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Årsberättelse 2016 
 
Styrelsens sammansättning: 
Anna Johansson  ordförande  ridhus/hemsidan 2016 
Therese Karlsson vice ordförande LOK/ridskola 2016 
Jessica Sundén sekreterare  tävlingssektionen 2016 
Katrin Nord  kassör  medlemsregister 2017 
Patricia Lindqvist ledamot  Inventering  2016 
Susanne Kinhult ledamot  tävlingssektionen/bio 2017 
Lena Johansson ledamot  Caféansvarig  2017 
Helena Andersson ledamot  SISU utbildningsansvarig 2016 
Elin Strutz  ledamot  LOK/aktivitetsstöd 2017 
AmandaMolander BUS represent US frågor  2016 
  
BUS 
Amanda Molander ordförande 
Alma Järpemark 
Lovisa Karlsson 
Annie Johansson 
Alma Nilsson 
Tilda Marjomaa 
Wilma Olsson 
Ida Ström 
 
Revisorer    BUS Revisorer 
Ylwa Holgersson   Ylwa Holgersson 
Maria Berger    Maria Berger 
 
Valberedning   BUS Valberedning 
Tina Johansson sammankallande Anna Johansson 
Linda Nyberg   Therese Karlson 
Anette Törnström   Helena Andersson 
 
Tävlingskommité 
Annika Gustavsson 
Annika Ström 
Susanne Kinhult 
Jessica Sundén equipe/TDB 
Elin Strutz 
 
Fotokommité 
Anna Johansson 
Katrin Nord 
Elin Strutz 
Maria Berger 
Catharina Fäldt 
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Styrelsen har sammanträtt 10 gånger under året. 
 
Medlemmar 
2016 har Eds RS haft cirka 160 medlemmar. 
Medlemsantalet har varit ganska stabilt de senaste åren. Medlemsavgift har varit 180:- för 
junior och 250:- 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.  
 
Klubben har fyra hedersmedlemmar; Kerstin Sandqvist, Rune Johansson, Mikael Johansson 
och Kimmo Purontaka.  
 
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.  
November 2011 började vi bygga ridhus på allvar. Skalet stod klart i slutet av mars, sen 
började vi sälja sargmeter och påbörjade sargbygget i juni/juli. I augusti kom asfaltsläggaren 
och la in stenmjöl jämt och snyggt. Oktober kom ottomattan och sedan sanden. Sen var det 
lita småfix med dränering, elkabel, lampor skulle upp, gjuta en liten platta vid vikporten, 
gräva ner det sista betongfundamentet, spika igen hålet på framsidan. 
April 2013 hade vi stor invigning iav ridhuset mer om detta senare i årsberättelsen. 
Hösten 2015 flyttade Ridcenter på Dal in sin verksamhet i ridhuset.  
2016 har kantats av mycket jobb men vi har äntligen fått vatten på anläggningen, toaletter och 
även satt in en jordvärmepanna som värmer upp faciliteterna. 
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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. 
Vår vision är Gemenskap - Glädje - Kunskap 
 
 
Samarbetspartners och bidragsgivare 
Dals-Eds Kommun hade i år satt av 80.000:- 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 även 2016. En annan viktig 
samarbetspartner är NEOR  
Janne Hagelbrand från SISU är viktig för oss, tack vare honom har vi varit på två 
föreningsfortbildningar i år och en seminariehelg som har varit mycket givande.  
Västsvenska Idrottsförbundet har varit viktiga för oss när vi sökt stöd till att förtsätta med 
vårt bygge. Precis innan jul blev vi beviljade 200.000:- för att finansiera fönster på 
övervåningen. Under året som var avslutade vi ett projekt för att installera en jordvärmepanna 
och radiatorer, dessa pengar kom 50 % av Västsvenska Idrottsförbundet och resten av Eds RS.  
Vi har fortfarende kvar lite pengar från Arvsfonden som vi bygger för vilket är mycket 
glädjande, det går sakta men säkert framåt.  
 

