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Eds  
Ryttarsällskap 

2004 - 2019 

Eds Ryttarsällskap 15-årsjubileum  

- Från dåtid till nutid och våra planer för framtiden 
- En aktiv föreningsverksamhet 365 dagar om året 
- Projekt anläggning och ridhus 
- Idrottsföräldrar som föreningens viktigaste resurs 
- Sponsorer och bidrag som gör skillnad 
- Biologisk mångfalld & hållbarhet 
- Tillgänglighet och en tillåtande kultur 
- Sportsliga framgångar 



 
2 

Ordföranden har ordet 
Jag är så otroligt stolt!!! 

1

Jag är så otroligt stolt över vad vi 

åstadkommit på dessa år.  Otroligt glad för 

att ha fått gjort detta tillsammans med alla 

medlemmar. Otroligt stolt över det jag/vi har 

lärt oss på resan i både motgång och 

medgång.  

För visst har vi haft motgångar både med 

skatteverket och annat, men det har inte 

”ätit” upp oss, vi har kämpat oss igenom det 

och i min mening kommit ut starkare från 

det.  

En viktig sak att komma ihåg är att vi haft en 

superb kassör hela tiden. Vilket gjort att vi 

haft god kontroll på finanserna, det var väl 

lite likviditetsproblem i början på 2012 men 

det redde snabbt ut sej.  

En annan viktig faktor är en stabil styrelse 5 

stycken har varit med sedan start 2 kom in 

2011 och den senaste 2014. Vi känner 

2

varandra väl och framförallt kompletterar 

varandra med våra olika kompetenser.  

Så många härliga medlemmar som gör 

skillnad, är vägvakter, hinderpersonal  

med mera.  

Väldigt glad för alla fina tävlingsframgångar 

våra tävlingsryttare har haft genom åren. 

Tänk alla som har skaffat häst genom åren.  

Så oerhört Glad för alla nya vänner jag fått 

genom Eds RS, ni är guld värda!! 

Vi vill varandra väl 

Vi gör varandra bra 

Tack för förtroendet att leda denna härliga 

förening.  

Anna Johansson 

Ed 2019-11-06 
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Bli medlem i Eds RS 

1

Vi är en ideell förening, och för att kunna 

driva, utveckla och förbättra vår verksamhet, 

behöver vi fler medlemmar och frivilliga 

krafter.  Eds RS är ansluten till Svenska 

Ridsportförbundet (SvRF), och därigenom 

ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF). 

I stadgarna står - att vi ska vara en förening för 

alla hästintresserade oavsett ålder eller gren 

inom hästsport man är intresserad av. Erbjuda 

såväl nybörjare som etablerade 

tävlingsekipage en fin anläggning där alla kan 

utöva sin fritidsaktivitet och 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 

2

Som medlem i Eds Ryttarsällskap innebär att du  

- får förslags- och rösträtt på årsmötet 

- får Ridsportförbundets medlemstidning 

Häst & Ryttare 

- är försäkrad genom (RF) och deras 

grundförsäkring 

- du kan ansöka om licens och tävla för 

Eds RS 

Medlemsavgift 2020 

Senior  375 kr 

Junior  275 kr 

Betala in medlemsavgiften på Bankgiro  

5074-6353 eller via Swish 123 588 1909 

märk inbetalningen för vem inbetalningen 

avser och skriv med hela personnummret även 

de fyra sista siffrorna.  

+S 
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Årsplanering: 
Vi arrangerar flera tävlingar per år 

1

januari 

Träningar och läger 

februari 

Träningar och sprtlovsaktiviteter 

mars 

Fredagsmys med TR uppdateringar 

april 

Påskahoppet, vägvakter på marknaden 

maj 

Sugar Cup kval, kombinationstävling, KM 

dressyr, hjälper till på Nostalgimässan 

juni 

Nationaldagsdressyr häst och ponny 

Pay n Jump 

2

juli 

Pay n Jump varje tisdagskväll som föregås av 

en byggabana kväll på måndagen 

En familjetillställning med ca 60 starter varje 

tisdag. Härlig stämning och gofika.  

augusti 

säsongens sista P& J som BUS håller i 

september 

Lokal/regional hopptävling häst och ponny 

oktober 

vägvakter på marknaden, Halloweenhoppet 

november 

Ryttargala, Hästlov 

december  

Julshow 
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+ Eds RS 
tidslinje 

