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Verksamhetsberättelse för 2020 
 
Styrelsens sammansättning: 
Anna Johansson  ordförande  ridhus/hemsidan 2020 
Susanne Kinhult ledamot  tävlingssektionen 2021 
Jessica Sundén sekreterare  Equipe / SISU  2020 
Katrin Nord  kassör  medlemsregister 2021 
Patricia Lindqvist ledamot  Inventering  2020 
Lena Johansson ledamot  Caféansvarig  2021 
Elin Strutz  ledamot  LOK/aktivitetsstöd 2021 
Camilla Elfstedt ledamot    2020 
Therese Karlsson adjunderad  LOK/ridskola   
 
BUS 
Wilma Olsson  ordförande 
Tilda Johansson ledamot 
Elsa Melin  ledamot 
Tilda Aronsson ledamot  
Maja Sandberg ledamot  
Nora Forsdahl  ledamot 
Matilda Mathisen 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 
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 haft 12 protokollförda möten under året. 
 
Medlemmar 
2020 har Eds RS haft 164 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.  
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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.  
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.  
 
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. 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 2020. SISU är en viktig samarbetspartner för oss.  En annan är 
Carlssons Handelsträdgård som sponsrar med fina blommor och utsmyckning på anläggningen. Vi har 
skrivit ett flerårskontrakt med Dalslands Sparbank om sponsring, de gick in med dubbelt bidrag under 
corona året 2020.  
För att få till hissen i är ansökte vi om hjälp via jordbruksverket och blev beviljade ca 120.000:-, projektet 
ska slutredovisas under 2020.  
 

            
 
 
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.  

     
 
Året i stora drag 
Pandemiåret 2020, vad ska man säga? Fast mycket har varit annorlunda så finns det ändå många 
saker att glödjas åt och mycket som ändå varti bra och en del saker har tvingats att utvecklas till 
det bättre. 
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Distriktet var på besök och här är deras sammnafattning av besöket: Föreningen har under sommaren 
varje vecka anordnat pay&jumps, med goda vitsord som även nått distriktet. Deras ledord: Gemenskap - 
Glädje - Kunskap, genomströmmar både anläggning och hemsida. En mycket vacker anläggning, 
välmående hästar och proffsiga, kreativa människor är sammanfattningen, när vi tackar för besöket! 
 
Anläggningen vårdas mycket av lena Löfgren som är vår värdinna. Så det var extra kul att skriva en 
motivering till en tävling på FB som H&M hade där Eds RS tog hem priset och fick en väst och en kappa 
att ge till Lena och Daniel Sinik. På tal om H&M så började Madelene Nord att jobba hos Peder 
Fredriksson under sommaren efter 6 år i Tyskland hos Marco Kutscher. Ska bli kul att följa deras resa 
tillsammans, Madelene ingick i Eds RS första BUS styrelse innan hon flyttade vidare och gick på 
ridgymnasium och har sedan dess jobbat sej fram i olika stall. Eds RS önskar Lycka Till och hoppas på en 
inbjudan till Grevlunda när pandemin är över.  
 

   
 

   
Vi har sålt kakor, delat ut böcker och bejakat miljömål 15 med den biologiska mångfalden.  
 



Eds Ryttarsällskap 

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

www.edsrs.se 

Det är dessutom skönt med schysta grannar som erbjuder medlemmarna att rida på härlig stubbåker under hösten.   

    
Dessutom med tydlig karta.    Det är de små detaljena som görét. Oranga tulpaner är ett måste.  
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BUS  
Det har varit mycket Käpphäst i år både egna läger och hopptävlingar med käpphäst på badstranden, 
ridhuset och paddocken vilket har varit mycket lyckade inslag. En dag var det pysseldag där deltagarna 
skapade sina egna käpphästar.  
 
BUS fixade även en vagn som föreningen kunde ha sina hinder på under sommaren så att arbetet med att 
arrangera sommarens Pay n Jumper blev lite lättare.  
 
Läs gärna BUS separata årsberättelse där det också finna ånga härliga bilder som representerar det gångna 
året.  
 