                     
 
 
 
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 med körmått, en 
bra parkering, och ett ridhus. Vi har under året fått vatten och toaletter!!! Detta har stått på 
önskelistan länge. 
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Året i stora drag 
Vi har haft mer ett ekipage på SM i hoppning för ponny, Viktoria Almroth!!! Men mer om 
alla våra tävlingsframgångar under Tävlingsverksamheten. J Vi har genomfört  i stort sett allt 
som vi hade planerat under året, vilket inte är så lite. Vi började i januari med en precisions 
tävling i ridhuset där vi tolkade på eftermiddagen. Sen var det sportlov och prova på ridning. I 
April hade vi Påskahoppet med deltagare både utifrån och med ekipage från ridskolan. Vi 
hade ett antal föräldra barnaktiviteter under året, uteritt, prova på. Under sommaren var det 
full fart med Sugar Cup, Pay n Jump, Mud Race och sommarlovsaktiviteter Bygg och grill där 
man fick lära sej lite om hur man bygger en hoppbana och vad som är viktigt att tänka på ur 
säkerhetssynpunkt. Naturligtvis hade vi ponnyridning på marknaden. Halloweenhoppning, lite 
byggdagar och så avslutade vi året med en lyckad Julshow.  Det var cirka 200 besökande 
påden trots att det var luciakröning i Ed den dagen samma tid.  
Vi jobbar mycket för att dra in pengar till verksamheten och för att vi ska kunna utveckla den, 
några sådana exempel är just städ och inträde på NEORs fester, och försäljningen av New 
Body som vi kör en gång om året. Alla dessa tillfällen och tävlingar vi har för att dra in 
pengar är till för att utvecklaklubben och försöka bli klara med våra byggprojekt. Under 2016 
har vi haft god hjälp av vår hustomte Krister Johansson som klippt gräset flera dagar i veckan 
röjer sly med mera.  
 



Eds Ryttarsällskap 

 

Eds Ryttarsällskap | Box 57 | 668 21  ED 
Bank Giro 5074-6353 | Org. Nr 

   www.edsrs.se 

    
 
 
 
BUS årsberättelse  
BUS har haft en del virituella möten, filmkväll, hjälpt till på ridskolans läger, lett ponnyer på 
marknaden. Som brukligt ansvarar de för den sista Pay n Jumpen för sommaren som är i 
augusti. Men framförallt har de haft tre discon under hösten för låg och mellanstadie. Så med 
alla dessa aktiviteter kan man säga att de ökat på sin kassa rejält och beslutade på ett av sina 
möten att använda en del av pengarna till att bjuda klubbens medlemmar på bussresa till GHS 
(Göteborg Horse Show) 2017. 
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Ridskolan 
Vintern var rätt tuff då det inte fanns vatten på anläggingen och allt vatten till hästarna kördes 
i 25 litersdunkar med bil, men det funkade det också. Under våren blev vattnet installerat 
vilket var väldigt skönt.  
Ridskolan har under året haft ett ganska stabilt antal ridelever på runt 90 st ycken fördelat på 
__ lektioner.  
Under våren hade ridskolan många praktikanter som kom från de olika 
naturbruksgymnasierna runt om, vilket var lärorikt för oss och för dem.  
Flocken har varit ganska intakt under hela 2016. Bingo har kommit in i verksamheten och 
Holly fick ta en pause en stund. Efter midsommar fick alla hästarna ridas hem till Therese för 
bete och en viloperiod.  
Startlägren skedde hemma hos Therese på Torpödegården, men i augusti var det dags att rida 
tillbaka hästarna igen till anläggningen.  
Sedan genomförde vi en mycket lyckad julshow med Disney tema. Under jullovet var det 
ridläger på anläggningen.  