2004 november  

klubben bildas 

2007  

3,5 ha mark köps 

2008 

paddocken invigs, men 

färdigställs 2009 

2009 

Vår samarbetspartner 

Ridcenter på Dal startar 

2011 

ridhuset börjar byggas i 

november 

2012 

Ridhussarg och underlag 

2013 

Ridhuset invigs april 

2015 

Ridcenter på Dal startar sin 

verksamhet i ridhuset 

2016 

Undervåningen klar 

vi får VATTEN 

2017 

Börjar bygga på 

övervåningen  

2018 

Övervåningen klar 1 juni 

2019 

Hiss, ramp & Jubileum  

nya projekt väntar - VAMOS! 
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+ Anläggningen : 
Mer än bara en ridanläggning 

Välkomnande för alla åldrar 

Vi har hela tiden haft ett fokus på 

att det ska vara en upplevelse att 

komma till oss, det ska finnas 

något för alla även för de som 

inte sitter på hästryggen. Vårt 

LEGO bord i foajen är mckyet 

uppskattat även av de ridande 

barnen före och efter sin lektion. 

Sen har vi rummet på 

övervåningen där finns det 

böcker, leksaker och 

sällskapsspel. Ute har vi en liten 

hinderpark för barn, några 

trähästar, balansbana och andra 

leksaker som är mycket 

uppskattade, inte minst av 

syskon och föräldrar.  

Vi har även ett galleri  

“Galleri 3 hästlängder” där 

medlemmarna kan visa upp sin 

konst. 

Biologisk mångfalld – är 

något vi jobbar aktivt med i 

form av fjärlisrabatter, 

insektshotell och fjärilsholkar. 

Vi har även en speciell karta 

Eds RS botaniska där alla våra 

träd, buskar och blommor står 

angivna med namn och det 

skulle komma någon skolklass 

som vill lära sej mer om olika 

träd och blommor. Så 

småningom ska det bli en 

fjärilsstig för att även locka hit 

fotografer och andra 

konstnärer. Vi har även ett 

konstverk där 

kommungränserna finns 

upplaggda I en stenformation 

och där vi visar kommunens alla 

naturreservat – vi tycker det är 

viktigt att lära sej om sin 

närmiljö.  

Tillgänglighet och säkerhet 

– är något vi försöker tänka på 

och förbättra hela tiden. Vi har 

vår påstigningsramp på utsidan 

ridhuset, hiss och handikapp 

toalett, men även att de är 

anpassade för synskadade både 

utanför dörren med 

kontrastfärger, och även inne på 

toaletten. Vi har vår tavla med 

teckenspråket. Den som är 

uppmärksam kan se våra 

hoppande hästar över eluttaget i 

regnbågens färger för att 

uppmärksamma HBTQ. Inte 

minst i ridundervisningen har 

varje häst en symbol och inte 

bara ett namn, för att underlätta 

för de som inte kan läsa men 

även för de med NPF diagnos.   
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Föreningsutveckling 

Föreningen har försökt att hålla en utvecklingsdag tillsammans med 

ungdomssektionen vartannat år. Första gången var i Kroppefjäll 2011, Steneby 

Aktiviteter 2013, Strömstad SPA 2015, EM i Göteborg 2017 och nu har det varit för 

mycket jubileum 2019, men vi tar nya friska tag och satsar på något nytt 2020.  

Eds RS - samhällsnytta 

Eds RS gör årligen åtskilliga ideella timmar  

Vi har en ungdomssektion BUS som är mycket aktiv. De har egna möten, egen 

ekonomi, arrangerar egna aktiviteter, läger, tävlingar, disco med mera. 

Underhåll och drift, periodvis får vi hjälp med detta och annars sköter vi det själva 

så som harva, klippa gräs, städa och övrigt underhåll. Ibland finns det lämpliga 

personer på AMI som hjälper oss med detta men vi måste finnas där som 

handledare för dessa personer.  

Social samhällsnytta – förutom att det är en social nytta för alla medlemmar har vi 

genom åren haft ett flertal medarbetare som vi hjälp tillbaka till arbetslivet. De har 

haft sin arbetsträning här, fått ett sammanhang och en meningsfullhet. 

Bio kiosken 

Eds RS har sedan 2009 haft ansvar för biokiosken. Där sköter vi allt från inköp till 

försäljning. Det visas cirka 100 filmer på ett år vilket betyder minst 100 

försäljningstimmar därtill kommer inköp, köra till återvinningsstationen med skräp 

och allt annat runt i kring. Inte minst för bioansvarig att gå på filmmöten och 

ansvara för att se till att filmerna blir bemannade.  

Även här är medlemmarna fantastiska på att ställa upp, oftast så väljer man en film 

man själv vill se och får då gå på den gratis. Vi har tre biljetter för varje film. 

