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Årsberättelse 2015 
 
 
Styrelsens sammansättning: 
Anna Johansson  ordförande  ridhus/hemsidan 2015 
Therese Karlsson vice ordförande ridskola/LOK  2015 
Jessica Sundén sekreterare  tävlingssektionen 2015 
Patricia Lindqvist ledamot  bio  2015 
Helena Andersson ledamot  utbildningsansvarig  2015 
Katrin Nord  kassör  medlemsregister 2016 
Susanne Kinhult ledamot  tävlingssektionen 2016 
Lena Johansson ledamot  fikaansvarig  2016 
Elin Strutz  ledamot  LOK  2016 
  
Revisorer 
Ylwa Holgersson 
Maria Berger 
 
Valberedning 
Tina Johansson   sammankallande 
Linda Nyberg 
Anette Törnström 
 
 
Tävlingskommité 
Susanne Kinhult   Sammankallande 
Jessica Sundén   Equipe/TDB 
Elin Strutz 
Annika Gustavsson 
Annika Ström 
 
 
Styrelsen har sammanträtt 10 gånger under året. 
 
Medlemmar 
2015 har Eds RS haft cirka170 medlemmar. 
 
Medlemsantalet har varit ganska stabilt de senaste åren. Tyvärr ser vi väl en lite vikande trend på den 
manliga sidan.  
Medlemsavgift har varit 150:- 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.  
 
Kom gärna med tips på hur vi får fler medlemmar och hur vi får fler att gilla och följa oss på 
Facebook. Klubben har fyra hedersmedlemmar; Kerstin Sandqvist, Rune Johansson, Mikael Johansson 
och Kimmo Purontaka.  
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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.  
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. 
Hösten 2015 flyttade Ridcenter på dal in sin verksamhet i ridhuset, så nu kan alla ridskoleelever ta del 
av vår anläggning på ett mer lättillgängligt sätt. 
 
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 
Dals-Eds Kommun hade i år på grund av besparingar sänkt vårt anläggningsbidrag till 80.000:-. 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 2015. Vårt samarbete med 
NEOR Nössemark-Ed Off Roaders har utvecklats så nu mera är vi p-vakter till deras Mud Race och 
hjälper till vid danserna på marknaderna och på deras Monster Race helg i augusti, vilket ger ett 
välbehövligt tillskott i kassan. Vi sålde cirka 250 paket med New Body.  
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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 ett stort ridhus 
med ridmåtten 23x63 när det är klart.  
Vi har fått ljus på utsidan ridhuset, och vi har äntligen kunnat börja bygga för att få vatten och 
toaletter.  
Det vi saknar är en toalett, ljus till paddocken (men stolparna är på plats i alla fall) och ett staket runt 
hela anläggningen och ett stall förståss.  
 
Året i stora drag 
Vi har som sagt haft tre som utbildat sej till ULK-ledare, varit på ”Vi i stallet” tävling med väldigt bra 
resultat. Genomfört sportlovsaktiviteter och resa till Göteborg Horse Show. Haft kiosk på 
filmfestivalen och alla andra biofilmer och även några andra uppdrag på stallbacken.  
Sedan hade vi en Kick Off för alla våra tävlingsryttare som ökade med 10 ryttare. I april hade vi 
målardagar och fick målat en långsida  och den nedre gaveln, så det finns lite mer att måla 2016 J. Vi 
har som vanligt haft ponnyridningar på marknaderna, nu i år har vi även haft insläpp och städning efter 
dansena på Stallbacken efter danserna. Det sammapå dansen som Monsterracet anordnar i samband 
med sin tävlingshelg. I samarbete med NEOR var vi även p-vakter på MudRace.  
Vi har en aktiv tävlingssektion som även sitter med och adiministrerar fälttävlans cupen, som vi 
arrangerat de flesta gånger på Alltorp med final i parken på Baldersnäs.  
Givetvis haft vår årliga Nationaldagsdressyr. KM i både hoppning och Dressyr. Genomförede 6 st Pay 
n Jump (en var BUS arrangör av) Där vi återigen slog rekord den absolt regnigaste tisdagen med över 
80 anmälda. Nytt för i år var att vi lottade ut Monster Race biljetter bland de startande, och att vi hade 
nya fina bommar till vår hinderpark som börjar ta en fin form nu. Även så spelade vi lite önskelåtar till 
ekipagen om de ville. 
Tur att många bitar föll på plats av en slump, ibland måste man påbörja ett projekt utan att veta vart 
det leder, precis som vi gjorde med parkeringen som nu är minst dubbelt så stor. Rune Johansson 
lånade en grävmaskin och började skala av matjord som vi sålde och så köpte vi grus för pengarna. 
Sedan sammanföll det med andra byggprojekt i kommunen som kunde lasta av sitt material på vår 
parkering, fantastiskt. J 
Styrelsen hakade på sunda tråden och deltog i Baldersnäsjoggen, det måste vi göra om 2016. Katrin 
som av någon outgrundlig anledning hade förhinder ordnade i alla fall en förträfflig fika i gräset 
efteråt.  
Vi har hunnit med en travdag i Åmål som var väldigt kul, föräldrar och barn körde på travbanan.  
Vi sökte pengar för aktivitetsbonus där vi genomförde 2 dagar en med provapåridning och en med 
agility med häst. Därtill en Julshow och styrelsemöten och allt jobb där emellan.  
Sammanlagt har vi haft aktiviteter inplanerade under 2015 som är ca 45 dagar och då är inte bion med 
i detta. Mycket bra jobbat av alla funktionärer, styrelseledamöter och övriga. NI gör ett Hästjobb. J 
Under 2016 är bara 46 dagar inplanerade med aktiviteter så allt är under kontroll.  
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Arbetsdag Målning Jasmine, Therese, Lena, Helena    En nu akitivitet vi började med Agility J 
 
