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Årsberättelse 2017 
 
Styrelsens sammansättning: 
Anna Johansson  ordförande  ridhus/hemsidan 2017 
Therese Karlsson vice ordförande LOK/ridskola 2019 
Jessica Sundén sekreterare  tävlingssektionen 2019 
Katrin Nord  kassör  medlemsregister 2018 
Patricia Lindqvist ledamot  Inventering  2019 
Susanne Kinhult ledamot  tävlingssektionen/bio 2018 
Lena Johansson ledamot  Caféansvarig  2018 
Helena Andersson ledamot  SISU utbildningsansvarig 2019 
Elin Strutz  ledamot  LOK/aktivitetsstöd 2018 
AmandaMolander BUS represent US frågor  2018 
  
BUS 
Amanda Molander ordförande 
Alma Järpemark 
Alma Nilsson 
Annie Johansson 
Ida Ström 
Lovisa Carlsson 
Tilda Marjomaa 
Wilma Olsson 
 
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 
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Styrelsen har sammanträtt 10 gånger under året. 
 
Medlemmar 
2016 har Eds RS haft cirka 160 medlemmar. 
Medlemsantalet har varit ganska stabilt de senaste åren. Medlemsavgift har varit 180:- för 
junior och 300:- 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.  
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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 
 
 
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 2017. En annan viktig 
samarbetspartner är NEOR och Nostalgiföreningen  
Janne Hagelbrand från SISU är viktig för oss, tack vare honom har vi varit på lite olika 
fortbildningskurser samt ordnat med buss till EM där vi körde föreningsutveckling.  
Västsvenska Idrottsförbundet har varit viktiga för oss när vi sökt stöd till att förtsätta med 
vårt bygge. Just i år fick vi 30.000:- från Dalslands Sparbank till vår balkong, även en större 
sponsring av XL-Nybergs Bygg. En annan samarbetspartner vi har är Carlssons 
Handelsträdgård som sponsrar med fina blommor och utsmyckning på anläggningen.  
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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.  

     
 
 
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 här ser ni två av de som ofta har varit med under 2017 och 
byggt på övervåningen. Carl Purontaka och Jörgen Ström, därtill har några ett par hjälpt till 
väldigt mycket Ylwa och Janne Holgersson. Naturligtvis många fler ingen mer nämnd eller 
glömd. J 
Mindre roligt var att vi råkade ut för 2 inbrott, vilket drabbade många förenigar i området.  
I december hade föreningen besök av Västergötlands Ridsportförbund och de gjorde ett 
verksamhetsbesök där de kollade allt från vilka mått paddocken har till att vi har 
krisplansdokument. Det varnågra saker som fattas för att vi ska kunna få den högsta kvalitéts 
skylten, men det är något styrelsen jobbar på och gärna vill få till.  
Vi behövde fylla på ridhusunderlaget i år och vi köpte inte vilken sand som helst utan den 
sand som användes på EM i Göteborg. 
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BUS  
BUS har förutom sina möten hjälpt till på ridskolans läger. Som brukligt ansvarar de för den 
sista Pay n Jumpen för sommaren som är i augusti. De arrangerade disco under kulturveckan.  
De har varit mycket duktiga på att hjälpa till som funktionärer på klubbens olika 
arrangemang.  

   
 
 
Ridskolan 
 
Det har varit mellan 80 – 90 uppsittninger i veckan under året, en killgrupp började under 
hösten vilket är väldigt glädjande.  
På hästfronten skedde det lite Donna såldes i juni och ersattes med Odinen lite större 
shetlandsponny, Oscar såldes under hösten och Nordlandsponnyn Trym köptes in i stället.  
Även Bingo försvann under sommaren och Piccolo kom in i gänget i stället. I november 
köptes två ponnyer in som inte motsvarade förväntningarna, och bytet av dessa är i full gång.  
Vi har genomfört en dressyrtävling för ridskolans elever under våren med cirka 13 deltagare. 
Halloweenhppningen blew vi hela 30 starter från klasser 10 – 80 cm, och Alwin vann pris för 
bästa utklädnad. Julshowen flöt på bra med mycket publik och ett barierat program med ett 
hållbarhetstema genom Bamse och hans vänner.  
På påsk-sommar – och jul- loven hölls ett flertal ridläger både över dagen och med 
övernattning, bad.lekar och mycket annat bus.  

                 
Ponnypapporna gjorde sucseé på Julshovwen. Tomten kom körandes med finsläden och 
delade ut godispåsar till alla barnen.  
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Tävlingsverksamheten 
 
Eds RS har ytterligare ökat sina tävlingsryttare från 30 ryttare 2016 till 35 licencierade ryttare 
under 2017. Precis som vi önskar är vi reprecenterade i flera dicipliner, dressyr, hoppning, 
fälttävlan, teamchasinig, distans, barrelrace, körning. 
 
