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Årsberättelse för verksamhetsåret 2019 
 
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 
Elin Strutz  ledamot  LOK/aktivitetsstöd 2020 
 
BUS 
Wilma Olsson  ordförande 
Tilda Johansson ledamot 
Elsa Melin  ledamot 
Tilda Aronsson ledamot 
Alma Nilsson  ledamot 
Annie Johansson ledamot 
Matilda Mathisen ledamot 
Alicia Olsson  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 
 
Bio ansvarig 
Anna-Maria Bonskog 
Petra Jonasson 
 
Fotokommité 
Anna Johansson 
Katrin Nord 
Elin Strutz 
Maria Berger 
 
Styrelsen har sammanträtt 10 gånger under året. 
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Medlemmar 
2019 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, 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 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.  
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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 2019. En annan viktig samarbetspartner är 
Nostalgiföreningen där vi hade hand om cafét. Via kommunen har vi fått äran att vara vägvakter på 
vår och höstmarknaderna.   
Janne Hagelbrand från SISU är viktig för oss, tack vare honom har vi varit på lite olika 
fortbildningskurser, detta var Jannes sista år innan han nu gått i pension men vi hoppas på fortsatt bra 
samarbete med SISU.  
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.  
För att få till hissen i är ansökte vi om hjälp via jordbruksverket och blev beviljade ca 120.000:-, 
projektet ska slutredovisas under 2020.  
Via XL-hjälpen säkte vi pengar för att få en påstigningsramp på utsidan ridhuset, den förde dessutom 
med sej att det är lättare att komma upp på läktaren med rullstol och genom att det blev en dörr mitt på 
långsidan medför det att vi kan släppa på hela läktaren. Det blev liksom 3 önskningar i 1, som ett 
kinderägg.  
 

            
 
 
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.  
 
Byggmässigt har vi under 2019 installerat hiss, vilket var tvunget för att vi skulle få fortsätta använda det 
uppvärmda utrymmet i ridhuset. Mikael Johansson sponsrade med en spegel som han dessutom satte upp också. 
Vi fick en påstigningsramp på utsidna ridhuset.  
   
Vi har haft fler tävlingar  och träningar än vad vi brukar, och ridhuset är mer och mer uppbokat vilket är 
fantastiskt och utmanande. Förutom ridskolans alla lektioner har Klara dressyrträningar ca 1 ggr/månad och 
Ann-Louise Gustafsson har träningar i både hoppning och dressyr.  
 
Annars började året i ett fasligt tempo, först träningarn med Alexander Zetterman, därefter Vallhundsträning, 
Pilbågeskytte träning, träningshelg med Ann-Louise och Dennis, WE-träning med Anna Nordin och därefter en 
BAS utbildning. Detta på de fyra första månaderna.  
 
Unde sommaren började två stycken allt i allo hos oss på Eds RS Pierre Rhodell och Lena Löfgren. Lena har vi 
som tur är fortfarande kvar hos oss men Pierre har kommit in på utbildning och ska bli silversmed.  
 
I april kom bevattningssystemet. Under sommaren byggde vi småhagar för att ställa upp hästar i, och 1 juni hade 
vi hand om Nostalgi cafet och innan det hade vi bakat medaljonger tillsammans. På vår och höst markanden 
arbetade vi som vägvakter vid kyrkorna. Under hösten sålde vi New Body.  
  
I oktober valde distriktet att lägga en av sina fortbildningar hos oss. Det var en fortbildning för ridlärare och C 
och B tränare med Elisabeth Lundholm. Det gjorde att det kom ca 30 deltagare till fortbildningen från hela 
distriktet.  
 
SISU:s konsulenter från Fyrbodal med Göran Risp i spetsen la ett av sina möten på vår anläggning, där vi fick 
chansen att visa upp anläggningne samt prata om hur vi klubben arbetat för att få till det hela. Detta resulterade i 
att Anna Johansson gjorde en liten folder som berättar om klubben historia och utveckling under dessa 15 år.  
 
