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Verksamhetsberättelse för 2021 
 
Styrelsens sammansättning: 
Anna Johansson  ordförande  Anläggning/hemsidan 2021 
Susanne Kinhult ledamot  Tävlingssektionen 2021 
Jessica Sundén sekreterare  Equipe / SISU  2022 
Katrin Nord  kassör  Medlemsregister 2021 
Patricia Lindqvist ledamot  Inventering  2022 
Lena Johansson ledamot  Caféansvarig 2021 
Elin Strutz  ledamot  LOK/aktivitetsstöd 2021 
Camilla Elfstedt ledamot  Trivsel  2022 
Therese Karlsson adjunderad  LOK/ridskola  t.o.m       30/6 2021  
 
BUS - Bästa Ungdomssektionen  
Wilma Olsson  ordförande 
Sonja Kindblom ledamot 
Elsa Melin  ledamot 
Tilda Aronsson ledamot  
Maja Sandberg ledamot  
Nora Forsdahl ledamot 
Jennifer Larsson ledamot 
Alicia Olsson  ledamot 
 
Revisorer     
Ylwa Holgersson    
Maria Berger     
Camilla Olsson 
 
Valberedning   BUS Valberedning 
Tina Johansson sammankallande Anna Johansson 
Linda Nyberg    Therese Karlsson 
Josefin Svenssoon   Elin Strutz 
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Tävlingskommité 
Susanne Kinhult sammankallande 
Jessica Sundén equipe/TDB 
Elin Strutz 
Lizette Ragneheim 
Camilla Elfstedt 
 
Bio ansvarig 
Anna-Maria Bonskog 
 
Fotokommité 
Anna Johansson 
Katrin Nord 
Elin Strutz 
Maria Berger 
 
Styrelsen har haft 12 protokollförda möten under året. 
 
Medlemmar 
2021 har Eds RS haft 112 medlemmar. 

 
 
Medlemsantalet har varit ganska stabilt de senaste åren.  
Medlemsavgift har varit 275:- för junior och 375:- 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, dessa personer var mycket viktiga i byggnationen av ridhuset på olika sätt.  
 
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 



Eds Ryttarsällskap 

Eds Ryttarsällskap | Box 57 | 668 21  ED 
BG 5074-6353 | Org. Nr 802441-4107 

www.edsrs.se 

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.  
2019 äntligen är byggprocessen klar och vi fick in hissen i sista stund J härmed har vi fått ett 
slutbesked och vi kan härmed säga att bygget är klart, även om det behösv snyggas till i 
trapphuset.  
2020 vilket märkligt år!! Mestadels har det handlat om Covid-19. Även om vi hade äran att 
arrangera Sverige final för Sugar Cup häst på Baldersnäs. Tack vara våra två sponsorer från förra 
året Camilla Elfstedt och Mikael Johansson gjorde att vi kunde få ljus i paddocken!!! TACK.  
2021 Fortsatt pandemi som har reducerat många av våra aktiviteter. Men många saker har vi 
utvecklat och gör bättre. Men vad vi har målat!! Hela fasaden på utsidan ridhuset, 3 av 4 
väggar på klubbhuset, dommarhuset, hela kortsideväggen inomhus i ridhuset där till skrapat och 
målat hela sargen. Vi fyllde också på underlaget i ridhuset.  
 
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; Vi vill varandra väl, vi gör varandra bra.  
Våra ledord är Gemenskap - Glädje – Kunskap 
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Samarbetspartners och bidragsgivare 
Dals-Eds Kommun hade i år satt av 110.000:- i anläggningsbidrag för vår verksamhet. LOKstöd 
och kommunalt aktivitetsstöd har vi genom alla ridlektioner som genomförs genom samarbete 
med Ridscenter på Dal och andra tränare som erbjuder träningar för våra ungdomar. SISU är en 
viktig samarbetspartner för oss.  En annan är Carlssons Handelsträdgård som sponsrar med fina 
blommor och utsmyckning på anläggningen. Dalslands Sparbank är en annan sponsor, lika så 
Karlssons varuhus, Anders Olssons Åkeri hämtar vårt gösdel och kör ut salt och lite andra 
uppdrag åt oss.   
 

