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Årsberättelse 2013 
 
 
Styrelsens sammansättning: 
Anna Johansson  ordförande  ridhus/hemsidan 2013 
Therese Karlsson vice ordförande bio/ridskola/LOK 2013 
Jessica Sundén sekreterare  tävlingssektionen 2013 
Katrin Nord  kassör  medlemsregister 2014 
Patricia Lindqvist ledamot  bio/inventering 2013 
Susanne Kinhult ledamot  tävlingssektionen/bio 2014 
Lena Johansson ledamot    2014 
Cecilia Johansson BUS represent US frågor  2013 
  
Revisorer 
Ylwa Holgersson 
Maria Berger 
 
Valberedning 
Anna von Krogh   sammankallande 
Linda Nyberg 
 
 
Tävlingskommité 
Annika Gustavsson 
Annika Ström 
Susanne Kinhult 
Jessica Sundén   equipe/TDB 
 
Styrelsen har sammanträtt 10 gånger under året. 
 
Medlemmar 
2013 har Eds RS haft 160 medlemmar. 
 
Medlemsantalet har varit ganska stabilt de senaste åren, där elever från Ridcenter på Dal står 
för cirka 65 medlemmar. Tyvärr ser vi väl en lite vikande trend på den manliga sidan.  
Medlemsavgift är 150:- för junior och 250:- för seniorer.  
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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.  
 
Kom gärna med tips på hur vi får fler medlemmar och hur vi får fler att gilla och följa oss på 
Facebook. Klubben har fyra hedersmedlemmar; Kerstin Sandqvist, Rune Johansson, Mikael 
Johansson och Kimmo Purontaka, dessa fyra firades under invigningen av ridhuset i april.  
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. 
 
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. 
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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 2013. En annan viktig 
samarbetspartner är Willys där vi inventerar, 2012 blev det tre gånger.  
Janne Hagelbrand från SISU förgyllde vintern för oss. Efter ett möte med honom i 
december kunde vi genomföra ett provapål äger under jullovet och vi fick ett positivt besked 
om att få 10.000:- för föreningsutvecklingsdag i februari, ska bli jätte roligt. Även Garnowa 
har sponsrat med flera priser och en del kläder, bla våra fian funktionärsskjortor som vi fick 
köpa för ett mycket reducerat pris. 
Vi har i år haft ett sammarbete med kommunen och då speciellt Finsam där vi hast två 
medarbetare på klubben först började Andreas Skog hos oss i juni och sedan kom Anette 
Törnström i juli. Vill ge ett stort tack till dessa båda då det var ovärdeligt att ha dem till fix 
med ridbanorna, nya hemsidan, staketbygge, fikaförsäljning vid tävlingar och bion.  
 
 
 
Anläggningen 
Vi är så stolta att kunna visa att vi äger marken där föreningen finns. Vi har ett fullt 
fungerande klubbhus, ett litet förråd för våra inventarier, en stor fin paddock, en bra 
parkering, och nu ett stort ridhus. I år har vi införskaffat lite fler bommar som vi målat i fina 
färger. Utsiktens särgymnasium har byggt fina hinderstöd till oss.  
Det vi saknar är en toalett, ljus till paddocken (men stolparna är på plats i alla fall) och ett 
staket runt anläggningen  
 
 
BUS årsberättelse  
 
 
Ridcenter på Dals årsberättelse  
  
 
Tävlingsverksamheten 
Eds RS har haft 18 licensierade ryttare under året i flera discipliner, dressyr, hoppning, 
distansritt, monté och nytt för i år körning och inte vilket ekipage som helst utan ett VM 
ekipage i parkörning. Camilla Ahlberg heter hon och fann kärleken i Lerdal och hamnade i till 
vår stora glädje i vår klubb. Patricia Lindqvist står för Monté licensen och Susanne Broberg 
håller fanan högt i distansritten. Sen har vi en hel del ryttare som tävlar dressyr och hoppning 
där det är blandat med ponny och stor häst.  
Ponny ekipagen är : Starter: 1:a plac 2:a  3:e  Gren 
Cecilia Johansson 28 4 3 3 Dressyr  
Maria Kinhult 26 3 4 2 Hopp/Dress 
Ebba Niklasson 21    Hopp  
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Ania Olsson  21 3 1 3 Hopp/Dress 
Alma Järpemark 20 2 2  Hopp 
Ida Ström  36 4  2                   Hopp/Dress 
Ellen Camitz  15                        Dress/Hopp 
Fanny Hall  5    Hopp 
Anna Hellberg 17 2 1 1 Hopp 
Lisa Glad  32 3 1 2 Hopp/Dress 
Johanna Sundström 4    Dressyr 
Tilda Marjomaa 10    Dress/Hopp 
Wilma Andersson 7  1  Dressyr 
Rebecca Lindqvist 15 1   Hopp 
Felisia Larsson  7    Dressyr 
Seniorer: 
Camilla Ahlberg 3    Körning 
Threse Karlsson 7    Dressyr 
Pia Axelsson  9    Dressyr 
 
Cecilia Johansson som rider ponnyn Jason har i år hunnit med att bli Svensk Connemara 
mästare i dressyr och även kvalat upp så att hon får starta nationella tävlingar nästa år.  
Camilla Ahlberg kom trea på SM och var bästa svenska ekipage på VM! (trots att det var 
hennes första) 
 
 
Ponny Allsvenskan Dressyr div III 
Vi hade två lag med i denna serie med flera debutanter och lite hopp ponnier så tog Eds RS 
hand om jumboplatserna, med det kan bara bli bättre till nästa år. Det viktiga är att man får 
komma ut och känna på hur det är att vara på olika tävlingsplatser och uppleva nya saker.  
 