Vi använde samma folder vid vår stora jubileumsfest i oktober, en mycket trevlig tillställning där Helené Glaes 
och ehnnes döttrar tog hand om oss på bästa sätt, serverade all mat och dryck så vi andra bara kunde njuta av 
kvällen. Dukningen tyckte vi var så fin så den fick ligga kvar på borden till trettene helgen. Färgerna följde vår 
jubileumsrosett syrenlila och silver.  
 
Vi avslutade året med att köpa in 12 nya träningsbommar från Ydre-grinden och två mjuka bommar från Safety 
System.  
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BUS  
BUS har under 2019 haft 11 möten. 
 
Genomförda aktiviteter: 
Sportlovsaktivitet, 5-kamp och filmmys! 
 
Påskhoppet 2019 
USS hjälpte till med prisutdelningar, banbygge, fixa priserJury för bästa utklädnad. Vi bakade också 
till Cafét och fotade. 
 
Mulletävlingen maj 2019 
Wilma Olsson och Alicia Olsson var domare i mulletävlingen, Tilda och Maja hjälpte oss sedan med 
prisutdelningen. En rolig dag med många startande och som grädde på moset, en väldigt god tårta i 
form av ett hinder. 
 
Arbetsdagar för BUS-hindret 2019 
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Vi la ned många timmar på detta hinder för att få det helt perfekt. Resultatet är vi supernöjda med, ett 
lyxigt hinder som passar bra inpå våra tävlingar. 
 
Sommarens pay and jumps 2019  
Under sommarens alla pay and jumper har vi från BUS varit med och byggt banor, hjälpt till på banan, 
stått i cafeét,och fotat! 
 
Höjdpunkten av alla pay and jumper var dock våran egna BUS - p&j. Där fick vi inviga våra nya 
rosetter som matchade vårt hinder. Sommarkvällen bjöd på ett soligt och varmt väder, många startande 
från många håll i landet, god fika och ett glatt humör från alla funktionärer. Denna kväll höll vi 
på ända tills solen gick ner. 
 
Disco september 2019 
Vi hade disco för barn i förskoleklass-5:an. En händelserik kväll med ca 180 barn. Vi körde många 
lekar, danstävlingar och lite allt möjligt. Hårt slit men väl värt det  
när vi i slutändan får reda på att vi tjänade ungefär 12000 kr. 
 
Halloweenhoppet 2019 
USS hjälpte till med prisutdelningar, banbygge, fixa priserjury för bästa utklädnad. Vi bakade också 
till Cafeét och fotade precis som på påskhoppet. 
 
ULK 
I slutet av november åkte Elsa Melin, Wilma Olsson och Alicia Olsson iväg till Vara för att gå steg 1 
av ULK-kursen. En väldigt lärorik helg med mycket intressant att ta med hem till 
vår klubb, för att kunna fortsätta utveckla den. 8:e mars har vi gått alla 3 steg och är färdigutbildade 
ungdomsledare inom ridsporten! 
 
Julshowen 2019 
Julshowen planerades på några möten under hösten. Många från BUS hade svårt att ta sig till de 
mötena men en person som drog ett stort lass till detta var Tilda Johansson. 
På julshowen var det bl.a käpphäst show, dressyruppvisning och luciatåg som BUS var med på men 
duktiga Matilda Mathisen sjöng även fina luciasånger till tåget!  
 
Sammanfattning 
År 2019 har varit ett väldigt spännande och roligt år men också väldigt lärorikt. I och med att flera från 
USS gått kurser som t.ex FULK och ULK så har vi blivit inspirerade av andra  
klubbar, som vi sedan tagit med till vår egna förening. Som vanligt så har det varit ett stort 
engagemang hos många och vi har framförallt haft väldigt kul när vi gjort alla aktiviteter. Många av 
målen vi hade inför 2019 har vi nått och det är vi väldigt nöjda med. 
 
Superbra jobbat av oss och nu ser vi fram emot ett minst lika händelserikt 2020!!! 
Vi vill även tacka alla föräldrar som alltid ställer upp för oss så att vi får möjlighet till att utveckla 
BUS! 
Målen inför 2020 är… 
Påsk/sommarlovsaktivitet, årliga kulturvecka discot, beställa de efterlängtade hoodiesarna, fortsätta 
med 1 möte i månaden, hjälpa till under påsk/halloween-hoppen, arrangera julshowen och såklart HA 
EN MASSOR UTAV KUL!!!! 
 