 
 
 
BUS årsberättelse  
År 2015 började vi om med en nästan helt ny styrelse. Jag fick äran att bli ordförande och med Maria 
som sekreterare + 6 grymma tjejer till kunde det inte bli en bättre start.  
2015 har varit ett väldigt lärorikt år som allra mest har gått ut på att tjäna pengar.  
Vi hade hand om årets sista Pay n jump, jättekul med många starter och självklart mycket god hjälp av 
stora styrelsen.  
Vi har även hjälpt till med årets 2 marknader med ponnyridningen. Några av oss hjälpte till med 
Ridcenter på Dals sommarridläger samt spökkvällen som Therese hade anordnat.  
 
Där vi har tjänat allra mest pengar är på våra discon.  
Ett hade vi i samband med monsterracet och det andra var på kulturveckan.  
Många barn att ha koll på men BUS skötte det såklart galant och det blev en del klirr i kassan.  
Förutom discon och ponnyridningar så har vi haft en mängd med roliga möten med mycket fika och 
skratt. När vi inte har kunnat träffats alla samtidigt så har vi haft möte i chatten på facebook, funkar 
det med! Förväntningarna för 2016 är att gänget ska bli ännu mer sammansvetsat, att vi ska anordna 
fler aktiviteter och ha lika kul som alltid.  
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Ridskolan  
Vi började året i Steneby och detta blev den sista flytten hit. I januari hittade jag den 
efterlängtade russ valacken ända i Kolmården men det blev en resa dit och två ponnyer med 
hem. Hittade goa Donna på denna gård också förutom Baloo så klart. 
Vi genomförde Ridskolemästerskapet i mars i hoppning och dressyr som blev lyckat med 
många starter. 
Påsk gick flyttlasset hem till ed igen och jag vill passa på att tacka alla som ställde upp och 
körde alla hästar som vi fick med på en gång. Detta innebar att vuxenridningen avslutades. 
Under perioden i Steneby hade vi 115 elever som mest varav 85 barn och ungdomar och 30 
vuxna. 
Vi började ridskolan igen v 16 med en veckas installering hemma. Allt gick lika smidigt som 
det brukade. Det beslutades att humlan skulle lämna oss efter 4 år trogen tjänst och bli privat 
häst. 
Samma blev det för Nogger som dragit på sig olika skador under vintern och inte passade så 
bra i flocken. Under sommaren åkte Saga och Salka ägda av Maria Berger till ett försäljnings 
stall. 
Nya hästar letades febrilt under detta år och i augusti hade vi följande skara, Holly welshcob/ 
fullblod ägare Camilla Elfstedt, Mirre tyskridponny ägare Alma Nilsson. RPD (Ridcenter På 
Dal) Köpte Asterix i Borås ytterligare en valackav rasen svensk ridponny c-ponny storlek.  
Sommarens ridläger genomfördes som tidigare i början av sommaren först tredagars läger och 
sedan 4 dagars. Vädret var ganska kallt för att bada i men bra för ridning och inte så mycket 
flygfän. Även i år var kompis gänget från Göteborg hos oss. Bus var hos oss och spökade 
också vilket var uppskattat. 
Höstterminen började med igångsättnings läger där barnen kommer varje dag en hel vecka 
och tar hand om samma häst, lite prova på att ha en egen häst, här får man också lära sig vad 
det innebär att ha en egen häst. 
