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Årsberättelse 2018 
 
Styrelsens sammansättning: 
Anna Johansson  ordförande  ridhus/hemsidan 2019 
Therese Karlsson vice ordförande LOK/ridskola  2019 
Jessica Sundén sekreterare  Equipe / SISU  2019 
Katrin Nord  kassör  medlemsregister 2020 
Patricia Lindqvist ledamot  Inventering  2019 
Susanne Kinhult ledamot  tävlingssektionen 2020 
Lena Johansson ledamot  Caféansvarig  2020 
Helena Andersson ledamot  SISU  2019 
Elin Strutz  ledamot  LOK/aktivitetsstöd 2020 
 
  
BUS 
Wilma Olsson  ordförande 
Tilda Johansson kassör 
Elsa Melin  sekreterare 
Tilda Aronsson ledamot 
Alma Nilsson l edamot 
Annie Johansson ledamot 
Matilda Mathisen ledamot 
Ida Ström  ledamot 
 
 
 
Revisorer    BUS Revisorer 
Ylwa Holgersson   Ylwa Holgersson 
Maria Berger    Maria Berger 
 
Valberedning    BUS Valberedning 
Tina Johansson sammankallande Anna Johansson 
Linda Nyberg    Therese Karlsson 
Josefin Svenssoon   Helena Andersson 
 
Tävlingskommité 
Susanne Kinhult 
Jessica Sundén equipe/TDB 
Elin Strutz 
Lizette Ragneheim 
Camilla Elfstedt 
 
Fotokommité 
Anna Johansson 
Katrin Nord 
Elin Strutz 
Maria Berger 
 
Styrelsen har sammanträtt 10 gånger under året. 
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Medlemmar 
2018 har Eds RS haft cirka 160 medlemmar. 
Medlemsantalet har varit ganska stabilt de senaste åren. Medlemsavgift har varit 250:- för junior och 
350:- 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. 
2017 Vi arrangerar Suger Cup kval och regionsfinal för andra året i rad, och vår tävlingskommité är de 
som håller samman hela region väst, Värmland, Dalsland och Bohuslän. På byggsidan har vi på allvar 
tagit oss an att bygga övervåningen i ridhuset.  
Vi har även fyllt på ridhusunderlaget med EM underlag.  
2018 äntligen kan vi ta övervåningen med cafédelen i bruk, nu saknas bara hissen. Vi har även fått ljus 
på parkeringen och fiber är indraget.  
 
 
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 
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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 2018. En annan viktig samarbetspartner är 
NEOR och Nostalgiföreningen där vi stått i kiosken och varit vägvisare.  
Janne Hagelbrand från SISU är viktig för oss, tack vare honom har vi varit på lite olika 
fortbildningskurser. 
En annan samarbetspartner vi har är Carlssons Handelsträdgård som sponsrar med fina blommor 
och utsmyckning på anläggningen.  
Vi har skrivit ett flerårskontrakt med Dalslands Sparbank om sponsring.  
 

                     
 

           
Anläggningen 
Vi är så stolta att kunna visa att vi äger marken där föreningen finns 3,5 ha. Vi har ett fullt fungerande 
klubbhus, ett litet förråd för våra inventarier, en stor fin paddock med körmått  
40 x 80 m, en bra parkering, och ett ridhus där ridmåtten är 23 x 60. Tre toaletter varav en 
tillgänglighetsanpassad. Café på övervåningen, en teorisal och lite andra utrymmen.  
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Året i stora drag 
Här ser ni vår planering och vi gillar att umgås  och göra saker tillsammans.  Till detta kommer att vi 
säljer godis och dricka på ca 90 biofilmer om året. Vi vill tacka alla funktionärer som ställt upp under 
året och som därmed möjliggör att vi kan ordna så mycket aktiviteter för våra medlemmar.  
 
Naturligtvis har vi byggt en hel del 2018 också, men 1 juni fick vi ett besked som gjorde att vi fick lov 
att använda övervåningen som vi inrett med café, teorisal ”Hippo Campus” och ett rum för de yngre 
som bara vill hänga lite.   
Vi har haft fler tävlingar än vad vi brukar, och ridhuset är mer och mer uppbokat vilket är fantastiskt.  
 