Wilma	Olsson		 	 	 	 								
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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. I år var Anna Nilsson, Julia Jensen och Danyela Rojas med och höll i många av trådarna.  
 
Tack till alla som är involverade på ett eller annat sätt.  
 
 
Ridskolan - Ridcenter på Dal  

Detta år har varit händelserikt på många plan. Vi firade 10 års jubileum under flera tillfällen med 
erbjudanden, prova på ridning, tävlingar och öppet hus. Sedan hade vi tillsammans med Eds 
Ryttarsällskap en fest i november.  

I mars fick anläggningen stängas några veckor för att det var mycket smittor i vårt när område, men 
som tur var inte hos oss.  

Vårmarknaden bjöd alla barn på ponnyridning vilket var väldigt uppskattat, samma på höstens 
marknad många duktiga föräldrar och ledare gör detta möjligt. Detta genererade i en välbehövlig 
extraslant som i år gick till ny utrustning. Vi har haft ridläger både 3 dagars på sommaren med 
övernattning, bara för en dag och en hel vecka. I Oktober var flera duktiga elever med på clinic och 
red för Elisabet Lundholm ca 100 personer på läktarna.  

Hästarna I mars köptes Trixi 22 år mormor, Seceret Q 12 år mamma och Qvinsy 1 år dotter. Trixi gick 
nästan direkt in i verksamheten och funkade bra en mycket snäll häst. Seceret såldes som hopphäst till 
familjen Kutcher o Qvinsy fyller 2 nu 10/4 så inridning o löshoppning blir det för henne i år hon går 
hemma på lösdrift.  
Asterix åkte på träning och tävling hos fam Gustavsson jan -April när han såldes till en ny ryttare i 
Arvika. Han hade tröttnat på ridskolelivet.  
Pickolo jobbade klart vårterminen för att sedan gå i pension 24 år gammal. Stor saknad då hon var en 
underbar ponny. Trixi fick vandra vidare till de gröna ängarna efter betet då hon fick ålderskrämpor.  
Acce Skadade ögat på hösten och fick mer besvär med sina tänder vilket innebar att vi fick låta han 
springa vidare på de gröna ängarna 24 år gammal mycket stor saknad. Ponnyn med flest årets bästa 
ponny på sin meritlista vann hela 7 gånger under dessa 10 år.  
Kattic som varit med från starten har dragits med fång till och från ett tag och fick på jullovet bli 
pensionär i ett stall i Tanum. Han har helt klart lärt flest ryttare att galoppera under sin tid på ridskolan 
samt att han var jättefin att köra.  
Sigge Russ valack 12 år fick bli Kattics ersättare denna goa kille hittades på Orust genom kontakter 
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och har visat sig vara en mycket duktig ersättare.  
Tulla har också lånats in från Dalslands Aktiviteter svart shettis 11 år, snäll och en riktig piggelin som 
kommer passa bra hos oss.  
I augusti köptes Ronja in för att täcka upp för det växande intresset för vuxen ridningen, hon är en 
lettisk korsning sto 6 år så vi jobbar på för att hon ska passa in i verksamheten. Hon ersätter ju Holly 
som är mamma ledig tills hösten 2020.  
Stor rullans på hästar detta år vilket är nödvändigt men som också är lite påfrestande för alla.  

Tävling  
I februari hade vi utbytes tävling i Mellerud där våra elever hoppade en bana på deras hästar och sedan 
hoppade dom samma bana. Ed vann denna gång, sedan hade vi samma tävling i ed.  
Vi hade tre av ridskolans ponnyer med i Gota cupen under våren. Matilda Matisen red pickolo, Elin 
Karlsson red Roger samt Elsa Melin på Mange. De var fler deltagare i laget med egna ponnys en 
mycket bra blandning då alla som vill kan vara med i denna cup.  
Kombinationstävlingen flöt på bra på Kristihimels färds dagen då vi har caprilli bana för de minsta i 
ridhuset samt Hoppning och dressyrtävling för de större på utebanan. Detta kommer numera bli en 
tradition varje år.  