Vi fick besked om att det troligen inte skulle gå att vara i Steneby denna vinter pga 
ombyggnation till skjutbiograf och viltslakteri. Då undersöktes iden om att börja vid ridhuset i 
Ed och med lite planering o mycket god vilja från alla så gick detta att genomföra. 11 st 
spiltor upprättades och hage med lösdrifts hallar o foder hus fixades.  
Under hösten genomfördes integrations dag, halloween hoppning med 35 starter och 
julshowen som kommer att utvecklas mycket mer till nästa år. På Jullovet hade vi ridläger och 
detta var mycket uppskattat. 
Vi vill tack alla elever och föräldrar som följer med oss när vi har flyttat runt, nu hoppas jag 
att vi har flyttat klart och att anläggningen kommer att utvecklas under de närmsta åren.  
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Tävlingsverksamheten 
Eds RS har haft 30 licensierade ryttare under året (10 fler än 2014) i flera discipliner dressyr, 
hoppning, och fälttävlan. 
Ponny ekipagen är: Starter: 1:a plac 2:a  3:e  Gren  
Maria Kinhult  31 3 4 3 hoppning/d 
Alma Järpemark     hoppning 
Ida Ström  31 4 1 4 hoppning/d 
Fanny Hall      hoppning 
Anna Hellberg      hoppning 
Lisa Glad  34 2 8  hoppning 
Tilda Marjomaa 28 4 7 4 dressyr/h 
Wilma Andersson 3  1 2 dressyr 
Wilma Johansson/Tink 14   1 dress/hopp 
Moira Jonsson  5  1  dress/hopp 
Victoria Almroth 87 10 3 3 hoppning 
Rebecka Andersson 17 8 1 1 hoppning 
Michaela Eriksson 16 1 1 4 hoppning 
Wilma Persson 25 3 10 1 hoppning 
Maja Simonsson 11 1 1 1 hopp/dress 
Jaquline Gardtman 30 2 3 2 hoppning 
Wilma Johansson/Chester 6    hoppning 
Tilda Aronsson 1    dressyr 
 
Häst ekipagen är: 
Cecilia Johansson 12 2 1 1 dressyr 
Threse Karlsson 10  1  dressyr 
Pia Axelsson  24 1 1  dressyr 
Johanna Antonsson 15  1 2 dressyr 
Helena Andersson 11    hoppning/d 
Ebba Niklasson 9   1 hoppning 
Annika Blom  3  1 1 dressyr 
Jeanette Nielsen 2 
Pethra Axelsson 4    dressyr 
Elin Strutz  5    dressyr 
Rebecca Lindqvist 16    hoppning 
Helena Ågren      dressyr 
 
Dessa  uppgifter är handräknade av Anna och gäller endast tävlingar som kan ses i TDB.  
Johanna Antonsson, Pia Axelsson, Cecilia Johansson debuterade MvC Tilda Mariomaa deb. LA. 
Maria Kinhult debuterade nat. LA. Lisa Glad kom 3:a på DM i hoppning! 
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En av våra nya tävlingsryttare Jaquline Gartman          Lisa Glad vid DM 
 
Ponny Allsvenskan Dressyr div III 
Lagledare: Annika Gustavsson 
Efter lite knåpande fick vi till ett trevligt dressyrlag! Deltagarna varierade lite varje omgång och vi 
hade väldigt kul tillsammans. Alla kämpade och gjorde sitt bästa! 
På finalen i Grästorp strulade Equipe och vi trodde Ed kom 3:a, men när resultaten räknades för hand 
hamnade vi utanför placering.. Men på resultatsidan på Tdb står det nu att Ed kom 3:a poängmässigt 
den dagen! Konstigt... 
Allt som allt kom Ed o Essunga på delad 5:e plats poängmässigt totalt i serien, men i resultatet står Ed 
som 6:a efter Essunga ( ??) så det är en del oklarheter. Det var 8 lag allt som allt. 
 