 
 



Eds Ryttarsällskap 

 

Eds Ryttarsällskap | Box 57 | 668 21  ED 
Bank Giro 5074-6353 | Org. Nr 

   www.edsrs.se 

 
 
 
 
 
 
Tävlingsverksamheten 
Som sagt Viktoria Almroth och Hero var med på SM i hoppning för ponny.  
Ida Ström med sin Viggen vann vår regionfinal i Sugar Cup på Baldersnäs och fick sen åka 
ner och försvara Eds RS färger i den stora riksfinalen vilket hon gjorde med bravur, för hon 
vann hela finalen!!! Stort stort Grattis! 
Wilma Johansson och Chester var med i SM för teamchasing ponny som gick i Skara där hon 
och teamkompisen vann ett inofficiellt SM-guld.  
Lisa Glad och Rory Fiona red DM i fälttävlan där de slutade på en 2:a plats.  
Josefin Svensson var med i SM i Teamchasing för hästar som gick i Skåne samtidigt som 
Sugar Cup finalen och SM i Fälttävlan. Josefin och hennes team slutade på en 4:e plats 
 
Eds RS har haft 30 licencierade ryttare under året. Precis som vi önskar är vi reprecenterade i 
flera dicipliner, dressyr, hoppning, fälttävlan, teamchasinig. 
 

      
Victoria Almroth och Anells Hero Ida Ström  och Fredriksbergs Viggen 

  Lisa Glad – Rory Fiona 
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Josefine Svennson och Robban på SM i teamchasing. Team Unicorn som slutade på 4:e plats 
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Ponnyekipagen:  Starter 1:a plac  
 
Victoria Almroth 68 1 3 
Rebecca Andersson 21 2 
Tilda Aronsson 2 
Lisa Ellasson  2 
Michaela Eriksson 34 2 6  
Lisa Glad  26 5 3 
Johanna Halling 1 
Annie Johansson 7  2 
Wilma Johansson 10  1 
Moira J Karttunen 13  2 
Maria Kinhult 13 1 2  
Tilda Marjomaa 5 3 3 
Alma Nilsson 5 
Wilma Persson 24 1 6 
Maja Simonsson 2 
Ida Ström  21 3 8 
Josefin Uddén 9 
 
 
Hästekipagen 
 
Helena Andresson 2 
Johanna Antonsson 21 1 2 
Petra Axelsson 12  1 
Pia Axelsson  10  4 
Cecilia Johansson 12  1 
Alma Järpemark 1 
Therese Karlsson 5 
Nathalie Kniverts 4 
Rebecca Lindkvist 14 
Julia Magnusson 1 
Ebba Nilkasson 7  1 
Johanna Sundström 2 
Jaquline Gartman 4 
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GotaCupen
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Wilma Johansson, Michaela Eriksson, Rebecca Andersson och Wilma Persson 
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Klubbmästare 
Dressyren dömdes av Klara Dicksson. Precis som vi införde i fjol så red man KM i den 
klassen som man ligger närmsta när man är ute och tävlar. KM hoppning reds i samband med 
sista Pay n Jumpen. KM för Eds RS gick återigen i LD, det vill säga att ett hästekipage ska 
hoppa 0,90 ed D-ponny 0,80 och så vidare nerdåt 10 cm per kategori.  
 
Dressyr Ponny 
1. Ida Ström - Viggen 
2. Alma Nilsson - Mirre 
3. Moira Jonsson Karttunen - Shandidja 
 
Dressyr Häst 
1. Camilla Elfstedt - Holly 
2. Susanne Kinhult - Stella 
 
Hoppning Ponny LD 
1. Wilma Johansson - Chester 
2. Maja Pettersson - Kimberly 
3. Annie Johansson - Shadow 
 
Hoppning Häst LD 
1. Johanna Antonsson – Fakir  
2. Victoria Almroth - Sonny 
3. Jacquline Gardtman – Blue Eyed Girl 
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Avel 
2016 föddes 6 föl hos Eds RS medlemmar. 1 ponnyföl hos Ebba och Petra och 5 halvblodsföl 
2 ston och 3 hingstar.                             
 
