
   Eds Ryttarsällskap 

 

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

   www.edsrs.se 

Årsberättelse 2014 
 
 
Styrelsens sammansättning: 
Anna Johansson  ordförande  ridhus/hemsidan 2014 
Therese Karlsson vice ordförande bio/ridskola/LOK 2015 
Jessica Sundén sekreterare  tävlingssektionen 2015 
Katrin Nord  kassör  medlemsregister 2014 
Patricia Lindqvist ledamot  bio  2015 
Susanne Kinhult ledamot  tävlingssektionen 2014 
Lena Johansson ledamot  fikaansvarig  2014 
Helena Andersson ledamot  ambassadör BUS 2014 
Elin Strutz  ledamot  LOK  2014 
  
Revisorer 
Ylwa Holgersson 
Maria Berger 
 
Valberedning 
Tina Johansson   sammankallande 
Linda Nyberg 
Anette Törnström 
 
 
Tävlingskommité 
Annika Gustavsson 
Annika Ström 
Susanne Kinhult   Sammankallande 
Jessica Sundén   Equipe/TDB 
 
Styrelsen har sammanträtt 10 gånger under året. 
 
Medlemmar 
2014 har Eds RS haft cirka170 medlemmar. 
 
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 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.  
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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, dessa fyra firades under invigningen av ridhuset i april.  
 
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. 
Maria Berger är som vanligt otroligt viktig för oss. Hon har propsat på att vi ska starta ett 
fastighetsbolag vilket vi gjort, detta medförde att vi kunde dra momsen på hela bygget. När 
det hela var klart och våra momspengar hade kommit tillbaka firade styrelsen och Maria med 
middag och champange på Stenebynäs. Hon och hennes kunnande är en stor tillgång för Eds 
RS.  
 
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. 
 
 



   Eds Ryttarsällskap 

 

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

   www.edsrs.se 

Samarbetspartners och bidragsgivare 
Dals-Eds Kommun hade i år satt av 110.000:- 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 2014. Under året 
startades ett samarbete med NEOR Nössemark-Ed Off Roaders där vi hjälpte till på 
Monsterracets fest och det samarbetet har utvecklats till ett mer djupgående som ni kommer 
att märka under sommarens Pay n Jumper.  
 
 
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.  
Det vi saknar är en toalett, ljus till paddocken (men stolparna är på plats i alla fall) och ett 
staket runt hela anläggningen  
 
Året i stora drag 
Vi har haft ett fantastiskt år rent sportsligt, fina framgångar på tävlingsbanorna. Vi har 
arrangerat fler tävlingar än någonsin tidigare. Året inleddes med en kick off och 
utvecklingsdag på Stömstads SPA som finansierades med hjälp av SISU. Vi körde 6 pay n 
jumper på sommaren lade till två extra omgångar i september. På en av sommarens Pay n 
Jumper hade vi rekord i antlet startande 61 stycken! Sedan lade vi till två pay n jumper i 
september. Vi hade en deltävling i Dressyrallsvenskan div II häst tidigt på våren. Därtill vår 
egen Nationaldagsdressyr i år även med ponny klasser dagen efter. Därtill var vi med och 
arrangerade en deltävling med Fälttävlanscupen där det ingår en träning helgen innan. Sedan 
var vi med som arrangör till finalen på Baldersnäs och hade hand om sekreteriatet, där vi fick 
låna Mikael Johanssons superfina vagn. I finalen hade Eds RS med flest ekipage och tog även 
hem segern genom Lisa Glad och Fiona Ray Utöver detta så fyllde klubben 10 år och vi 
arrangerade en liten fest som vi trodde skulle firas i vårt nyinredda ridhus, nu blev det ju så 
men det var långt ifrån klart och det var väldans kallt, men med glatt humör och lite lekar höll 
vi oss varma. Det var ett 50-tal gäster däribland kommunalrådet Martin Carling och hans 
sambo Mona. Vi hade väldigt trevligt och tårtan var bakad av Susanne Kinhult och hade 
formen av ett hopphinder. En stor bidragande orsak till varför inte inredningen var klar är för 
att taket läcker och SJB har inte kunnat åtgärda det på hela året, och i skrivande stund är det 
fortfarande inte lagat, moment 22 känns det som. Det var dessutom ett valår och vi bjöd in 
politikerna till att snickra små hinder med oss som barnen senare hade stor förtjusning av 
speciellt på vår 10 årsdags firande för före själva galamiddagen hade vi lite uppvisningar. 
Alva Vickström höll en clinic, några ridskolebarn hade käpphästkadrilj, Therese och Dayola 
hade en dressyruppvisning, sedan var det dags för körduell med vuxenlag mot ungdomslaget 
där det blev en stenhårt fight som tillslut ungdomarna vann. Kimberly och Felix var där och 
visade upp sej, och barnen tyckte det var väldigt kul att klappa på föl. I oktober sedan så 
arrangerade vi KM i dressyr, KM hopp sammanföll med sista Pay n Jumpen.  
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BUS årsberättelse 2014 har varit ett superroligt år, vi har hunnit med  mycket under årets 
gång, men vi har förhoppningar att hinna med ännu mer roliga aktiviteter och att utvecklas 
och lära oss ännu mer inom hästvärlden under 2015. 
Under årets lopp har vi haft många roliga möten med mycket skratt och nya bra idéer, vi har 
hjälpt till på många tävlingar. Vi har även hjälpt till på läger och anordnat lekar för eleverna. 
Vi har sovit över i klubbstugan några gånger.  
Helena, Elin och Maria påbörjade en ny kurs under hösten. Det är en ungdomsledarkurs som 
avslutas under 2015. Det är en mycket bra kurs som man lär sig mycket på och får många nya 
tips och idéer. 
Vi i BUS har även lärt känna varandra ännu bättre, blivit tajtare och haft mycket roligt 
tillsammans. Om vi sammanfattar 2014 så ser vi det som ett mycket roligt och lyckat år med 
förhoppningar om ett ännu bättre 2015.BUS har under året utgjorts av Ordförande Maria 
Kinhult och ledamöterna Tilda Marjomaa, Ida Ström , Ellen Camitz, Ania Olsson, Felicia 
Larsson, Alma Järpemark,  
 