Omg 1, Ed 12/4: 
Ida Ström/ Fredriksbergs Viggen LC:1, 67,407% 
Wilma Andersson/ Madicken LC:1, 60,185% 
Tilda Marjomaa/ Kantjes Umberto LB:1, 68,393% 
Maja Simonsson/ Gnistra LB:1, 53,750% 
Laget 4:e plac. 
Ida/Viggen vann sin klass. De vann även förklassen. 
Tilda/Bert kom 2:a i sin klass. De kom 2:a i förklassen med. 
 
Omg 2, Mellerud 2/5: 
Wilma Johansson/ Tink LC:1, 49,074% 
Tilda Marjomaa/ Kantjes Umberto, LB:1, 59,643% 
Maja Simonsson/ Gnistra LB:1, 49,107% 
Laget sist. 
(Tilda/Bert vann förklassen.) 
 
Final Grästorp 30/5: 
Ida Ström/ Fredrikbergs Viggen LC:1, 67,593% 
Wilma Andersson/ Madicken LC:1, 65,370% 
Tilda Marjomaa/ Bumblebees Caramell LB:1, 61,607%  (Bert blev tyvärr halt.) 
Laget 3:e plac? 
Ida/Viggen kom 2:a i sin klass. (Har för mej det, saknas resultat i Tdb) De vann förklassen. 
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Gota Cupen 
Lagledare: Gunilla Simonsson 
Första omg reds i Lilla Edet nästa var på Nuntorp och den tredje omg reds i Nygård. 
Laget slutade på en 2:a placering totalt i serien. Laget bestod av ett gäng duktiga tjejer och ponnyer där 
några tävlat tidigare och några gjorde tävlingdebut med bravur.  
Laget bestod av Maja Simonsson – Gnistra, Rebecka Andersson –Wendy, Wilma Johansson – Tink, 
Wilma Johansson – Chester, Tilda Marjomaa – Humlan och Viktoria Almroth – Prins Valliant.  
 

 
Gota Laget med Eds RS flaggan 
 
Ponnyallsvenskan div II hoppning ponny 
Lagledare: Robert Gardtman 
Eds lag DIV II hoppning ponny hösten 2015. 
Omg 1 gick i Allingsås den 13 september. 
I förklassen blev det en fin 3 placering för Victoria och Rebecka red med noll fel.  
I lagklassen red: Ida Ström-Viggen, Victoria Almroth-Prins Valiant, Rebecka Andersson-Wendy. I lag 
klassen var Victoria dubbelnolla och Rebecka nolla i grunden. 
Placerades som lag 5 av 6 möjliga. 
Omg 2 gick i Lidköping den 4 oktober. 
I förklassen blev det en 1 placering för Victoria, Rebecka red med noll fel men det visade sig tyvärr att 
hon starta fel förklass och blev därmed diskad i lagklassen.  
I lagklassen red: Micaela Eriksson-Chardonny, Victoria Almroth-Prins Valiant, Rebecka Andersson-
Wendy, Jaquline Gardtman-Conny 
Laget slutade på en 5 placering och det blev tyvärr den sista omgången vi red på grund av skador m.m. 
Som alltid har vi fått med oss både rutin och erfarenhet inför nya utmaningar 2016. 
 