Att bedriva förening idag är som att driva en hel kommunal 
förvaltning 

Det gäller att arbeta fram ett bra årshjul så man vet vilka dokument som ska 

revideras när. Systematiskt brandskyddsarbete, Krisplan mot trakasserier och 

mobbning, GDPR, egenkontroll livsmedel, egenkontroll markbädd, tömmning av 

brunn, kontroll bevattningsystem, besöksprotokoll, budgetplaner, 

budgetuppföljningar, organisationsschema, arbetsledare, bokföring, 

deklarationer, söka bidrag, jobba med utveckling, arrangera tävlingar, åka på 

fortbildning, utbilda funktionärer, utveckla verksamheten genom enkäter, sköta 

Vi har växt tillsammans 

If you want to walk fast, walk alone.  

If you want to walk far, walk together.   
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Kommunen 

Kommunen avsatte 500.000 till oss 2007 som vi skulle få när vi började bygga 

ridhus. 2011 avsatte de 500.000 kronor till med samma förbehåll. I november 

samma år började ridhusbygget.  

2010 fick vi av kommunen en barack som sedermera blev /är vårt lilla klubbhus. 

Kommunen bidrar även varje år med ett ”driftsbidrag” och de har en traktor här 

som vi får nyttja fritt. (vi står själva för diesel) 

Sedan rekvirerar vi LOK-stöd varje år och är kommunens näst största 

ungdomsidrott. Därtill har de varit med och bidragit till fiber och elinstallation.  

Arvsfonden & Västsvenska Idrottsförbundet 

121212 kom beskedet att vi fick 1.312.000 kronor av Arvsfonden att bygga 

faciliteter för.  

Men ett av våra viktigaste bidrag kom från Västsvenska Idrottsförbundet 660.000 

för att uppföra vårt ridhus!!! Hade vi inte fått det bidraget hade inget av detta 

funnits.  

Sen har vi i två omgångar sökt och fått bidrag från VSIF 200.000 båda gångerna 

som vi använt till installation av panna, samt fönster och trapp till andra våningen. 

Länsstyrelsen, Dalslands Sparbank, XL-bygg & lokala företag 

Lokala företag har sponsrat med klinkers, tapeter, toalettstolar, handfat, blandare 

med mera.  

Ett par gånger har vi sökt och fått bidrag från Dalslands Sparbank, sammanlagt 

105.000 kronor. 

XL-bygg sponsrade med materialet till balkongen, och nu senast var vi en av de 

föreningar som fick hjälp vi XL-hjälpen centralt. Det resulterade i en 

påstigningsramp. 

Länsstyrelsen hjälpte oss med lampor inne i ridhuset 75.000 kronor den gången.   

 

Eds RS medlemmar  

Medlemmarna har gjort ett fantastiskt jobb med att bygga upp hela anläggningen, 

men samtidigt också bedrivit tävlingar och ekipage har varit ute och tävlat för 

föreningen. De har dessutom gjort det framgångsrikt och skapat ett rykte om sej 

att vara glada, härliga ungdomar och goda förebilder.  

I början när vi byggde ridhusskalet förde vi noga anteckningar för hur många 

timmar var och en gjorde, på vilken dag och vilken bygginsats vi höll på med. 

Men det blev tyvärr ett för mäktigt arbete när vi började bygga faciliteterna.   

Men många timmar har det blivit.  

Hela anläggningen har vi byggt för drygt 6 miljoner inklusive markköp.  

Vilka har gjort denna resa möjlig 

The only way to do great work  

is to love what you do.    
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Tillsammans : 
Tillsammans utvecklas vi, tillsammans växer vi 

Ridcenter på Dal AB 

Therese Karlsson driver 

ridskola på klubbens anlägging 

och hyr in sej cirka 15 timmar i 

veckan.  

Hon har i verksamheten 11 

ponnyer och det är ungefär 100 

uppsittningar per vecka.   

Barnen kan börja ganska tidigt 

på ridskolan här från  

4-årsåldern.  

De elever som vill rida mer kan 

blir helgfordervärd till en av 

ponnyerna. De kan även ta med 

dem ut på riktiga tävlingar. 

Flera av ponnyerna är inkörda 

vilket medför att eleverna även 

får prova på att köra.  

Therese är utbildad hippolog.  

Avels framgångar – det har 

avlats fram många fina SWB 

hästar och ponnyer i klubben. 

Två gånger har hästar från Eds 

RS blivit uttagna att medverka 

på unghästVM I hoppning i 

Lanaken, Belgien.  