Vi började året med en föreläsning på årsmötet av Peter Wallén och avslutades med grävning av fiber 
och ljus på parkering och paddock som bara det är en satsning på ca 100.000 kronor.  
I november valde distriktet att lägga en av sina fortbildningar hos oss. Det var en fortbildning för 
ridlärare och C och B tränare med Ann-Margtethe Andersson. Det gjorde att det kom deltagare från 
Stockholm, Arvika, Skövde och en mycket bra fortbildning.  
Klara har dressyrträningar ca 1 ggr/månad och Ann-Louise Gustafsson har träningar ca 2ggr/månaden, 
därtill har Dennis och Ann-Louise haft en träningshelg tillsammans.  
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BUS  
Bus har haft 6 möten under året, och däremellan varit väldigt aktiva med olika arrangemang och byggt 
sitt eget hinder! 
På påskahoppat agerade BUS jury för bästa utklädnad, hade ordnat med priser, involverade i 
banbygget, fotat och bakat till cafét.  
BUS och övriga medlemmar gör oftast saker tillsammans som tex vägvisare på crusingen på 
Nostalgimässan, arbetsdagar kioskbiträde till Monsterrace.  
På sommarlovet genomförde de ett härligt dagläger med käpphästar med 15 deltagare.  
Sommarens sista Pay n Jump blev en succe som BUS arrangerade. Dagen till ära hade de nya egna 
fräscha rosetter som matchande deras nya egenbyggda hinder.  
Under kulturveckan arrangerade de två disco för barn mellan 6-8 år och ett för 9-11 år, där det var 
cirka 200 busiga och danssugna barn.  
Året avslutades med en julshow som försegicks av ett julbak (kanske det blir en ny tradition) 
BUS stod för det mesta som skedde på julshowen, hade gjort spellista, var med och genomförde 
stafett, ledde käpphästparad, var paushäst och på slutet var de tomtar och delade ut godispåse till alla 
barn. Tilda Johansson blev framröstad till årets lucia och till luciatåget kunde vi njuta av Mathilda 
Mathisens vackra sång.  
Summering:	Det	har	varit	ett	roligt	och	spännande	år.	Vi	har	lärt	oss	massor.	Allt	kanske	inte	har	
varit	i	god	tid	och	välplanerat.	Ibland	har	det	varit	svårt	att	få	alla	att	vara	med.	Men	jag	tycker	
att	vi	har	gjort	vårt	bästa.	Alla	har	verkligen	hjälpt	till	när	man	kan.		
Superbra	jobbat	av	oss!!!!		
Vi	vill	också	tacka	alla	föräldrar	som	hjälpt	till	och	ställt	upp.		
	
Wilma	Olsson		 	 	 	 		

				 				 	

 
 
Julshow 
Ett härligt samarbete mellan Eds RS, BUS och Ridcenter på Dal, det kräver mycket logistik, planering 
allt från vem som ska göra vilket nummer, i vilken ordning, banpersonal och en bra spellista med 
mera.  
Tror att vi ska skapa en grupp tidigt för att arrangera julshowen 2019 så att den kan utvecklas och bli 
ännu bättre. Min mamma Rosemarie sa att hon kunde vara i cafét.. ja det hade hon klarat om inte 
trycket varit så hårt och att det blev lite knas med kaffebryggaren som först välte ut filtret och for över 
hela golvet, därefter försvann ett liten flotör vilket skapade kaos för de 2 nästkommande kannorna som 
skulle bryggas, men till slut blev allt bra.  
Kadrilejn med tjejer denna gången var helt superb, liksom alla andra inslag vi hade som käpphäst 
uppvisning, luciatåg, utdelning av godispåsar, stafett, vallhundsuppvisning och polebending.  
Tack till alla som är involverade på ett eller annat sätt.  
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Ridskolan 
Ridskolan drog i gång under vecka två. De tre praktikanterna Moa Strömbäck, Jennifer Jansson och 
Louise Rosendahl jobbar på bra i januarikylan. De red körde ponnys, mockade, fodrade och fixade allt 
som hör ridskolan till.  
Vi åkte på clinic i början på året till Flyinge där Ingrid Klimke som vann VM i fälttävlan 2018 och så 
blev det en tur till Stockholm, Lövsta Stuteri. Där var vi på hingstvisning samt hälsade på Mio, Mias 
avkomma från 2016.  
 