            
 
 
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 
Vi börjar med att säga ett stort Tack till Lena Löfgren som håller vår anläggning ren och snygg 
både på insidan och utsidan, hon harvar och är värdinna i mån av tid hjälper hon gärna 
besökare med era hästar om ni kommer på dagtid.  
 
Vi har målat och målat och målat. 
Året började med att Eds RS avslutade samarbetet med Ridcenter på Dal. Detta efter en tid 
med förhandlingar där vi inte kunde enas om ett hållbart avtal för båda parter. Detta var inte 
ett helt lätt beslut att ta, men styrelsen var enig och övertygade om att detta kommer att vara 
det bästa för båda parter att utvecklas på, i var och ens riktning.  
 
Dags att nyttja hela ridhusets längd som det var planerat från start. Fyllde på sand gjorde vi ett 
par veckor innan vi hade vår första inomhustävling i hoppning, vilket flöt på väldigt bra. Vi hade 
en härlig banbyggare, Jesper Ohlin som kom ända från Mariestad.  
Bygga klart sargen på kortsidan är ett projekt för 2022. 
 
Spännande är nu att utveckla föreningen för framtiden, hur görs vi detta på bästa sätt och mitt i 
en pandemi. Men hösten 2021 bjöd på många härliga stunder och som sagt mängder med 
timmar av målning och sätt att utveckla verksamheten. Bland annat har vi kommit på att vi vill 
ha en framridningsyta nedanför ridhuset, detta kommer göra våra tävlingar säkrare.  
 
Ridsportförbundet hade sin stämma i år, vilket de har vartannat år och under Distriktets besök 
hos oss hösten 2020 så uppmuntrade de oss för vår idé om att förbundet skulle kunna begära 
registerutdrag på de tränare och funktionärer som de utbildar, så behöver inte varje klubb göra 
det och dessutom blir det en statushöjare för aktiva tränare att gå där och bli godkända för då 
vet föreningarna att de kollas och gör uppdateringar varje år. Så vi skickade in vår motion och 
efter lite debatt och yrkanden så ändrade förbundet sitt grundbeslut till att se över sina regler 
kring detta. Ett härligt initiativ från Eds RS.  
 
Redan i början på juni körde Ulf Olofsson ut ”sandhögen” som legat på parkeringen sedan 2008, 
nu kom den äntligen ut som påfyllnad i paddocken, ett stort tack till Anders Olsson som lånade 
ut hjullastaren åt oss så vi kunde genomföra detta, sedan kom han med grus så vi i sommar 
kunde nyttja hela parkeringen, efterlängtat.  
 
Föreningen ordnade tillsammans med ungdomssektionen ett ridläger för de minsta under tre 
dagar på sommarlovet, för barn med egen eller lånad häst. Lägret blev mycket uppskattat, 
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men för en uppföljning så krävs att Ryttarsällskapet investerar i 6 uteboxar. Dessa kan användas 
till mycket inte bara läger utan träningshelger, om någon skulle vilja träna intensivt i ett par 
dagar med mera.   
 
Under året hade vi 3 styrelsemedlemmar som fyllde 50 år och en som fyllde 40. Vi var några 
stycken som tog med dem på en utflykt till Segersjös Fälttävlan där det var EM för Young Rider 
 
I juli månad sjösatte vi även vårt Körprojekt ”Hästen på töm – en frihetsdröm” och var på 
studieresa till körtävlingen i Kil där Forsdahls tävlade med Savina. Vi har flera körintresserade i 
klubben så detta ska nog bli bra J 
 
I december slog Coronan tillbaka på allvar och allt blev lite haltande igen.  

          
Alla kan vara med och hjälpa    Härligt med lån av lift när       Katrin N, Camilla E, Susanne K 
oavsett ålder.                                vi når högre höjder                 saknas på bilden gör Patricia L 
 
 
 

     
Eds RS motion till förbundsstämman    Agnes och Mollie         En av flera härliga käpphästtävlingar 
                    bygger lokhindret 
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Ekonomisk mini rapport 
 
2021 var återigen ett år som präglades av Covid ekonomiskt märktes detta framförallt på bio 
och kioskförsäljning samt att andra arrangemang där Eds RS har ett uppdrag som har uteblivit 
(såsom Marknaden och Nostalgimässan).  
Något som däermot varit roligt är att tävlingsintäkterna ökat trots pandemin, där det nationella 
tävlingsstoppet ökade intresset för Öppen Bana och Pay n Jumps.  
Dals-Eds kommun har under 2020/2021 gett extra stöd till föreningar genom det kommunala 
aktivitetsstödet.   
 
