
Årsberättelse Eds Ryttarsällskap 2010 
 
 
 
Det som vi kommer att komma ihåg mest 2010 är nog bidraget från Västsvenska 
Idrottsförbundet på 660.000:- Men det var fler saker som var positiva. På hästens Dag där vi 
bjudit in politikerna så utmanade partierna varandra och några avsatte sina partistöd till oss 
Centern 5000:-, Socialdemokraterna 5000:- och Folkpartiet 1000:- Vi tackar så hemskt 
mycket för det. Tidigare under året hade vi fått ett anläggningsbidrag på 50.000:- som vi 
beslutade att köpa en klubbstuga för. Men efter ett telefonsamtal vid rätt tidpunkt och att 
Claes Hallberg svarade i telefon resulterade det i att vi fick en klubbstuga helt gratis, som 
dessutom blev dubbelt så stor som vi hade kunnat köpa annars. Nu hade vi 50.000 till att rusta 
upp den för och har i dagsläget fått på takstolar, ny brädfodring och snart kommer vi ha ett 
förråd på baksidan. Vi får återigen tacka kommunen som ställer upp med arbetskraften till 
renoveringen för vårt klubbhus. J 
 
KM fick återigen en ny utformning, men nu tror vi att vi hittat rätt häst för sej och ponny för 
sej oavsett hur gammal ryttaren är. Vi hade äntligen fått stora fina KM priser. Som segrare i 
hoppning hade vi på häst Helena Andersson och Samona, på ponny hette segrarinnan Maria 
Kinhult med Julina. I dressyren som för ponny reds i LC:2 vann Ebba Niklasson på Fanny 
och på hästsidan hade vi en annan junior som segrare, nämligen Annika Blom och Sessan, 
hästklassen reds i LB:2. 
 
Vi hade även ett lag med i Ponnyallsvenskan div III. I laget tävlade Ellen Camitz, Ania 
Olsson, Maria Kinhult, Ebba Niklasson och Rebecca Lindqvist. Det är en serie som rids i tre 
omgångar, bästa placeringen på en deltävling blev____, totalt blev vi ______. 
 
Tävlingsryttare: 
Eds RS har haft 14 licensierade ryttare under 2010. Man kan nämna flera men Susanne 
Broberg som tävlar distans, Patricia Lindqvist som tävlar monté är kul att det finns fler grenar 
som är representerade hos oss. Andra att nämna är Maria Kinhult som varit väldigt flitig 
under året lika så Annika Blom. På seniorsidan har Anita och Kergona varit ute och tävlat 
mest.  
 
Avel: 
På avelsidan fick vi väl inga föl i klubben 2010 om jag inte minns fel nu. Stor skillnad mot 
2009 då det kom 9 föl till klubben. Men stallen är fulla och flera kanske behöver sälja lite 
hästar innan vi kan göra nya. Ylwa är ju duktig på att sälja sina föl vi borde kanske lära av 
henne. Sen är det ju inte alla som ska säljas heller J Men det är kul att se klubbens 
avkommor där Elvis tävlas framgångsrikt av Sofia Olbacke. Dionysos som bland annat var 
med på klubbens egen dressyrtävling. Donna som var på kvalitétstävlan i Trollhättan, och 
Dominanz som tränades av Åsa Nyström inför Falsterbo tävlingarna. Och Saga som fick 
diplom på sin kvalitetstävlan. På samma visning var ju Bon med, som 3-åring och han fick 
också diplom. Övriga treåringar som visades var Corlex som fick klass I som gångartstalang, 
för Lapsang blev det klass I som hopptalang och Whistler som fick klass I både som hopp och 
dressyrtalang. Whistler var en av 27 treåringar som togs ut till SSHS elitauktion på Flyinge 
och blev där såld till en familj i Stockholm som ska fortsätta tävla honom. Han blev 7:e 
dyraste hästen och en mycket glad Anna som var rädd att ingen ville köpa honom och att hon 
skulle bli tvungen att sälja honom till Royne Zetterman för 50.000:- men så blev det inte J 
 