Det var så mycket snö så vi körde tolkning en hel vecka under lektionstid.  
Under våren var Elsa på Roger, Mathilda på Asterix, Nora på Piccolo med på Gota Cupen. Finalen 
reds här på anläggningen den 3 juni. Detta gav stora erfarenheter och många roliga skratt.  
Trym fick gå sin allra första terrängträning i Suger Cup ihop med Maria Kinhult, vilket han gjorde 
med bravur.  
Vi hade Pontus Gyllenberg på plats med bågskytte både med och utan häst. Detta var väldigt 
uppskattat av de cirka 20 som var på med.  
Vårmarknaden flöt på som vanligt och Ridcenter på Dal har nu tagit över hela ansvaret för detta från 
klubben. Albin, Acce, Odin, Baloo och Kattic leddes runt av olika elever från ridskolan.  
Vi hade kombinationstävling, dressyr och hoppning på samma dag. Från ryttarmärke 1 till LC:1, 6 
stycken deltog. Samma dag hade vi Mulles Caprillibana, vilket innebar att rida en bana med bommar, 
slalom, halt, volt samt övergångar. Cirka 10 stycken deltog, domare var Emma Blad.  
19 juni var vårterminen slut och ponnierna reds hem den 21 juni för ett välförtjänt betessläpp.  
23 juni började igångsättningen av alla ponnyer och hästar, därefter hade vi 2 ridläger.  
Ridskolan startade höstterminen v.33. Då började även ponnyn Charlie att tjänstgöra som ridskolehäst 
istället för Odin som såldes under sommaren.  
Höstmarknaden jobbade Albin, Acce, Baloo och Kattic som vanligt, till nästa vårmarknad hoppas vi 
Charlie kan vara med.  
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I november hade vi en utbytestävling med Melleruds Ridklubb. Elever från Mellerud kom till vår 
anläggning och red en hoppbana med våra hästar. Den 24 februari ska vi åka till Mellerud och då ska 
vi hoppa med deras hästar.  
I december under jullovet hade vi ridläger och en dag var Madelene Nord och visade hur man knoppar 
häst som ett proffs. Hon hade även en föreläsning om sitt jobb som hästskötare åt Marco Kutscher i 
Tyskland.  
Under året som gått har vi även haft ett antal barnkalas, Halloweenhoppning, Påskahoppet och ridläger 
under påsklovet.  

Therese Karlsson. 

Tävlingsverksamheten 
Eds RS har under 2018 haft 33 licencierade ryttare. Precis som vi önskar är vi representerade i flera 
dicipliner, dressyr, hoppning, fälttävlan, teamchasinig, distans, barrelrace, pole bending. 
 
Jaquline Gardtman WilmaPersson  Wilma Olsson 
Josefon Uddén Alma Nilsson  Moira Jonsson-Karttunen 
Alma Järpemark Elin Strutz  Susanne Eliasson 
Tilda Aronsson Wilma Johansson Lizette Ragneheim 
Rebecca Lindqvist Susanne Broberg Ida Ström 
Maria Kinhult  Annie Johansson Jonna Mattsson 
Sara Larsson  Sofia Winberg  Elsa Melin 
Matilda Mathisen Nora Forsdahl  Louise Nordqvist 
Jessica Sundén Therese Karlsson Susanna Eliasson 
Wilma Johansson Amanda Sjögren Maria Krisztina Golik 
Camilla Elfstedt Alicia Olsson  Louise Rosendahl  
Cecilia Johansson 
 
Under året har dessa ryttare gjort fantaskiska prestationer och har en mängd placeringer i olika grenar 
och nivåer. Här borde vi få tidningen att skirva fler artiklar om ridsport och våra ekipages resultat.  
 
Tävlingar som vi arranderade under året var Gota finalen Ponny 3 juni, Nationaldagsdressyren 6 juni 
och Monsterhoppet 25 augusti där bland annat Nybergsbygg sponsrade med fina priser.  
Klasserna för dressyren var LB:2, LB:3, LA:3 och MsvC:1 
Segrare i LB:2 var Clara Gustafsson från Färgelanda, LB:3 Cayenne Röhrich från Munkedal hon och 
Dayola vann även LA:3, och i MsvC:1 vann Susanne Thorslund från Norra Bohusläns 
Sportryttarförening.  
Monsterhoppet där var Frank Kutscher banbyggare och man kunde starta i klasserna från 80 cm till 
1,10 
0.80 vanns av hemma ryttaren Louise Rosendahl 2:a var Sofia Winberg, 0,80 avd B vanna av vår egen 
Cecilia Johansson, 0,90 av Michaela Alfredsson Dalslands Hästsportklubb, 0,90 avd B Pernilla 
Carlsson från Åmål, 1,00 1:a Linda Hansson Färgelanda, 3:a Jackie Gardtman, 1,10 Frida Törnberg 
Vänersborg 2:a & 3:a var hemma ekipagen Alma Järpemark och Jaquline Gardtman. 
 