På aktiviteter ligger vi minus och detta beror på att klubben ligger ute med pengar för 
biljetterna till Göteborg Horse Show och att vi har en del plastpåsar som ska redovisas och vi har 
även en del kvar som inte är sålda.  
 
Vi amorterer  fortfarande i en bra takt och räntorna är fortsatt låga men de två posterna uppgår 
trots allt till 127.017:- så vi är starkt beroende av vårt anläggningsbidrag från kommunen på 
110.000:- som täcker dessa kostander till stor del.  
 
Vi har gjort en hel del underhållsarbeten i år, budgeterat var 20.000:- men vi har fyllt på sand 
och målat hela fasade på ridhuset och invändigt målat om sargen och väggen mot Café 
Bettet i ridhuset. Detta har varit ett aktivt val av styrelsen under året att göra dessa investeringar. 
 
Inför 2022 har vi medvetet valt att gå in med en minus budget då vi planerar att göra en del 
investeringar i och runt ridhuset.  
 
Vid tangenterna Katrin Nord 
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BUS 
Har återigen gjort ett hästarbete med aktiviteter och deltagit i allehanda aktiviteter men 
framförallt skapat en massa egna aktiviteter. BUS har gjort en fin sammanställning av det 
gångna året med massor av härliga bilder.  
 
De har haft käpphästträffar på löpande band, i ridhuset med käpphästhinder, i ridhuset med 
hästhinder, Agria käpphäst aktivitet där 10:-/start skänktes till barncanserfonden. De har haft 
käpphästläger med övernattning, 13 barn som de bjöd på härliga lekar, mat, pyssel och 
spökvandring. De har haft käpphäst på Baldersnäs som var terränginspirerad och käpphäst på 
badstranden.  
 
De hjälpte till på klubbens första egna ridläger på anläggningen där 5 barn deltog. Som vanligt 
drog de fulla hus på sin omgågn av Pay n Jump i augusti.  
 
BUS har bidragit stort till uppfräschning av klubbhuset med målning, målning av sarg, nya hinder 
och påfyllning av bommar och lite nnan finmålning. 
 
7 augusti drog de iväg på en resa de sent skulle glömma. Det bar av hem till Perder Fredricson 
och Grevlunda där vår egen Madelene Nord jobbar som tävlingsgroom. Just denna dag var 
det OS-final i laghoppning, och om ingen nu kunde vara på plats i Tokyo så var väl detta det 
närmasta man kan komma att få uppleva OS-guldet på Grevlunda, hamna i den skånska 
lokalpressen och få ett eftersnack med Lisen.  
Sen kollade de ju in stall, ridhus, ridvägar med mera. Kvällspromenad i Kivik, övernattning och 
besök på Flyinge Kungsgård nästa dag.  
 
 
Trots corona och alla dess negativa medföljer har vi haft ett bra, lyckat och händelserikt år. Vi 
som grupp har lärt känna varandra väldigt bra vilket lett till grymt teamwork. Utöver att lära 
känna varandra så har vi också kommit närmare de yngre i klubben och tar åt oss av deras tips 
till aktiviteter med mera. Nu blickar vi fram emot ett minst lika roligt 2022 med fler läger, tävlinger 
och andra aktiviteter.  

     
Maja, Wilma, Alicia, Tilda, Nora, Jennifer, Sonja och Madelene              Ett av alla läger        Från lokaltidningen i Skåne 
 
BUS med Wilma Olsson vid rodret.     
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Tävlingsverksamheten 
Eds RS har under 2021 haft 20 licencierade ryttare, lite färre än i fjol men det kanske har sin 
förklaring i det märkliga tävlingsåret med Covid-19 som stökat till det även här. Tillsammans har 
de ändå genomsfört 176 licencierade tävlingsstarter. Där är inga Sugar Cup eller Pay n Jumps 
med.  
Precis som vi önskar är vi representerade i flera dicipliner, dressyr, hoppning, fälttävlan, körning, 
barrelrace, pole bending. 
 