Vid tangenterna Therese Karlsson 

 
Tävlingsverksamheten 
Eds RS har under 2019 haft 38 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  Johanna Halling 
Alma Järpemark Elin Strutz  Sonja Kindblom 
Tilda Aronsson Lisa Glad  Pethra Axelsson 
Molly Sinik  Ida Ström  Pia Axelssoon 
Maria Kinhult  Annie Johansson Jonna Mattsson 
Sara Larsson  Sofia Winberg  Elsa Melin 
Matilda Mathisen Nora Forsdahl  Louise Nordqvist 
Jennifer Larsson Therese Karlsson Ida Karlsson 
Lisa Eliasson  Maria Krisztina Golik Nellie Larsson 
Camilla Elfstedt Alicia Olsson  Lisa Forsdahl   
Cecilia Johansson Agnes Persson  Elin Karlsson 
Elisabet Forsdahl Rebecca Lindqvist Josefin Svensson 
Jessica Sundén 
 
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 Nationaldagsdressyren 6 juni och hopptävlingen dag 
ponny 31 augusti och en dag häst 1 september 
Dressyren reds i klasserna; FEI Inledande program A Children, LB:3, LA:3 och Msv C:1 för häst, där 
vi  hade 20 starter. På ponnysidan hade vi bara 5 starter i LC:1.  
I hoppningen hade vi 99 starter totalt fördelat på två dagar. Häst reds från 0,70 – 1,15 på lokal nivå. 
På ponnysidan var det 27 starter fördelat på klasserna Lätt E+ till LB.  
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Utöver dessa tävlingar har vi haft några klubbtävlingar Påskahoppet, Jubileumshoppet och 
Halloveenhoppet.  
 
Josefin Svensson är ju ofta med i lite mer udda grenar och i år … 
 
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.   
 
Sugar Cup 
I år arrangerade föreningen ett kval 25 maj på Forsdahls gärde bredvid ridhuset, där Ann-Louise 
byggde en bra bana. Sedan var det dags för flytt av allt till Baldersnäs och regionfinal 5 juli. Både kval 
och regionfinal arrangerades för både häst och ponny.  
Plats 1 och 2 på ponny taogs hem av hemmaekipage Sara Larsson och Solumosegaards Tomozy och 
Alma Nilsson med Mareen.  På häst var det också tre hemma ekipage som tog hem de främsta 
placeringarna. Alma Nilsson med Nejlika Hästak, Maria Kinhut och Huntie och Maria Golik med sin 
fina hingst.  
Dessa fem ekipage åkte alla på Sverigefinaler.  
I Sverigefinalen på ponny segrade Sara Larsson och Tomozy, Alma och Mirre blev tvåa!!! Såå himla 
coolt. Någon vecka senare åkte hästekipagen ner och där stod Eds RS ryttare överst på pallen igen i 
form av Alma Nilsson och Nejlika Hästak. Helt fantastiska framgångar, vi gör det väl igen 2020!  
Stort grattis till alla fina ekipage.  
 
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. 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 
 
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 
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.  
 
 
Klubbmästare 
Dressyren dömdes av Cayenne R. 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 nästsista 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.  
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Dressyr Junior 
1. Annie Holmström Piccolo  75,5 % 
2. Jennifer Larsson Roger  73,2 % 
3. Annie Johansson Amorinas Spicy Kick 72,9 % 
Dressyr Senior 
1. Cecilia Johansson Quatilas A.R 
2. Anna Johansson Dayola E  71,8 % 
3. Amanda Sjögren Gvihonta 
 
Hoppning Junior 
1. Wilma Olsson Hero 
2. Jennifer Larsson Kimberly 
3. Annie Johansson Amorinas Spicy Kick 
 
Hoppning Senior 
1. Josefin Svensson No Name 
 
 
 