Josefin Svensson är ju ofta med i lite mer udda grenar och i år kom hon 2:a på SM i Teamchasing 
tillsammans med TV kändisen Musse Hasselvall som lånade Robban av henne. Själv blev hon och 
Robban rankade som nr 4:a i Sverige i Barrelrace.  
 
Vill passa på att extra tacka tävlingssektionen som sliter mycket!!! Men den är helt fantastisk med 
Susanne ”Tävlingsledaren” Kinhult i spetsen och vår Equipe expert Jessica Sundén.   
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Sugar Cup 
Ett stort tack till Baldersnäs Herrgård, Betfor, Agria, Dalslands Sparbank, Hööks och Axevalla 
Hästcentrum. Även stort tack till Elisabet Forsdahl med familj, Anders Larson med familj och Leif för 
all hjälp med hinderflytt och banbygge, Elisabet hade även med sin ponny upp och körde ut hindren i 
parken med ponny och kärra. Tack Alexandra Larsson för stilbedömningen och Ann-Louise 
Gustafsson för träningar. Tack alla underbara funktionärer från Eds Ryttarsällskap.  
Och ett stort tack till alla underbara, härliga, glada och duktiga ekipage med sina lika underbara 
ponnymammor och ponnypappor. Utan er blir det ju inget J 
I år var det 10-års jubileeum för själva Sugar Cup och vi hade 24 starter totalt i Regionfinalen.  
Eds RS ekipaget Wilma Olsson och Hero red Sugar Cup final nere i Skåne.  

            
Grillning med långbord på klubben  
kvällen före Regionfinalen.  
 
Susanne Kinhult 
                
 
Pay n Jump  
 

     
Under sommaren har vi genomfört 7 pay n Jump där någon styrelsemedlem är ansvarig varje gång för 
att fixa funktionärer, bygga bana och fixa allt runt om kring. En del som blir viktigare och viktigare på 
varje start är att vi kan ge god fika till all publik som nu också kommer på våra tillställningar. (Vi är ju 
världsberömda tack vare Lenas underbart goda kladdkakemuffins) Näst sista Pay n Jumpen är även 
KM i hoppning där är tävlingssektionen ansvarig och för den sista Pay n Jumpen står BUS som 
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arrangör. Även här kan vi inte nog tacka alla frivilliga funktionärer som ställer upp så att våra 
medlemmar kan få träna på att hoppa under mer tävlingslika former.  
Vi är väldigt glada för att det kommer många ekipage som vill starta på våra tisdagskvällar.  
Inför året har vi kompletterat hinder parken med lite fler hinder för att vi skulle kunna genomföra vår 
första riktiga hopptävlingar, shackhindret, Dalslands Sparbank och BUS eget hinder, senare på hösten 
kompletterade vi med ett till i form av stegrande hästar för att kunna bygga en snygg oxer eller 
kombination.  
 
 
Klubbmästare 
Dressyren dömdes av Pia Axelsson. Precis som vi införde i 2016 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. Tilda Johansson – Piccolo  62,78 % 
2. Wilma Johansson – Findus  59,63 % 
3. Moira Jonsson-Kartunen – Biza  59,38 % 

Dressyr Häst 
1. Cecilia Johansson – Amorinas Spicy Kick 65,56 % 
2. Maria Kinhult – Miss Juliette Heartbreak  64,85 % 
3. Lisa Glad – Da Vinci  64,82 % 

 
Hoppning Ponny LD 

1. Moira Jonsson-Kartunen – Shandidja 
2. Wilma Persson – Saga IV 
3. Wilma Johansson – Chester 
4. Alicia Olsson - Rocco 

 
Hoppning Häst LD 

1. Jaquline Gartman – Swing It 
2. Christina Axelsson – Monte Casino af Wasbek 
3. Cecilia Johansson – Amorinas Spicy Kick 
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GotaCupen hoppning ponny 
Följande ryttare ingick i laget: 
Elsa Melin – Roger, Matilda Mathisen - Asterix, Sara Larsson - Tomozy, Jonna Mattsson – Madicken, 
Alma Nilsson – Mirre, Wilma Olsson – Hero, Nora Forsdahl – Piccolo, Tilda Aronsson - Fay (hoppas 
jag inte glömt någon)  
 
Vi arrangerade finalomgången på Gota Ponny vilket var väldigt bra speciellt för att nya ryttare ska 
hitta till vår tävlingsplats. Gota bedöms bland annat på stil och domare för dagen var Jenny Keller som 
gjorde det väldigt bra. Tjejen i mitten på bilden red för Lilla Edet/Nygårds men i tävlingen blev hon 
utesluten i båda sina starter men laget vann och klubben delade ut ett eget pris till henne som dagens 
charmigaste ekipage.  