   
Sonja Kindblom Agnes Sinik  Mollie Sinik   
Pia Axelssoon  Maria Kinhult  Sara Larsson   
Matilda Mathisen Pethra Axelsson Cecilia Johansson 
Nora Forsdahl Jennifer Larsson Moa Persson 
Maria Krisztina Golik Julia Sandåker Lisa Forsdahl    
Lisa Glad  Ella Andersson Emmy Blomberg 
Wilma Johansson Lovisa Mattsson Josefina Svensson 
 
På grund av pandemin så blev några tävlingar inställda men samtidigt arrangerade vi fler 
öppna banor och Pay n Jumps.  
 
10 oktober hopptävling 1* och 2** där det var final i Gota Cupen Ponny. 
Under tävlingsdagen hade vi 78 satrter.  
 
24 oktober arrangerade återigen hopptävling på anläggningen. Detta var första gången som 
tävlingen hölls inomhus och uppvärmningen var utomhus.  
Vi har fått hitta ett nytt flöde att som är säkrare för både häst och publik att förflytta sej mellan 
ridhus och framridning. 
 
Tävlingen lockade 89 starter under dagen först ut var hästarna och efter lunch kom ponnysarna. 
58 hästekipage som red från 0,85 till 1,15 m. Ryttarna hade åkt från Kungälv, Trollhättan, Lysekil, 
Tanum och Åmål för att komma till Eds RS och tävla.   
 
Kul är att vi fått fina omdämen i överdonarrapporterna, men det finns aaltid saker att förbättra 
och utveckla.  
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Sugar Cup 
Totalt båda kvalhelgerna hade vi 76 starter Ann-Louise Gustavsson hade hand om 3 dagar och  
Viktoria Carlerbäck hade  en dag. Viktoria är förbundskapten för Young Rider och Junior 
landslaget i fälttävlan, så det var kul att få henne på plats en av dagarna.  
 
Regionfinal i Sugar Cup 
Rigionfinalen reds i år på Baldersnäs Herrgård i Engelska parken, som vanligt härligt väder, ett 
hejdundrande jobb av funktionärer, banbyggare  med mera som ramar in detta fina 
evenemang. Domare i regionfinalen var Anne Persson från Falkenberg.  Ann-Louise höll i 
träningarna på fredag och lördagen innan.  
34 ekipage kom till start på söndagen, men det var en tuff bana och 26 tog sej imål med ett 
resultat.  
För de yngre ryttarna segrade hemma ekipaget Emmy Blomberg med ponnyn Tesa och för 
ryttare från 14 år segrade även där ett hemma ekipage Sonja Kindblom och ponnyn Belle.  
Finalen senare under augusti månad reds i Heby, mellan Sala och Uppsala. Sonja var upptagen 
med annat den aktuella helgen och kunde inte åka men Emmy Blomberg och Tesa var på 
plats.   
 
Nytt hinder i färltävlansparken för i år är loket, byggt och designat av familjen Sinik.  
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Pay n Jump  
Sex veckor, tisdags-p&j = 271 starter.  
BUS:s med högst antal, 73 med ett snitt på 39 satrter. 
Sex veckor med Pay n Jump, vi bär fram på måndagen och ställer bort på tisdagkväll och sen 
går de som är kvar till Café Bettet, njuter av kvällen, käkar upp överblivna korvar och längtar till 
nästa tisdag.  
Vilka underbara ritter vi får se allt ifrån de unga ryttarna som gör sina första tappra försök, först 
med ledare sedan lyckan i deras ögon när de klarar rida banan själv eller ta en galopp efter 
hindren. Till de ryttare som är där för att vässa formen lite inför helgens utmaning eller bara för att 
få träna under tävlingslika förhållanden, eller ta med den orutinerade hästan på ett äventyr. 
 