 
Ridskolan  
Det är cirka 80 ridande på sommarhalvåret och 110 ridande på vintern, anledningen till att det 
är sådan skillnad är att på vintern erbjuds det också vuxenridning. På alla loven är det olika 
former av läger ibland dagläger och ibland övernattningsläger. Utöver detta så är en del elever 
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med på ponnyridningarna på marknaden som ledare, det görs flera små klubbtävlingar, en 
halloweenhoppning och den välbesökta julshowen som varje år avslutas med ett luciatåg. Det 
har under året erbjudits en tävlingsgrupp för de elever som redan rider och målet är att de ska 
komma ut på tävlingsbanan under 2015. De är mellan 8-11 år. Ridskolan har i dagsläget 13 
ponnyer varav 2 unghästar som ska slussas in så småningom.  
 
Tävlingsverksamheten 
Eds RS har haft 20 licensierade ryttare under året i flera discipliner dressyr, hoppning, och 
körning. 
Ponny ekipagen är: Starter: 1:a plac 2:a  3:e  Gren 
Cecilia Johansson 18  1 6 dressyr  
Maria Kinhult 17 4  2 hoppning/d 
Ania Olsson  4 1  1 hoppning 
Alma Järpemark 1    hoppning 
Ida Ström  32 2 2 3 hoppning 
Fanny Hall  1    hoppning 
Anna Hellberg 8  1 2 hoppning 
Lisa Glad  23 1  4 hoppning 
Tilda Marjomaa 21 4 2 3 dressyr/h 
Wilma Andersson 5  2 3 dressyr 
Wilma Johansson 11   4 dress/hopp 
Johanna Halling 3    hoppning 
 
Häst ekipagen är: 
Cecilia Johansson 7 2 1  dressyr 
Camilla Ahlberg 5 4  1 körning 
Threse Karlsson 15 1 2  dressyr 
Pia Axelsson  9  2  dressyr 
Johanna Antonsson 7    dressyr 
Stephanie Frankling 10    hoppning 
Helena Andersson 8    hoppning/d 
Josefin Marjomaa 1    dressyr 
Jessica Sundén 1    dressyr 
Ebba Niklasson 27    hoppning 
 
Dessa  uppgifter är handräknade av Anna och gäller endast tävlingar som kan ses i TDB. 
OBS! Här är inga fälttävlandsstarter med. Det är heller inte tillagt några 1:a placeringar för 
CR rundor. Glädjande är att vi har flera ponnyryttar på LA hoppning; Anna H, Maria K och 
Lisa, Ebba har debuterat 1,20 på stor häst, Therese och Dayola har debuterat i Medelsvår. 
Camilla Ahlberg vann SM i par körning!!! Stort Grattis.  
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Camilla Ahlberg på VM 2013, 2014 vann hon SM i parkörning  och siktar mot VM 2015. 
     
 
Ponny Allsvenskan Dressyr div III 
Lagledare: Annika Gustavsson 
Ryttare: Tilda Marjomaa, Wilma Andersson, Wilma Johansson 
Tjejerna var jätte duktiga och kom trea på varje deltävling och slutade trea totalt också.  
 
Gota Cupen 
Lagledare: Therese Karlsson 
 
Ryttare: Tilda Marjomaa, Johanna Halling, Wilma Johansson, Maria Kinhult, Alma 
Järpemark, Ania Olsson 
Här kom vi på en 5:e plats totalt.  
 
