då vi i klubben 
också startat en avelssektion, och hittills har vi i alla fall 6 ston som ska betäckas. Det 
kanske blir fler. 
 
Vid tangentbordet  
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