Det bästa är ju att alla är välkoma, alla nivåer, alla olika hästar och det är ju denna mix som gör 
dessa tisdagar helt magiska!!! 
Icke att förglömma alla tappra funktionärer som ser till att det ens kan bli av, vi behöver fler av er 
också. Vi vill varnadra väl, vi gör varandra bra! 
Men det är det som är det finaste att vi tillsammans sprider Glädje – Gemenskap – Kunskap.   
 
 
 
Klubbmästare 
KM med nytt grepp där vi valde att kombinera dressyr och hopp samt erbjuda P&J och P&R 
samtidigt. Denna Super Lördag där det även korades Ridskolemästare i Dressyr.  
Dressyren dömdes av Pia Axelsson.  
 
Dressyr Junior 
1. Nora Forsdahl Alma  78,51 % 
2. Lisa Forsdahl Savina   75,55 % 
3. Sonja Kindblom Belle  75,37 % 
 
Dressyr Senior 
1. Lovisa Mattsson Ard Cloedam  68,14 % 
2. Camilla Elfstedt Don Amir  67,22 % 
3. Alexandra Jorkvist Billy the Kid Zene  58,70 % 
 
Hoppning Junior 
1. Lisa Forsdahl Savina  
2. Sonja Kindblom Belle 
3. Agnes Sinik  Lidens Silver Bell 
 
Hoppning Senior 
1. Maria Krisztina Golik Rigo 
2. Lovisa Mattsson Ard Cloedam 
3. Camilla Elfstedt Don Amir 
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Lagrapport Gota Cupen hoppning ponny 
 
Deltagare: Moa Persson på Bay Wiew Apache och Pippi, Lisa Forsdahl på Alma och Agnes Sinik 
på Savina och Lidens Silver Bell samt Sonja Kindblom på Belle. 
 
Det var ett mycket gott gäng ryttare och deras team bestående av syskon och föräldrar som 
var medpå Gota Cupen 2021. Det fanns lite grann att leva upp till eftersom klubben vann förra 
året men nuvar det betydligt fler lag med så det skulle bli svårare! 
 
Flera olika händelser gjorde att vi ett par dagar innan första tävlingen endast hade två ekipage 
vilket var åtminstone ett för lite. Men Lisa med team kunde hänga på och dessutom låna ut en 
ponny tillAgnes. Till nästa tävling var en nyköpt ponny med och till sista omgången blev Moas 
Apache skadad, som tur fanns ytterligare en ponny hemma i stallet som fick kliva in. Tror vi alla 
tyckte det var enseger bara att komma iväg med ett lag! Men vilka ekipage vi fick sedan fick se 
och sådant fokus! 
 
Första omgången reds på Norra Älvsborg Ryttarklubb och här hade nog ingen av varit förut, 
3 helt felfria ryttare i bedömning A:Stilla gav maxpoäng och delad förstaplats. 
Andra omgången reds på Färgelanda ridklubb med bedömningen A/A vilket innebär att två 
rundor skulle ridas, felfritt och inom maxtiden. Laget klarade igen att få tre ryttare med noll fel i 
båda rundor och låg kvar på delad första plats ihop med några fler lag. 
Sista deltävling var på hemmaplan men ingenting tycks stressa dessa ryttare. Här tävlades det 
med bedömningen A:inverkan vilket betyder att ett antal parametrar poängsätts av domare, 
högst poäng vinner och det skulle bli mer utslagsgivande än tidigare tävlingar. 
Chansen fanns där det men alla hinder ska hoppas, poäng ska delas ut och beräkningar ska 
göras av tävlingsledningen innan segrare kunde utses, spännande dag och roligt med publik på 
plats.  
 
Tjusiga rundor gav höga och välförtjänta poäng för våra lagdeltagare vilket till fantastiskt nog 
räckte till seger för Eds ryttarsällskap, både i deltävling och totalt i Gota-cupen, snyggt jobbat! 
 