 
GotaCupen hoppning ponny 
Vi hade ett härligt gäng som varmed på Gota Cupen 2019, alla kämpade väl och bjöd på fina rundor! 
Vi lärde oss mycket under cupens gång då det var olika bedömningar på varje deltävling. Bästa 
Therese Karlssoon lånade ut 3 av ridskoleponnyerna till laget som även bestod av ytterligare fem 
ponnyekipage. Så kul att alla kan vara med. Vi hade en riktigt bra sammanhållning i laget, tränade 
ihop, gick banan ihp, hjälpte och stöttade varandra i med och motgång.  
Färsta omgången reds på Lilla Edets ridklubb den 27 april med bedömningen Da Capo. Red gjorde 
Sonja Kindblom på Belle, Jonna Mattsson på Madicken och Tilda Aronsson på Fay. Nästa deltävling 
var 11 maj hos Dalslands Hästsportklubb på Nuntorp. Här tävlades det i bedöming A:stilla. Denna 
gången bestod laget av Elsa Melin på Me Magnorium, Wilma Olsson på Black Hero, Tilda Aronsson 
på Fay, Sonja Kindblom på Belle, Elin Karlsson på Roger, Alicia Olsson på Rocco och Matilda 
Mathisen med Piccolo.  
Sista omgången var i Grästorpmed inverkansridning i Lätt E+. Denna gången var det Sonja Kindblom 
på BElle, Elin Karlsson på Roger, Alicia Olsson på Rocco, Mathilda Mathisen på Piccolo, Wilma 
Olsson med Mr Magnolium ”Mange” och Tilda Aronsson med Fay som reprecenterade laget som 
slutade på en 6:e plats totali i serien.  
 

     
 
Maria Kinhult  
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Avel 
2019 föddes 5 föl hos Eds RS medlemmar som vi har kolla på. 
 
Ylwa Holgersson fick ett föl e: Zambezi som sålts till Julia Almebäck (hon tävlar svår hoppning). I år 
har Ylwa avvecklat sin uppfödning av halvblod och således sålt alla hästar.  
Maria Berger fick ett föl 2019 e: Duval – Comfortuna VDL (tror det var en liten tjuvbetäckning)  
Hennes hingst Diego som stått hos Magnus Österlund har sålts till Kina.  
Lizette Ragneheim fick ett ponnyföl undan Humlan. Sen har ju Lizettes uppfödning Viper von Liz 
tävlats flitigt och startat 1.30 med Frank Kutscher i sadeln.  
Holly Camilla Elfsteds sto fick ett föl e: Don Filipe. Don Filipe ärg av en annan medlem Magnus 
Andersson.  
Josefin Svenssons skäck, eller egentligen är det väl dottern Mathilda Mathisens ponny fick ett föl. 
Elisabet Forsdahl var på 3 års-test med sin Welsh och fick hoppdiplom på den. 
 
Störst avelsframgångar under året måste väl ändå Susanne och Maria Kinhult räknas där de matchade 
sin Connemara Felix på absolut bästa sätt. Mr	Felix	Heartbreak	e:	Poetic	Expression		
u:	Kimberley	ue:	Värnbergs	Neptunus	
	
Maria	Kinhult	och	Felix	startade	säsongen	på	11/5	på	LD+	och	jobbade	dig	sedan	raskt	upp	till	
två	godkända	kval	i	LB	till	29/6	för	att	säkra	en	plats	på	Svenska	Ridsportsförbundets	
Ungponnyfinal	i	Sundbyholm.		
Felix	och	Maria	satte	tre	raka	0	och	24,5	i	ridbarhet,	hoppförmåga	och	teknik	och	det	blev	en	
silverplats! 
Svenska	ponnychampionatet	i	september	gjorde	se	en	repris	på	felfritt	rakt	igenom	två	dagar	
och	med	högsta	poäng	på	ridbarhet	och	teknik	fick	de	GULD! 
 
Ylwa Holgersson 
 

       
Diego      Mr Felix Heartbreak & Maria Kinhult 
 
 
 



Eds Ryttarsällskap 

 

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

   www.edsrs.se 

Utbildningar/studieresor 
I år startade 3 st på ULK i Vara. Wilma Olsson, Alicia Olsson och Elsa Melin.   
Anna Johansson var på distriktets julbord och fick lyssna på en föreläsning av Sveriges Bästa ridskola, 
det var intressant och lärorikt.  
 