Ponnyallsvenska div I hoppning ponny 
Lagledare: Robert Gardtman 
Laget utgjordes av Wilma Persson- Olivia Girl, Jaquline Gardtman – Conny, Mikaela Eriksson – 
Ivanka, Lisa Glad – Rory Fiona, Maria Kinhult – Miss Juliette Heartbreak. 
- Detta var första gångeni världshistoren Eds RS hade ett lag i div I, en stor upplevelse för ryttare, 
ponnyer och oss föräldrar. Själv fick jag äran att vara lagledare i omg 1. Dagen blev tidig för oss alla 
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med avfärd ca 06.00. Framme på  Grevagården möttes vi av en stor och fin tävlingsplats. Dagen 
började med två förklasser där det gick mycket bra för flera av ekipagen. Jackie fick en 2 placering i 
sin klass, Wilma också en 2 placering i sin klass och Lisa red med 4 fel i sin förklass. Till lagklassen 
var det ett gäng mycket nervösa tjejer som förberedde sig och resultatet för laget blev en total 8 plats. I 
Lagklassen till allas och inte minst sin egen vann Wilma sin kategori. Resten av lagklassens 
upplevelse tar vi med oss som en erfarenhet och laddar om inför omg 2 som rids på ÅBY den 10 maj.  
DIV I omg 2 på Åby. Söndagen den 10 maj var det så dags för omg 2 för tjejerna i DIV I laget. Lång 
resväg är lika med en tidig morgon för oss alla. Laget ligger nu på en 8 plats av 9 lag och vi har hittills 
fått med oss en massa erfarenhet. Dagen bjöd på en förklass där några av oss startade med blandade 
resultat, det var en lång bana och många färgglada hinder. Dags för lagklassen var Wilma först ut och 
hon gjorde en väldigt fin runda och hon vann sin kategori och fick ännu en blå/gul rosett till sin 
samling. Två till resultat skulle räknas och det blev Jackie med 4 fel och Maria med 10 fel varav några 
var för överskriden maxtid. Bra jobbat laget! Laget ligger nu på en 7 plats bland 9 lag och vi har 
hittills fått med oss en massa erfarenhet. Wilma och Maria stannade kvar och debuterade LA och där 
fick båda två till fina rundor.  
DIV I omg 3 i Alingsås den 6 juni. 
På grund av olika omständigheter som det blir med ponnyer så kom vi inte till start i omg 3. Men vi 
har fått med oss stor erfarenhet och roliga minnen.  
Hälsningar Robert Gartdman 
 
Dressyrallsvenskan Div III 
Lagledare: Elin Strutz 
Johanna Antonsson - Fakir av Näset 
Pia Axelsson - Day Dream  
Helena Andersson - Columbus 
Jeanette Nielsen - Liibert ( Janbell Enero Liqueur "Bäsic" ) 

 Elin Strutz - Chuck Norris
 
Tävlingarna gick i klasserna LC:1 och LB:1. Elin och Helena startade LC:1 och Pia, Johanna, Jeanette startade 
LB:1.  
12 april var vi nere i Lilla Edet, Nygård. Första tävlingen, utomhus framridning på gräs! Pia och Day Dream red 
ihop fina 71,607 % som räckte till en 5:e plats. Johanna och Fakir red ihop 56,429 %.  
Helena och Columbus fick 61,481 % och Elin och Jack (första starten i dressyr, första gången på gräsframridning 
och första gången åka transport så länge...) red ihop hela 45,000 %.  
3 maj åkte laget till Mellerud, Johanna började med att placera sig 4:a i förklassen (LC:1) och sen placera sig 2:a 
i lagklassen på 70,537 % (personligt rekord!) Pia red på 65,176 % och placerade sig på en 8:e plats. Helena blev 
tyvärr utblåst av domaren i LC:1 som tyckte att Columbus såg halt ut. Jeanette låg hemma med magsjuka 
stackaren och Jack stod hemma i stallet och kurerade sig efter lite lätt hosta.  
31 maj vart vi igång igen, Grästorp bjöd på solsken och starka vindar, bl.a. blåste hela långsidan staket ner under 
Helenas start men det gick ju bra ändå! Jeanette kom dessutom med Bäsic då hennes andra häst stod hemma med 
hoven i gips.  
Johanna och Jeanette tog sig an LB:1 på 68,929 % och 50,893 %, Johannas 68 % blev en 2:a plats. Helena red 
sin LC:1 på 55, 741 % och Elin red på 54,444 %.  
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Klubbmästare 
Derssyren dömdes av Klara Dicksson på ett föedömligt sätt. Nytt för i år på dressyren var att man red 
det program som ligger dej själv närmast när ekipaget är ute och tävlar.  Hoppningen reds i samband 
med sista Pay ´n Jumpen. KM för Eds RS som rids i LD det vill säga att en häst ska hoppa 0,90 m och 
en D-ponny 0,80, C-ponny 0,70. Det korades bästa ponnyekipage och bästa hästekipage i det ihållande 
regnet som bara blev värre ju längre kvällen gick. Totalt var det anmält dryga 80 starter till denna kväll 
men några strök sej på grund av det dåliga vädret, men trots allt kom 72 ekipage till start denna tisdag.  
Parkeringen var fylld till bredden och publiken fick parkera längs vägen och bakom ridhuset för att få 
plats. Det är väldigt kul att våra tisdagskvällar är så poppulära och Eds RS håller på att bygga ut 
parkeringen, vilket sannerligen behövs vid dessa tävlingar.  
 