Dressyrallsvenskan div II 
Lagledare: Therese Karlsson 
Ryttare Therese Karlsson, Pia Axelsson, Johanna Antonsson, Cecilia Johansson, Helena 
Andersson, Stephanie Frankling 



   Eds Ryttarsällskap 

 

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

   www.edsrs.se 

Ja det blir ju inte alltid som man tänkt. Flera hästar blev långtidsskadade bland annat Helenas 
och Pias. Så i denna serien kom vi sist men någon ska ju göra det också.  
 
Klubbmästare 
Derssyren dömdes av Klara Dicksson på ett föedömligt sätt. Hoppningen reds i samband med 
sista Pay ´n Jumpen.  
Dressyr ponny LC:2 
1. Tilda Marjomaa – Kajtens Umberto 
2. Wlima Andersson - Madicken 
3. Moira Jonsson –  Shandidja 
Dressyr Häst LB:2 
1. Therese Karlsson – Dayola E 
2. Johanna Antonsson – Akrobat 
3. Cecilia Johansson – Hamola  
Hoppning ponny LD 

1. Maria Kinhult– Julina 
2. Caroline Hellgren – Tuch me 
3. Ida Ström - Viggen 

Hoppning häst LD 
1.  Stephanie Frankling – Luxury Liner 
2. Helena Andresson – Columbus 
3. Susanna Sund -  

  
Maria & Julina Foto: Catarina Fält               Stephani Frankling Foto: Catarina Fält 
 
Avel 
Under året föddas det 4 föl. Ylwa Holgersson vann en betäckning på Eklunda Hingstvisning 
2013 vilket resulterade i ett föl Y Hezitate ”Hazze” e: Durrant sålt till Ida Norrman. Lizette 
Ragneheim fick en fölunge efter Click and Cach Value von Liz ”Valle”. Pia Axelsson ich en 
fantastiskt fint föl Zaphire e: Blue Hors Zack. Zaphire blev uttagen till Elitfölauktionen på 
Flyinge där han såldes till Hanell Dressage Stable. Det fjärde fölet var Stall Heartbreaks Felix 
e: Poetic Expression u: Kimberly 
Ylwas uppfödning Pilgrim e: Magini som rattas av landslagsryttaren Niklas Jonsson kom 3:a 
på 7-Spring Star Tour i 1.30 klassen. Maria Bergers Dalí var med på Championatet nere i 
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Flyinge. Med på svenskt Avels och sprotchampionat var även Ylwa Holgerssons Beatrix e: 
Bravour hon kom 3:a på Rikssto, 1:a var en annan dalslandsuppfödd häst Paulin F. Två hästar 
visades på 3-årstest Maria Edvardssons Dicaprio E: Capriano och Ylwas ”Bea” som fick  
9,5 – 9 Bea matchades av sin nya ägare Lotta Norrman.  
 
Utbildningar/studieresor  
Vi hade som vanligt fyllt en buss till tävlingarna i Göteborg, fantastiskt roligt det trodde vi 
inte att vi skulle klara när vi startade föreningen för 10 år sedan. Vi var också iväg till Flyinge 
i oktober på svenskt Avel och Sport Championat. De som åkte var; Anna Johansson, Katrin 
Nord, Therese Karlsson, Helena Andersson, Patricia Lindqvist och Amanda Molander och jag 
kan nog skriva under på att alla vill dit även 2015. I år har vi skickat tre stycken på ULK 
utbildning; Elin Strutz, Helena Andersson och Maria Kinhult.  
 
 
BIO 
Bion har löst sej väldigt bra då vi har fått Anette Törnström som har haft arbetsträning hos oss 
under året och tar hand om nästan alla filmer, hon har även knutit Therese och Jennifer 
Halmberg till Bion så dessa tre sköter detta exemplariskt nu till Eds RS stora glädje.  
 
 
IT-Hemsida 
 
Här är länk till nya hemsidan http://www1.idrottonline.se/EdsRS-Ridsport/ 
 
 
Framtiden 
Det vi får jobba mest med är att se till att taket blir lagar och att vi åtminstone kan 
iordningställa undervåningen så att det finns tillgång till vatten och toaletter. En sak som 
ligger på framtiden är ju ett stall, helst ett 8-kantigt (runt) stall prislappen för ett sådant är ca 1 
miljon + gjuten platta och arbetsinsatsen. Så kan vi skrapa fram 3 miljoner så vore det 
fantastiskt. Kanske det är klart till 2016. Vi får i alla fall börja jobba på det redan nu.  
Rent sportsligt hoppas jag att vi ska genomföra några hopptävlingar i 2015 och att våra ryttare 
tar kliv i rätt riktning, för året som varit har de verkligen gjort det! 
Vi kommer ju ha ett lag i Div I hoppning för ponny det är jättekul.  
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Detta är framtiden! 
 
 
Vid tangentbordet  
 
 
Ordförande 
Anna Johansson  
 
    
 