 

 
 

       
Elsa Melin och Roger   Dagens charmigaste ekipage Laget 
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Dressyrallsvenskan Div III ponny 
Det	var	lite	osäkert	in	i	det	sista	om	vi	ens	skulle	få	ihop	ett	lag	till	första	omgången	som	var	i	
Alingsås	den	30/9.	Konfirmationsläger,	semesterresor,	halta	ponnyer	satte	griller	i	huvudet	på	
oss	men	till	slut	så.	Laget	bestod	av	Emelie	Karlsson	(inlånad	ryttare	från	Bohusläns	
Hästsportsklubb	som	Anna-Maria	av	en	händelse	hade	stött	på)	med	ponnyn	Woodfield	Johnny,	
Jonna	Mattsson	på	Madicken	och	Annie	Johansson	som	fick	låna	Maria	Kinhults	ponny	Miss	
Juliette	Heartbreak	när	vår	ponny	Jason	behagade	bli	halt.	Första	omgången,	som	bestod	av	9	lag	
totalt,	vann	vi!!	Vi	var	alla	i	chock	och	trodde	inte	det	var	sant.	I	lagklasserna	kom	vi	1.a	,	3:a	och	
3:a,	i	förklasserna	fick	vi	också	fina	resultat.	Annie	och	Jonna	fick	stå	på	prispallen	även	här.	
Hemresan	gick	som	på	räls,	alla	var	nöjda	o	glada.	Åkte	i	ottan	och	kom	hem	på	kvällen	men	vad	
gör	väl	det.	
	
Omgång	2	Essunga	den	13/10.	Laget	bestod	av	Wilma	O	och	Hero,	Alma	och	Mareen	och	Annie	
och	Juliette.	Lagets	placering	blev	inte	jättebra,	näst	sist	(8).	MEN	vi	kämpade	och	gjorde	så	gott	
vi	kunde	under	rådande	omständigheter.	Alma	kommer	aldrig	och	glömma	Göran	
Brandströmmer.	(En	eloge	till	dig	att	du	kunde	slutföra	ditt	program	trots	Görans	konstiga	
agerande)	Wilma	red	till	sig	en	5:e	plats	och	Annie	en	2:a	plats	i	lagklassen.	Mot	nya	mål...	
	
Omgång	3	Vänersborg	27/10.	Den	absolut	kallaste	och	rörigaste	dagen	i	mannaminne!!!!	Laget	
bestod	av	Jonna,	Emelie,	Wilma	och	Annie.	Det	var	väldigt	jämnt	i	tabellen,	det	hade	vi	koll	på,	så	
allt	kunde	hända.	Om	våra stackars	tävlingsansvariga	hade	en	dålig	dag	så	hade	minsann	INTE	vi	
det!!		
I	lagklasserna	placerade	sig	Jonna	som	1:a	i	LC,	Emelie	var	2:a	i	LC	och	Annie	fick	en	3:dje	plats	i	
LB.	Wilma	och	Hero	gjorde	oxå	en	finfin	ritt.	Vi	hejade	och	stöttade	varandra	denna	lååånga	dag	
och	i	slutändan	stod	vi	som	segrare	för	omgång	3.	Totalt	blev	vi	2:a	i	cupen,	slagna	av	Essunga.	
	
Har	säkert	glömt	nåt	men	tror	jag	fått	med	det	viktigaste.	
Tack	alla	goa	o	glada	föräldrar	som	åker	med	på	våra	äventyr.	
	
Lena	Johansson	
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Ett härligt gäng på lagtävling 
 
 
 
Dressyrallsvenskan Div III häst 
Det är väldigt roligt att fortsätta rida lag även om man är lite älde, deltagarna meddelar att de har 
väldigt roligt i alla fall. Ha gärna som mål att vara med i dressyrlaget div III hösten 2019.  
 