Vad som är väldigt roligt är att vi har många ungdomar som går från ponny över till häst, 
vilket betyder att vi inte tappar ungdomarna som annars kan vara vanligt i tonåren. Detta ser 
vi som mycket positivt.  
 
Storsta sportsliga framgången står Camilla Ahlberg för som representerade Eds RS och 
Sverige på VM i körning par i Lipica, Slovenien. På VM blev Camilla Alberg och hennes 
team bästa svenska ekipage, och i lagtävlingen slutade de på en 15:e plats.  
I dressyr hade vi flera ekipage som red Medelsvår B. 
 
Sugar Cup 
Ett nytt samarbete med Bohuslärn (via Minigården och Spekeröds ridklubb) och Värmland 
(Linnea) inleddes där två kval per distrikt erbjöds. Regionfinalen arrangerades sedvanligt på 
Baldersnäs Herrgård med 22 starter från Dalsland, Bohuslän och Värmland startade. Extra 
roligt var att vi hade en hedersgärst vid speakerbordet i form av fjolårsvinnaren av riksfinalen 
Ida Ström som tävlar för Eds RS berättade om sina erfarenheter.  
 
En efterlänktad utökning med terrängcup för häst vid namn Horse Mud Cup med liknande 
upplägg som Sugar Cup kunde förverkligas. Kval erbjöds på Minigården, Spekeröd och 
Alltorp (Eds RS) med final på Minigården.  
Minigården arrangerade även SM i Teamchasing med häst och ponnylag. Eds RS hade 
representanter i båda grupperna och i ponny vann laget där Josefin Uddén med Asterix och 
Ida Ström med Viggen. Eds RS bästa hästlag kom på 4:e plats i teamchasing SM.  
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Om man inte vet vad man ska ta sej för på sommarlovet så kan vi ju meddela att 
måndagkvällar kan ni spendera på anläggningen för att bygga bana inför tidsagarnas  
Pay n Jump 2017 arranderade vi 5 pay n jumper sen arranderade BUS en och sen slog vi till 
med en extra för att vi erbjöds så fina rosetter i och med sommarens stora händelse med EM i 
Göteborg, så totalt 7 Pay n Jumps erbjöd vi under sommaren. Varav nummer 5 var det även 
KM.   
 
Klubbmästare 
Dressyren dömdes av fjolårssegraren Johanna Antonsson. Precis som vi införde i fjol så red 
man KM i den klassen som man ligger närmsta när man är ute och tävlar. KM i derssyren på 
ponny blev otroligt jämnt. 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 Aronsson – Fey  66.667% 
2. Annie Johansson – Shadow 66.607% 
3. Moira Jonsson – Shandidja 66.269% 
 
Dressyr Häst 
1. Camilla Elfstedt – Holly  66.481% 
2. Susanne Kinhult – Stella 62.037% 
3. Therese Karlsson – Viper  60.000% 
 
Hoppning Ponny LD 
1.  Josefin Uddén – Asterix 
2.  Alma Nilsson - Mirre 
3. Annie Johansson - Shadow 
 
Hoppning Häst LD 
1. Viktoria Almroth - Dubai 
2. Josefine Svensson – Shamre 
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GotaCupen hoppning ponny 
 

 

 
I laget red Annie Joahnsson, Wilma Olsson, Wilma Johansson, Alma Nilsson, Kajas Ivarsson 
och Tilda Marjomaa 
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Dressyrallsvenskan Div III häst 

 
I laget red Elin Strutz, Jessica Sundén, Camilla Elfstedt Therese Karlsson och Susanne Kinhult 
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Avel 
2017 föddes 4 föl hos Eds RS medlemmar 
 
Ylwa 1 föl  
YouzepH  e: Contendro I – Kashmir van Schuttershof 
Ylwa är en jäkel på att sälja hästar så denna är såld till Erika Lickhammar för vidare 
matchning.  
Ylwas framgångsrika Beatrix ”Bea” kom 6:a i 6-års finalen i Falsterbo. Dessutom blev Bea 
uttagen till unghäst VM för att representera Sverige där. Tyvärr så gick Bea omkull vid en 
promenad en vecka innan VM och kunde därmed inte delta. Nu är hon doch tillbaka på 
tävlingsbanan igen efrter skadan.  
 
Maria B 2 föl  
Dandelion (F.2) e: Quintero – Parco 
Dorian e: Bravour – Cardento 
Maria har fortfarande sin hingst Diego hos Magnus Österlund och i var de kvalade till 
Falsterbo var med på Elmia.    
 