Dressyr ponny  
1 Ida Ström - Fredriksbergs Viggen 
2 Maria Kinhult – Kimberly 
3 Rebecca Borg – Piccolo  
 
Dressyr Häst 
1 Therese Karlsson –Dayola E 
2 Camilla Elfstedt – Holly 
3.  
 
Hoppning ponny LD 
1 Maria Kinhult – Julina 
2 Ida Ström – ”Viggen” 
3 Maria Kinhult – Kimberly  
 
Hoppning häst LD 
1 Josefin Svensson – Kalle 
2 Susanna Sund – Mischa 
3 Caroline Arvidsson - Kalle 
  
Därefter var det många snygga rundor i hällregnet. Även Wlima Johansson och Tink red en 
dubbelnolla , alltså felfri i grundomgången och i omhoppningen men hade lite långsamera tid. På flera 
av de andra ekipagen så blev det en del snöpliga stopp och nedslag mest på grund av vädret. Alma 
Nilsson kom till start med sin ponny hon köpt veckan innan och gjorde två fina rundor.  
 
 



   Eds Ryttarsällskap 

 

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

   www.edsrs.se 

    
Här ser ni hur regningt det faktiskt var            Vi inkluderar alla även de som kör den lite mer udda stilen 
 
 
Avel 
Som vanligt har det varit många framgångar i avelsboxen för våra medlemmar, i år var det dessvärre 
även några tunga motgångar. Men vi ser fram emot 2016 som rena babyboomen. 
 
Therese Karlssons sto Sandamia e: Sir Donnerhall som fick gångartsdiplom på 3-årstestet ska föla med 
snyggingen Van Vivaldi. De ska även få ett travföl hemma på gården e: Juliano Star ue: Alf Palema.  
 
Ylwa Holgersson hade ett sto som tyvärr födde ett döfött föl e: Diabeau. Ylwa tog nya tag och 
skaffade sej ett sto till och har nu två dräktiga där hemma. ”Cita” väntar med Diarado och den nya Qui 
Mena är dräktig med Favorit Ask. Ylwas tidigare avkommor Beatrix var en av de få 4-åringarna som 
kvalade in till stilbedömningen i Falsterbo. Pilgrim var stabil och placerade sej i alla starter utom två 
under året.  
 
Maria Berger hade två ston dräktiga Dahlia och Daphne. Dalia nedkom med ett stoföl Doria  
e: Bravour och är nu ombetäckt med Comfortuna VDL. Daphnes föl som var efter Favorit Ask fick ett 
svart fint stoföl som tyvärr inte visade några livstecken. Däremot så gick det bra för Marias 3-åriga 
hingst Diego, som fick ett hoppdiplom och nu matchas av Magnus Östlund till Bruksprovet. Dalí 
kvalade in till Falsterbo efter tre fina 130 rundor med Alva Vickström i sadeln.  
 
Petra & Ebba Niklasson fick ett vackert fux föl som de kallade Lorelei e: Leun Veulds Lord som de 
fick ta bort efter endast 8 dagar på grund av en missbildning i luftvägarna. Nu väntar de ett nytt föl 
2016.  
 
Jessica sunden betäckte sitt halvblodssto med en Welsh Cob och fick ett stoföl ”Lily” Miss Lily 
Pentecost e: Mr Majkman och de fick 38 p på fölvisningen. Lily hade en tuff start då hon råkade få en 
spark på ögat av mamma Simba, som tur var såg Jessica detta, Bert var också hemma och kunde 
assistera och hålla ögar fuktigt tills veterinären kom, sen följde några ovissa dagar men allt har gått 
bra.  
 
Catarina Fält fick ett sött stoföl undan sin Birka R.B, fölet som skadade sej svårt fick tas bort efter 3 
månader var e: Stjerne Faks. Nu i år är Svallhäxan dräktig.  
 
Lizette Ragneheim har sålt sitt sto men vi ser framemot att följa hennes unghästar på 3-årstest. 
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Jag själv hade en som visades som 3-åring och var ett haft poäng från gångartsdiplom e: JJ Ray Ban. 
Whistler debuterade 1.40 med Lotta Norrman i sadeln. Catharina Blom visade sin 3-åring Ferarri e: 
Dalwhinnie i Lillerud. Maria Edvardsson visade också en 3-åring e: Cantenburry som även hon var ett 
haft poäng från diplom. Pia Axelsson fick inget föl i år men väntar nu ett e: Total Hope med sitt sto 
Wahida.  
Susamme och Maria Kinhults Juliette var och tävlade på Ribersborg och gjorde ett försök till att delta i 
connemara SM.  
Summa sumarum kan vi konstatera att det blev 6 födda föl 5 ston och en hingst men att det är endast 2 
stoföl kvar. Men som sagt om jag inte räknat fel så väntar vi i klubben 7-8 föl 2016.  
 