Lisa Glad – Da Vinci, Sofia Winberg – Holly, Therese Karlsson – Sanda Mia, Maria Kinhult  - Juliette 
Sofia Winberg – Holly, Maria Kinhult – Juliette, Amanda Sjögren – Pocahontas 
Elin Strutz - Calle, Therese Karlsson – Samda Mia, Maria Kinhult – Juliette 
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Avel 
2018 föddes 3 föl hos Eds RS medlemmar 
 
Ylwa Holgersson 2 föl 
YulianH e: Favorit Ask – Quidam de Revel, såld till Peter Bengtsson på Jumpcenter i Sölvesborg  
YupitherH e: Canterbury – Corlensky G, såld till Amanda Sjönnerhem 
 
Pia Axelsson 1 föl  
Tessla e: Total Hope – Wolkenstein II 
Detta var den 8:e avkomman för Pias fina sto Wahida, där Pia sålt några men även behållt flera en av 
dem är Drambuie som hon själv tävlar i MsvB:4 

         
YupitherH    YulianH                Diego 
 
Maria Berger fick Elit på sitt fantastiska sto Dahlia som har många fina avkommor bandanat hingsten  
Diego e: Kannan – Cardento som Magnus Österlund matchat ända till undgäst VM i Belgien, ekipaget 
hade även flera placeringar i 1.30 och var 4:a i finalen på Champions of the Youngsters på Grevlunda.  
Dahlia hade även en 3-åring Doria e: Bravour – Cardento som hoppade till sej ett diplom på Flyinge.  
 
Ylwa Holgerssons uppfödning Beatrix hade under året placeringar i 1.40 och var i final på både 
Grevagården och Breeders där hon ledde i kvalet på 1.35 men fick tyvärr 4 fel i finalen.  
 
Ylwa Holgersson 
 
 
Utbildningar/studieresor 
Anna Johansson, Katrin Nord och Camilla Olsson var på en SISU utbildning i Uddevalla som var 
mycket givande. Det var flera andra ridklubbar med som vi fick ett bra utbyte med.  
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BIO 
Biokiosken har fungerat toppen under 2018. En stadig grupp som delar upp och tar någon film var 
under månaden. Någon har fallit ifrån och andra har kommit till. Ett stort tack till alla! Vi har 
bemannat 90 filmer med allt från 1-180 besökare på filmerna. I detta är det 22 stycken filmfestival-
filmer. Barnfilmerna kan vara en utmaning där det ofta kommer många besökare och alla ska ha 
popcorn.  
Vi har även bemannat när Babben Larsson hade stand-up och då sålde vi kaffe och kaka. Vi 
bemannade när lokalfilmaren Jan Andersson visade ”I villande skog” och sålde även där kaffe och 
kaka.  Jägarförbundet hade viltinventering och vi bredde 240 ostsmörgåsar, vilket gav oss en ordentlig 
slant.  
Vi har börjat handla från grossist och hoppas öka förtjänsten. En positiv del i det är att vi får 
leveransen körd på en pall innanför ytterdörren. Petra Jonasson och jag hjälps åt att rodda detta.  
Förtjänsten 2018 blev tillslut hela 33.747 kronor 
Tack till alla som lägger ner jobb och står bå bion under året.   
 
Anna-Maria Bonskog  
 
Fotosektionen 
Har efter fjolårets uppryckning fallit tillbaka igen, men vi gör ett nyttförsök under 2019.  
 
 
IT-Hemsida 
hemsidan  http://www1.idrottonline.se/EdsRS-Ridsport/ 
Robert Gardtman är vår klippa som uppdaterar hemsidan och under 2019 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 och mål för 2019 
Få hissen på plats. Påbörja planerna på ett stall och klart med ljuset i paddocken i slutet på 2018 har vi 
äntligen fått upp alla stolpar runt paddocken och dragit fram kabel runt den, ett stort steg i rätt riktning. 
Klubbkläder 
Få fler att använda Sponsorhuset. 
Bevattningssystem i ridhuset.  
Få till ett projekt med att utveckla ridklubben både digitalt och som mötesplats med café.  
Studiecirklar och temakvällar 
Öka antalet artiklar i Dalslänningen.  
Få till ordentlig sophantering, och försöka undvika palmolja i de produkter vi säljer på klubben.  
 
 
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       
   Tidningen Häst & Ryttare  Önskad Miljöstation
   
 
 

 
 
 

 