Gota Cupen 
Totalt kom laget på en andra plats, eller det ena laget gjorde det. Det går inte att säga vilka 
som red i vilka lag utan de byttes om hela tiden, vilket belyser bredden på våra duktiga 
hoppekipage. Det andra laget slutade på en ___ plats. De som red ilagen var Ania – River, 
Ellen – Saga, Alma – Chilli, Tilda – Humlan, Ida – Viggen, Lisa – Cléo, Maria  - Julina och 
Anna – Da vinci. 
 
Ponny Allsvenskan div II Hoppning 
För första gången hade vi ett lag som gick upp och tävlade en division högre, mycket roligt. 
De som red i detta laget där tävlingarna gick på hösten var Alma – Chilli, Lisa – Oliver, Anna 
– Da Vinci, Maria – Brio, Ida – Viggen, Ania – River, Rebecca - Lady 
 
Klubbmästare 
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Avel 
Det blev endast tre föl i år. Maria Berger fick ett stoföl efter Parco och Lizette Stenegren fick 
en hingstunge efter  Camoro M, och Camilla och Fredrik Andrén i Torp en travaer efter Judge 
Joe. 
Ylwas 3-åring fick dubbeldiplom när han visades av Sofia Olbacke på Lillerud. Susane och 
Maria Kinhults Miss Juliette Hartberake var nära att kvala in till ponnychampionatet med 
Maria i sadeln, fattades någon ynka procent. Ylwa for till Eklunda och vann en betäckning 
med hingsten Durrant, på en tipspromenad de hade där och två till föl väntas 2014 Lizette 
Stenegren ska ha en efter Click n Cash och Pia Axelsson har betäckt sitt sto Wahida med BH 
Zack.   
 
Utbildningar/studieresor 
Therese Karlsson och Anna Johansson var på en utbildningskväll i Tanum om IdrottOn lines 
medlemssystem. Vi hade Anki Modig en heldag i klubbhuset vilket var väldigt inspererande. 
Vi lärde oss massor om vad som är viltigt att tänka på när vi arrangerar tävlingar och vi 
kollade även på just vår anläggning hur vi skulle anpassa den på bästa sätt för att skilja publik 
och hästar år, och lite olika beroende på om det var hopp eller dressyrtävlingar.  
 
 
BIO 
Bion har löst sej väldigt bra då vi har fått Anette Törnström som har haft arbetsträning hos oss 
under året och tar hand om nästan alla filmer, hon har även knutit Therese och Jennifer 
Halmberg till Bion så dessa tre sköter detta exemplariskt nu till Eds RS stora glädje.  
 
 
IT-Hemsida 
Under året har vi försökt introducera en ny hemsida via Idrott on line. Anette som jobbar för 
oss har gjort allt jobbet med den hitttills men det är meningen att vi ska utbilda båda 
styrelserna och att man ska ansvara för olika områden. Vi kommer att hålla en intern 
utbildning i detta i början av 2014, så håll utkik.  
Här är länk till nya hemsidan http://www1.idrottonline.se/EdsRS-Ridsport/ 
 
 
Invigningen 
Den var fantstisk! Massa folk ca 300 st, Café vagnen (husbilen var där) läktaren hade hunnit 
bli klar, vi hade ett bra program, Västergötlandsridsportförbund var här och av oss lovord och 
delade ut lite förtjänst karaffer.  
Invigningen började med en kort men intensiv nakenchock av Anna och Therese (skulle nog 
varit lite längre), Frank Kutscher hoppade så högt hinderstöden förmådde, Sveriges största 
hästbloggare Nellie Berntsson var där för intervju, autografskrivning och hon var även med i 
stafetthoppningen. En av Thereses ridskolegrupper red en påskkadrilj, Sveriges bästa avlare 
på Islandshästar var där Torleifur Sigfuson allas vår ”Islänningen”, VM kusken Camilla 
Ahlberg visade körning och körde även fram våra 4 hedersmedlemmar. Cecilia visade 
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dressyr, och panter tanterna Schagerholm var där och underhöll. Flera företag var där och 
visade upp sej så som Volvo, Toyota, MIM och Ridcenter på Dal såklart.  
 
Framtiden 
Framtiden är alltid lika spännande, det saknas inte visioner, planer och drömmar i Eds RS i 
alla fall och det är alltid positivt att vi vill utvecklas och göra mer.  
Vi får vara väldigt glada om vår klubbhusdel blir klar i år och att vi kan ha stor galamiddag i 
höst och fira 10-års jubileum. Min egna vision är att jag ska skriva en bok med många bilder 
från dessa åren som senare ska ligga på kluben och man kan tilla i, sen är taken att det ska 
komma en årsbok varje år istället. J 
En sak till som ligger på framtiden är ju ett stall, helst ett 8-kantigt (runt) stall prislappen för 
ett sådant är ca 1 miljon + gjuten platta och arbetsinsatsen. Så kan vi skrapa fram 3 miljoner 
så vore det fantastiskt. Kanske det är klart till 2016. Vi får i alla fall börja jobba på det redan 
nu.  
Rent sportsligt hoppas jag att vi ska genomföra några hopptävlingar i 2014 och att våra ryttare 
tar kliv i rätt riktning, för såret som varit har de verkligen gjort det! 
 
 
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 
 
 
 