Ylwa Holgersson fick två fina stoföl Yahoo e: Favorit Ask och Lilyh Diadora SC e: Diarado 
Ylwas 5-åring Beatrix var kvalad till Breeders och gick till final tyvärr hade hon ett ner i 
finalen. Bea var även med i finalen på Campion of the yangster och hon var även med på 
Elmia. 
 
 
Therese Karlsson fick ett vackert hingstföl Sir Mivaldi e: Van Vivaldi. Therese åkte på 
selektering för Elit-föl auktionen, Mivaldi blev antagen och såldes på auktionen till Lövsta 
Stuteri. Det ska bli väldigt kul att följa honom i framtiden.  
 

    
Sir Mivaldi          Beatrix på Breeders med 2 intresenter på läktaren 
 
Maria Berger fick ett hingstföl Duval e: Comfortuna VDL. Maria visade sin Daisy e: Parco på 
3-årstest i Flyinge där hon fick diplom och 49 poäng som hopptalang och därmed kvalad till 
Breeders finalen i oktober där hon också var med. På sitt 3-årstest fick hon en 10:a för sitt 
temprament i hoppningen. I finalen kom Daisy på 10:e plats i Rikssto.  
Marias Diego var anmäld till Bruksprovet men ströks i sista stund visaren/tränaren Magnus 
Östlund tyckte han var i en växtfas och inte skulle visa sitt rätta jag. Vi får se om han kommer 
till start i Bruksprovet 2017. 
 
Pia Axelsson fick även hon ett hingstföl Testarossa e: Total Hope 
 
Lizette Ragneheim visade sin Viper von Liz på 3-årstest där han fick 46 poäng som 
hopptalang.  
 
Petra och Ebba Niklasson fick ett stoföl Pure Polly e: Coelenhage’s purioso 
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Utbildningar/studieresor 
SISU har bidragit med pengar för oss att kunna åka på lite olika forbildningar, först var vi fyra 
stycken (Anna J, Katrin N, Amanda M och Helena A) som åkte till Stenungsbaden för att gå 
från triangel till rektangel. Sen åkte jag (Anna Johansson och Tehrese Karlsson) till 
Stockholm för lära oss hur man bygger för häst i två dagar. En mycket givande utbildning 
som vi kommer att ha stor nytta av.  
På hösten sen var vi återigen fyra stycken (Anna J, Katrin N, Amanda M och Therese K) som 
åkte till Vänersborg för att delta i en ridsportkonferans där vi lärde mycket från andra 
föreingar och fick mycket inspiration. Framförallt lärde vi oss vikten av styrdokument för att 
få en bra kontinuitet i arbetet med att utveckla klubben.  
 
 
BIO 
Anna-Maria Bonskog gör ett fantastiskt jobb med att hålla reda på alla filmer, gå på 
filmmöten, se till att det finns godis och popcorn på plats. Alla som numera jobbar på bion gör 
även ni ett fantastiskt jobb på och håller en fantastisk ordning i förrådet. Som alltid är det ju 
massvis med filmer på festivalen. Som sagt det är cirka 90 filmer som kommunen visar under 
året. Tack till alla som lägger ner jobb och står bå bion under året.   
 
 
IT-Hemsida 
hemsidan  http://www1.idrottonline.se/EdsRS-Ridsport/ 
Robert Gardtman är vår klippa som uppdaterar hemsidna och under 2017 hoppas vi få till en 
kalender som visar bokningarna i ridhuset som vi hoppas att man även kan få kopplad till 
kalendern sin egen telefon.  
 
 
Framtiden 
Målet för 2017 är att få klart övervåningenså att alla föräldrar kan få sitta inne i värmen och 
titta på ridlektionerna. Nästa stora mål är att söka pengar till stall och börja den processen.  
Något som vi också önskat länge är belysning till utebanan. Planen är att vi kan göra dessa tre 
saker under året.  
 
 
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” 
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Vid tangentbordet  
 
 
Anna Johansson 
 
 

      
Nora Forsdahl  Dahlia och Deval 
 
 
 

 