 
 
Vid tangentbordet lagledare: Maria Aronsson 
 

    
Härliga hopplaget i Gota Cupen bakom US fina hinder.  
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Lagrapport Gota Cupen dressyr ponny 
 
Det var ett härligt och tappert gäng som kämpade på i ett ganska tufft motstånd på Gota 
dressyren. Det var sammanlagt sex lag som tävlade mot varandra, Eds Ryttarsällskap, Melleruds 
ridklubb, Dalslands Hästsportsklubb, Trollhättans Fältrittklubb, Vara Hästsportklubb och Lidköpings 
Ridklubb. 
De som medverkade i laget var Lisa Forsdahl med Savina, Julia Sandåker med Hassel, Mollie 
Sinik med Willow King, Agnes Sinik med Lilleman, Ella Andersson med Oskar och lagledare Jenny 
Hansson. 
Första tävlingen gick av stapel 4 september i ett varm och soligt Grästorp, en mycket trevlig 
ridklubb där tävlingen flöt på och var bra organiserad med två tävlingsbanor. Medverkade 
denna dag gjorde Lisa, Julia, Mollie och Ella. 
Laget hamnade på plats fem med 188.889 %. 
 
19 september var det dags för tävling nummer två som anordnades av Ale-Jennylunds Ridklubb. 
Här fick Gota lagen äran att vara med och inviga klubben nya ridhus! En mycket fin anläggning! 
Medverkade denna dag gjorde Lisa, Julia och Ella. Eds RS slutade på plats sex och red ihop 
176.111 %. 
 
Den 3 oktober åkte vi till Essunga Ryttarförening för att delta i den sista tävlingen. 
En mycket trevlig och välorganiserad tävlingsplats även här med två tävlingsbanor. 
Tyvärr så hade vi inte vädret med oss denna dag och våra ekipage fick stå ut med en hel del 
regn och blåst. Medverkade i laget denna dag gjorde Agnes, Mollie och Ella. 
Eds Rs lag slutade på plats sex och red tillsammans ihop 179.815 % 
 
Laget kämpade tappert på under samtliga omgångar och bjöd på många fina ritter! Jag som 
lagledare med flera är otroligt stolta över era insatser!! 
 
Vid pennan lagledare: Jenny Hansson 
 

    
 
 
 



Eds Ryttarsällskap 

Eds Ryttarsällskap | Box 57 | 668 21  ED 
BG 5074-6353 | Org. Nr 802441-4107 

www.edsrs.se 

 
Lagrapport Ridsportallsvenskan Hoppning Häst div II 
Vi deltog för förata gången med ett hästlag i hoppningvilket var jätteroligt och direkt i div II. Det 
var fyra lag med, Grevagårdens Ryttarförening, Vänersborgs Ryttarförening, Hagens 
Ridsportförening och så Eds Ryttarsällskap. Serien bestod av tre omgångar varav de två första 
gick i klass 100 cm A:1a och finalen avgjordes i 105, A:1a.  
Det går till så att alla rider först en grundomgång, sedan räknas det ihop poäng för lagen . 
Hamnar de första lagen på samma poäng ska de avgöras med en omhoppning och dåå ska 
alla som ingår i laget hoppa oavsett om de var felfria eller inte.  
Första tävliingen avgjordes i Nuntorp (nästan hemma), Dalslands Hästsportklubb och vi kom på 
en tredje plats. Andra omgången reds i Alingsås (normallångt bort) och även här kom vi trea. 
Men skam den som ger sig, sista omgången i Skövde (långtsåinihel…) vann vi!!! 
Grevagården och Ed gjorde upp om omhoppningen och våra ryttare rev inte en bom. 
Hagens som vunnit de två första omgångarna kom på sista plats, men vann totalen. Vi delade 
andraplatsen med Grevagården och Vänersborg kom sist.  
Deltagit i laget har : Maria Kinhult, Maria Golik, Lovisa Mattsson, Sofia Winberg och Cecilia 
Johansson. 
  