 

      
”Lily”    Dubbla regnbågar och skatten är nära oss 
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Maria och Juliette på Ribersborg  Ylwas uppfödning Beatrix på Falsterbo 
 
Utbildningar/studieresor  
Föreningen hade som vanligt en full buss till GHS.  
Anna Johansson och Kelly var på en utbildningi Idrott on line.  
Anna Johansson, Therese Karlsson, Lena Johansson, Ylwa Holgersson, Maria Berger, Katrin Nord, 
Patricia Lindqvist och Amanda Molander hyrde en buss bodde på hotell och spenderade två dagar på 
Avelschampionatat, några av oss var i tröttaste laget på auktionen.  
Vi var tre tjejer som åkte på ULK-kurs (ungndomsledarkurs) 2014/ 20125. Det var Maria Kinhult, Elin 
Strutz och Helena Andersson. Kursen hölls på Vara folkhögskola och var uppdelad på tre tillfällen. 
Den började i November 2014, andra gången var i Januari och den avslutande gången var i Mars. Vi 
hade i uppgift till sista gången att anordna en studiecirkel för barn och ungdomar 10- 13 år med målet 
att tävla i hästkunskapstävlingen Vi i Stallet. Och det gjorde vi! De duktiga tjejer som var med var 
Moira Jonsson, Nora Forsdhal, Emilia Karlsson och Wilma Olsson. Det gick superbra i tävlingen, bara 
två fel! Men det var hård konkurrens och många lag och vi hamnade slutligen på en delad femteplats.  

  Kursen var bra och lärorikt och framför allt hade vi väldigt kul!  
 

 
Lager som kammade ihop 23 av 24 poäng i Vi i Stallet 
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BIO 
Bion har återigen löst sej väldigt bra. Anna-Maria Bonskog som flyttade hem til Ed igen och bor nära 
bion tog över ansvaret efter sommaren och har bildat en stark grupp kring som sköter om 
godisförsäljningen där till oss. Daniel Melin, Petra Jonasson, Therese Larsson, Camilla Olsson, 
Therese och Jessica Halmberg. Anette Törnström skötte bion föredömligt första halvåret men har gått 
vidare med ett annat jobb. Hoppas att jag inte glömt nämna någon, alla gör i vilket fall som helst en 
stor insats för vår förening. Det visas rätt många filmer under ett år på Sveabion, närmare bestämt 90 
stycken. 
 
 
IT-Hemsida 
Här är länk till nya hemsidan http://www1.idrottonline.se/EdsRS-Ridsport/ 
Kan bara återigen konstatera att vi måste bli bättre på att uppdatera och använda vår hemsida.  
 
 
Framtiden 
Framtiden är redan här! Äntligen kan vi säga att vi har toaletter, värme, och vi har investerart vårt 
bidrag från Arvsfonden.  
Vidare blir det nu att lägga allt fokus på att söka pengar till ett stall, och naturligtvis se om vi kan 
uträtta något på övervåningen, tänk om café delen kunde bli verklighet – vilken lycka, inte minst för 
alla föräldrar.  
Nu när ridhuset är mer uppbokat så gäller det att vi kommunicerar med varandra ännu mera och 
verkligen talar om när vi vill rida, om vi vill rida med andra och när det är träningar med mera. 
Hoppas vi kan arrangera en ”Hästfotofestival” om nu vår nya sektion om hästfoto går igenom.  
Skulle vilja att vi jobbade på att tydligare visa fram våra fina tävlingsekipage i tidningen och på vår 
hemsida mycket mer.  
 
 
 
 
Vid tangentbordet  
 
 
Ordförande 
Anna Johansson  
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I år har det hänt mycket på hästfronten några hästar har fått tas bort, flera av dem alldeles för 
tidigt. Ingen nämnd, ingen glömd. Samtidigt har flera kommit till; bland annat våran egen 
svarta fara om han nu ska heta Brandklipparen, Sleipner eller Castor vad tycker ni? 
 

                     