Vi har haft två föl som sålts på 

elitauktionen, en treåring som 

blev selekterad och såld på 

SSHS auktionen.  

Vi har varit topp placerade vid 

flera tillfällen för 3-åriga 

hoppston.  

På ponny har vi varit 

representerade flera gånger på 

ungponnychampionatet, där 

Maria och Felix vann 5-års 2019 

Hållbarhet och klimatsmart 

– Vi försöker sortera så mycket 

avfall vi bara kan.  

Vi har sortering på flera ställen 

på anläggningen och är noga 

med att försöka informera om 

vårt miljötänk på alla  våra 

arrangemang vi har så berättar 

speaker om hur vi vill att 

publiken ska sortera och agera.  

Ett mål är att minska våra 

produkter som innehåller 

palmolja, vilket betyder att vi 

kanske inte köper in de 

billigaste pepparkakorna men 

att de i alla fall är palmoljefria. 

Vi sorterar självklart pant, 

batterier, plast, metal, papp.   
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Sportsliga 
framgångar 

2004 - 

Översta bilden är Cecilia Johansson och Jason som 2013 blev svenska mästarei för connemaror.  

2009 var vi iväg med 3 lag på en hästkunskapstävling där lagen kom 4:a, 5:a och 6:a 

2010 Såldes Anna Johanssons uppfödning Whistler på SSHS hoppauktion 

2012 Hade vi ett lag i Gota Cupen ponny hoppning och laget slutade på en snygg 2:a placering 

2013 Kom Camilla Ahlberg 3:a på SM och var bästa svenska ekipage på VM I körning 

2014 Camilla Ahlberg vann SM i parkörning. Pia Axelssons föl Zaphire såldes på Elitauktionen  

2015 Maria Kinhult och Juliette var med på riksfinalen i Sugar Cup på Ribersborg. Vi hade för 
första gången med ett lag i Ponnyallsvenskan div I. och Gotalaget slutade 2:a totalt i serien.  

2016 Ida Ström vann sverigefinalen i Sugar Cup. Victoria Almroth och Hero var med på SM  
ponny hoppning. Vi hade det segrande laget i Team chasing SM ponny. Vi stod som segrare i 
Gtota Cupen hoppning. Therese Karlssons Sir Mivaldi såldes på Elitauktionen.  

2017 Ylwa Holgerssons uppfödning Beatrix kom 6:a I 6-årsfinalen I Falsterbo (Bea uttagen till 
unghäst VM) 

2018 Wilma Olsson och Hero var med på sverigefinalen I Sugar Cup. Maria Bergers Diego var 
med på unghäst VM I Lanaken Belgien  
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Sportsliga 
framgångar 

2019 

 

Det blev storslam för våra ekipage I Sugar Cup både på häst och ponny.  

På häst tog Alma Nilsson och hästen Nejlika Hästak hem segern i riksfinalen.  

Ponny är uppdelad i två kategorier de yngre ryttarna och de över 14 år, för de i den äldre 
kategorin tog Eds RS hand om både första platsen som gick till Sara Larsson och 
Sölumosegaard´s Tomozy, andra platsen som Alma Nilsson och Mareen “Mirre” tog hand om.  

Detta är en tävlingsform där det inte bara handlar om att rida snabbast utan även att rida väl 
och samspela med sin häst/ponny på ett bra sätt.  Därför känns segrar och bra placeringar 
här extra roliga.  

Maria Kinhult var på ungponnychampionat med sin egen uppfördning Felix Heartbreak som 
hon vann!! 

Ekipaget var även på SM i Sundbyholm där de kom tvåa för c-ponnyer  med tre felfria rundor 
och näst högsta stilpoängen.  

Andra framgångar har varit Lizette Ragneheims uppfödning Viper von Liz som tävlas av Frank 
Kutscher och har nu debuterat 1.30.  
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Kan du 
drömma det 
Kan du göra 

det 

Eds Ryttarsällskap 
Box 57 
668 21  ED  

edsrs.se 

Att jobba med framöver. Hissen är beställd och monteras in v 49. Därefter får vi 
ta ställning till om vi har råd att sätta belysning på en del av paddocken ca 
50.000 
Nästa grej vi borde göra är en ny port ut från ridhuset 20.000, gjuta bak den 
korta sargdelen 30.000, port från ridhuset till kallförrådet, 25.000 + arbete J 

Ja sen finns det ju mängder med småprojekt…. På läktaren, domarhuset, 
utedass med mera Just Love It, Just Do It 