Linda Nyberg 1 föl 
Carmen e: Canterbury – Zorro Linda köpte sej ett jättefint avelssto/ridhät Grande Moineau  
i somras som kom ner med en ljuvlig lite fölunge som kanske blir Almas nästa 
tävlingskompis  
 

       
 
 
Lizette Ragneheim visade sin 3-åring Value von Liz e: Click and Cash – Levantos II och 
erhöll ett hoppdiplom 8-8-8-7,5-8-8,5 48poäng som hopptalang och 8-8-8-6-6-7,5 43,5 poäng 
som dressyrtalang.  
 
Susanne Kinhult visade Mr Felix Heartbreake och var ett par poäng ifrån diplom med honom.  
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Therese Karlssons fina tävlingshäst/avelssto e: Sir Donnerhall – Don Davidoff med 149 i blup 
som dressyrhäst fick mycket fina resultat på kvalitetsbedömningen. 9 på typ, 8,5 huvud hals 
och bål, 7 extremiteter, 7 teknik hoppning, 8 temprament hoppning, 8 skritt riden, 8 trav riden, 
8 galopp riden, 8,5 temprament gångarter. Vilket ledde till 81,7% som dressyrtalang och hela 
75,4% som hopptalang vilket är bland de högst bedömda i landet.  
 
 
 
 
 
Utbildningar/studieresor 
Anna Johansson, Therese Karlsson och Camilla Elfstedt var på en av distriktets utbildningar i 
november i Vändersborg. Men den bästa utbildningen vi hade under åretvar absolut vår 
gemensamma resa till EM i Göteborg. I bussen på både vägen ner och hem delades det ut ett 
häste med frågor som gällde föreningesutveckling, där det jobbades hårt och det kom fram 
mycket bra ur dessa formulär. Saker om vad medlemmarna vill, hur vi tänker oss föreningen 
om fem år framåt med mera. Det var en mäktig känska när vi kom in på EM arenan och kunde 
kolla ner på den fina banan där Peder Fredriksson till slut stod som segrare, inte bara denna 
dagen utan på hela EM.  
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BIO 
Ubder 2017 har 103 filmer visats på Sveabion , och Eds RS bemannar som bekant kiosken 
där. Av dessa 103 filmer visades 25 stycken på filmfestivalen under 10 dagar i mars. Då 
serveras det även kaffe och kaka. Detta år fick vi inte den riktiga festivalkakan utan serverade 
något liknande.  
Under februari hölls ett biomöte inför filmfestivalen. Lena Edman på fritidskontoret 
sammankallar till möte  med jämna mellanrum cirka två gånger per termin med samtlig 
biopersonal. Besöksantalet har tyvärr sjunkit under 2017 framförallt under hösten. Detta kan 
häng ihop med att biljettpriset höjdes från 75kr till 90kronor.  
Bion fick även ett eget swishnummer för att vi lättare ska kunna föra inkomsterna på rätt 
konto i bokföringen.  
 
De som jobbat i biokiosken under året är: 
Petra Jonasson, Jessica Sundén, Susanne Kinhult, Susanne Broberg, Carin Remneland, 
Therese Olsson Halmberg, Jessica olsson, Lena Johansson, Evelina Tangen, Jenny Galborgen, 
Alma Nilsson, Lena Johansson, Anna Johansson, Elin Strutz, Ida Ström, Maria Kinhult, 
Therese Karlssoon, Ellinor Karlsson, Camilla Olsson, PatriciaLindqvist, Anna-Maria 
Bonskog.   
 
Anna-Maria Bonskog gör ett fantastiskt jobb med att hålla reda på alla filmer, gå på 
filmmöten, se till att det finns godis och popcorn på plats och att det är ordning i förrådet. 
Tack till alla som lägger ner jobb och står bå bion under året.   
 
 
Fotosektionen 
Har äntligen kommit igång lite och haft 2 tillfällen för att lära sej att fota hästar, en dag på 
kulturveckan med 10 deltagare och en på höstlovet med 5 deltagare. Sen var vi 3 tappra som 
åkte på en fotoutflykt till Nordens Ark i höstas, där vi hade en fantastisk dag.  
 
 
IT-Hemsida 
hemsidan  http://www1.idrottonline.se/EdsRS-Ridsport/ 
Robert Gardtman är vår klippa som uppdaterar hemsidna och under 2017 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 
Målet för 2018 är att få klart övervåningenså att alla föräldrar kan få sitta inne i värmen och 
titta på ridlektionerna. Nästa stora mål är att söka pengar till stall och börja den processen.  
Något som vi också önskat länge är belysning till utebanan. Planen är att vi kan göra dessa tre 
saker under året.  
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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” 
 

Vid tangentbordet; Anna Johansson     
 
 
 
 

             