 
På bilden: Lovisa, Cecilia, Lisa och Sofia 
 
Vid pennan lagledare Lena Johansson 
 
Avel 
2021 var ett mellanår för avelsverksamheten, mycket pga corona pandemin, men vi har några 
tappra medlemmar som tagit några föl iår. Maria Golik har sin hingst Rigo till förfogande för 
betäckning. Maria själv fick My Symphony och Lilly båda e: Rigo, dessa båda har hon sålt.  Hon 
väntar ett föl i juni 2022 och planerar att betäcka två ston 2022.  
Sedan har vi Lizette med sina två lite äldre uppfödningar Viper von Liz som tävlat med Frank 
Kutscher på ryggen och ahr massor av placeringar upp till 140 cm. Viper är nyss såld till en duktig 
Childernryttare. Lizettes andra uppfödning Value von Liz tävlar med sin nuvarande ägare med 
starter och placeringar upp till 120 cm. Lizette har även köpt en ny häst, ett sto som hon 
eventuellt tar något föl på i framtiden.  
Varken mina eller Maria Bergers uppfödningar har varit ute och visat upp sig under 2021, men vi 
hoppas på lite mer verksamhet under 2022.  
Pia Axelsson har inga nya föl men hon och dottern Pethra tävlar på Pias uppfödningar i dressyr 
upp till Msv B.  
Camilla Elfstedts Hot Hollywood blir nu tre år och kanske visas på 3-årstest e: Hotfelipe som är 
Magnus Anderssons fina hingst.  
Josefine Svensson fick ett ursött åsneföl i år igen Erstin.  
Ylwa Holgerssonhåller reda på nya avkommor och resultat för lite äldre avkommor.  



Eds Ryttarsällskap 

Eds Ryttarsällskap | Box 57 | 668 21  ED 
BG 5074-6353 | Org. Nr 802441-4107 

www.edsrs.se 

 
 
Utbildningar/studieresor 
Anna Johansson och Susanne Kinhult var på fälttävlansbanbyggnad hos Mats Björnetun i 
Frändefors. 
 
 
BIO 
Biokiosken är väl den verksamhet som haft störst påverkan av Corona hos oss, dels på grund av 
själva coronan men även att under ombyggnad av skolmatsalen på Hagaskolan så visas endast 
biofilmer på loven. Så från att ha visat ca 100 filmer/år har det 2021 kanske varit 20 st.  
Detta är ett stort inkomstbortfall för oss framförallt om man jämför 2019 mot 2021  
2019 – 42.813:- i vinst 
2020 – 14.523:- i vinst (2020 var även det starkt påverkat av pandemin) 
2021 – 7.693:- i vinst (då är ändå den siffran lite dopad eftersom merparten av inköpet betalades januari 2022) 
 
Som ni ser är detta en viktig inkomstkälla för oss i vanliga fall.  
Men ett stort tack till alla som ställt upp och bemannat biokiosken när det behövts. Vi ser ljust på 
bioframtiden från och med sommarlovet 2022.  
 
 
IT-Hemsida 
Hemsidan funkar ganska bra, vi vill alltid ha fler besökare. Det finns alltid att utveckla och det är 
att de aktuella tävlingarna eller evenemangen ligger uppe på hemsidan. (Men det ska hinnas 
med också) 
Känns bra att vi tagit fram en grafisk profil för Eds RS, ett typsnitt som ska prägla våra utskick och 
att vi har en förgprofil som vi försöker hålla oss till. Typsnittet är Century Gothic, och färgerna är 
de som återfinns på väggar i klubbhusdelen och hästhindren, blå, orange, röd, grå, vit och svart.  
 
Framtiden och mål för 2022 

       
Utvecklingsmål 
Utvekla klubbkänslan bl.a. genom föreningsdag 
Vaccinera klubben mot doping 
Studieresa för funktionärer och tävlingsryttare  
Studiecirklar och temakvällar 
Utveckla Eds RS både digitalt och som mötesplats med café 
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Anläggningsmål 
Sargen på kortsidan 
Port på långsidan ridhuset 
Framridningsytan 
Skala bort kullen 
Uteboxar 
Göra ett ner/upp hopp till fälttävlan 
 
Resultatmål 
Få fler att använda Sponsorhuset 
Öka antalet artiklar i Dalslänningen 
Öka antalet tävlingsstarter och licencierade ryttare 
Jobba med LOK-stöd 
Öka antalet medlemmar  
 
Miljömål 
Försöka undvika palmolja i de produkter vi säljer på klubben 
Ta till vara på regnvatten 
Sätta upp fler fjärilsholkar 
 
 
Vid tangentbordet där inte annat anges; Anna Johansson    
 
  
För att vi inte ska glömma bort hur det var att arrangera tävlingar och träningar med Covid-19 
 
 

    
                            

     