 
BIO 
Under	2019	har	vi	bemannat	kiosken	på	bion	med	93	filmer,	varav	23	på	filmfestivalen.	2019	
har	vi	inte	hjälpt	till	på	några	andra	evenemang	med	fika	eller	dyl.	Under	hösten	2019	var	det	
rekordlågt	antal	biobesökare,	förutom	på	barnfilmerna.		

Vi	har	handlat	av	en	grossist	vilket	oftast	fungerar	bra,	men	ibland	får	vi	varor	med	kort	
utgångsdatum.	Fördelen	är	att	vi	får	varorna	levererat	in	på	bion,	kan	betala	med	faktura	och	får	
större	vinst.	Vi	har	gått	över	till	att	köpa	in	flaskor	istället	för	burkar	efter	önskemål	från	
besökarna.	Fördelen	är	att	det	blir	mindre	kladd	vid	pant.		

Fler	och	fler	betalar	med	swish,	vilket	underlättar!		

Försäljningen	blev	71944kr	varav	vinst	42813	kr.	Det	är	59%	vinst	vilket	är	vår	högsta	%	på	4	
år.		

År		 Försäljning		 Inköp		 Vinst		 Förtjänst	i		

2016		 91647		 43935		 47712		 52		

2017		 63460		 37500		 24959		 39		

2018		 59279		 25532		 33747		 56		

2019		 71944		 29130		 42813		 59		

Förutom	det	roliga	med	att	stå	i	kiosken	på	bion,	så	innebär	jobbet	planera	bemanning,	inköp,	
panta	burkar,	kasta	kartoner,	sätta	in	pengar.		

Med	gemensamma	krafter	har	vi	fått	runt	bion	ett	år	till.	Någon	har	slutat	och	någon	har	börjat.	
Det	är	ryttare,	f.d	ryttare,	föräldrar,	syskon	till	ryttare	som	har	ställt	upp,	trots	att	alla	har	fullt	
upp	med	andra	saker.		

Ett	stort	tack	till	alla	som	hjälpt	till:	Malin	Karlsson,	Johanna	Sandåker,	Josefine	Svensson,	Petra	
Jonasson,	Andreas	Bonskog,	Anna	Johansson,	Susanne	Sterneblad,	Susanne	Broberg,	Therese	
Karlsson,	Susanne	Kinhult,	Elin	Strutz,	Jessica	Sundén,	Ellinor	Karlsson,	Carin	Remneland,	
Patricia	Lindquist,	Lena	Johansson,	Maria	Johansson,	Therese	och	Jessica	Halmberg,	Anna-Maria	
Bonskog,	Alma	Nilsson.	

Anna-Maria Bonskog  
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Fotosektionen 
Det fotas mycket på våra arrangemnag, men vi hade en aktivitet med en fotosession vid Stora Lee som 
var mycket lyckad, det får vi göra om. J 
 
IT-Hemsida 
hemsidan  http://www1.idrottonline.se/EdsRS-Ridsport/ 
Hemsidan är ju ett litet sorgebarn som vi måste ta tag i under 2020, (Anna Johansson har redan börjat 
och ska försöka visa under årsmötet) men under 2019 har vi gått äver till att boka ridhuset och andra 
lokaler via en google kalender som vi var lite skeptiska till först, men som jag tror att alla är mycket 
nöja med nu. Det känns som vi får en helt anna överblick och vi kan tydligt visa hur mycket ridhuset 
används, detta är mycket viktigt genetemot politiker och tjänstemän inom kommunen.  
 
 
Framtiden och mål för 2020 
 
Eftersom vi under vår 15-års jubileumsfest fick 2 oväntade bidrag på 15.000:- vardera, öronmärkta för 
ljus i paddocken så ska vi nog få till det under året.  
Påbörja planerna på ett stall  
Få fler att använda Sponsorhuset. 
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.  
 
 

Vid tangentbordet; Anna Johansson   Önskad Miljöstation
  
Glöm inte att ni kan köpa klubbkläder på https://www.prima4you.se/collections/eds-ryttarsallskap
  
 

                                     