Tävling: 



Klubben anordnade en lokal dressyrtävling för häst. Arrangemanget var väldigt lyckat, 25 
starter blev det totalt fast att regnet stod som spön i backen. Vår tävling gick på 60m bana, 
och ekipagen kom ganska långväga ifrån Lilla Edet, Karlstad, Lysekil och allt där emellan.  
I LA klassen segrade hemmaekipaget Madelene Nord med Warriac, i en av LB klasserna vann 
Elvis (Anne Ekbergs uppfödning) med Sofia Olbacke i sadeln och i den lättaste klassen LB:2 
vann Susanne Lundqvist från Nuntorp HSK.  
Tävlingen genomfördes med bravur för vår nya mycket väl fungerande tävlingssektion med 
Jessica Sundén i spetsen, och Anna och Katrin som lär sej Equip programmet mer och mer för 
varje år.  
 
Pay´n Jump blev åter igen tack vare vår tävlingssektion (Jessica, Susanne och Anna v K) en 
ännu större succé. En bidragande orsak är att de lägger ut informationen på TDB som är ett 
mycket bra verktyg för alla tävlande och arrangörer. Det snittade på ca 30 starter per tillfälle.   
 
Hästens Dag, vi hade stora ambitioner i början av året men tiden går så fort och vips så är det 
bara den dagen. Till 2011 hoppas vi få till samarbetet med Kanotmarathon + och med 
Brukshunsklubben. Redan i år hade vi en agility uppvisning som var mycket uppskattad. 
Även vårt samarbete med politikerna och deras körstafett var ett lyckat inslag. Det är något vi 
ska spinna vidare på att alltid bjuda in politiker även om det inte är valår. Tror det är viktigt 
med dialogen och att visa upp anläggningen så de blir lite uppdaterade på vad som händer och 
vart vi vill. Sen hade vi ett trevligt inslag med voltige med elever från Ridcenter på Dal. Ett 
minus var att Anna inte är så bra på att sköta ljudanläggningen.  
 
Marknaderna flöt på väldigt bra. På hösten var det tävling för många men tack vare ett bra 
samarbete mellan styrelsen och ungdomssektionen gick det vägen.  
 
Studieresa: 
Vi hade studieresa till Tullstorp och Jan Brink stall i mars. Bara att få gå runt och kolla på 
hans fina stall och klappa på alla fina hästar är en upplevelse i sej. Sen får man ju se alla 
hingstar ridna samtidigt som de berättar lite om varje hingst så man vet vilken man ska välja 
om man vill betäcka sitt sto. 
 
Ridcenter på Dal: 
Samarbetet mellan Eds RS och Ridcenter på Dal fungerar fint. Therese är väldigt påhittig har 
alltid läger på alla lov, ordnar tävlingar, föreläsningar och massa mera. Vi känner väl att 
kommunikationen mellan vad som händer på Ridcenter på Dal och vad som händer i klubben 
kan bli bättre och det är något vi får jobba på. Det gäller ju att alla vet att alla som rider på 
Ridcenter på Dal är medlemmar i Eds RS och det medför att man är välkommen på alla 
aktiviteter. Samtidigt så ger Ridcenter på Dal cirka 70 medlemmar till Eds RS. Och bidrar till 
att vi är den tredje största klubben på ungdomssidan i kommunen.  
 
Konferans: 
Året avslutades med att vi ville ha en föreningsutvecklingsdag, Therese bokade vedeldat 
bastubad och bubbelbad med god middag och konferenssal på Kroppefjälls Spa, och Anna 
ordnade så att SISU stod för notan. Vi hade en väldigt lyckad dag och kom fram till många 
kloka beslut. Vart vi står i dag och vart vi vill med föreningen om 5 år. Vi hoppas att detta ska 
vara en grej som kommer tillbaka vartannat år så vi gör en uppföljning och en revidering av 
våra framtidsplaner så att vi alltid tänker framåt.  
 
 
Vi tangenterna den alltid lika förvirrade Anna  