Trots corona och alla dess negativa följder har vi haft ett bra, lyckat och händelserikt år. Vi som grupp har 
lärt känna varandra väldigt bra vilket har 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 m.m. Nu blickar vi 
fram emot ett minst lika roligt 2021 med fler läger, tävlingar och andra aktiviteter.  
 

Wilma	Olsson		 	 	 	

		 		 	

 
 
Julshow 
Blev det ingen under pandemiåret, några medlemmar och andra gjorde ett fint lussetåg i Rölanda. 
 
 
Ridskolan - Ridcenter på Dal  
Detta märkliga år började med att vi fick corona på hästarna Trym och Roger den 7/1. Detta yttrade sig 
med ett dygn av koliksymtom, lös mage och 41 graders feber, sedan blev de helt återställda och inga 
andra hästar blev sjuka. Men för att inte föra denna smittsamma sjukdom vidare så stängde ridskolan hela 
v 3. 

Vi stängde anläggningen för hästar utifrån till den 20/1. Därefter öppnade vi som vanligt. Svt Väst kom 
och gjorde ett reportage. 

Det 25/1 hade vi åter ridningar med uteritter i skogen då det var barmark o ganska varmt för årstiden så 
var det mycket uppskattat både av hästar och ryttare. 29/2 åkte vi snowracer i paddocken. 
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Lite förändringar i hästbeståndet hände också under året. Acce skadade sitt öga under hösten och fick 
tyvärr springa vidare till de eviga gröna ängarna. Kattic blev också sämre i sin fång under hösten och fick 
i januari flytta till Lisa Johansson i Tanum. Där blev han piggare och med god kunskap fick han hela 
sommaren och fram till oktober innan han blev sämre och fick även han vandra vidare till de evigt gröna 
ängarna och förenas med Acce. De två som var med från allra första början, kan riktigt höra dom 
fortfarande… 

Min stora fasa hade varit att hitta Kattics ersättare men som av en slump som ödet ofta är fick jag ett 
samtal och där hittades Sigge på Orust. Denna pigga kille flyttade hit och har funkat väldigt bra sedan 
dess. En ny shetlandsponny var inte så lätt att hitta så vi lånade in Tulla från Dalslands aktiviteter, hon 
jobbade på hela året till jullovet då hon började bitas och fick flytta hem. Hennes ersättare heter Asco. 
Holly kom tillbaka efter mammaledigheten. Tequila betäcktes med halvblods hingsten Ron Zacapa e: Sir 
Oldenburg o jobbar på till sportlovet 2021 föl beräknas i juli. På Sportlovet kommer hennes ersättare 
Joppe en valack, 155cm irländsk import född 2016 ägare Aminada Sandström. 

På påsk hade vi ridläger, privatlektioner, uteritter i solen. För egen del trimmades det på banhoppning för 
Frank Kutcher och Fälttävlands träning för Sivert (Sibban) Jonsson, samt Dressyr för bästa Traudi 
Björling som kommer en gång i månaden till klubben. 

På grund av corona uteblev både vår och höstmarknaden. 

21/5 på Kristi himmelsfärd genomförde vi Mulles caprilli tävling och med corona så fick vi inte ha någon 
publik utan sände denna tävling live via facebook. Det var 14 st duktiga ryttare som bedömdes av Wilma 
Olsson och Alicia Olsson. 

Sommar uppehållet började som vanligt torsdag v 25 och hästarna reds hem till Torp men i år landade 
hästarna hos en granne Jim Johansson som behövde ha betet ner några hagar då han minskat ner antalet 
kor. 

Ridlägren flöt på med 6 dagars igångsättnings läger sedan två st 2 dagar utan övernattning och sista 
veckan 4 dagar med övernattning. Stor hjälp hade vi av Maja Sandberg på lägren samt delar av 
ungdomssektionen. Lizette Ragneheim var matlagare viket var mycket lyckat. 

Höstterminen började igen v33, då det var många nya som ville börja ordnades det en föräldrakurs i hur 
man sadlar och tränsar, och hur man kan hjälpa sitt barn i stallet. 

Vi hade flera corona säkra prova på ridningar som genererade fler nya elever. 

26/9 hade vi klubbtävling i hoppning där 11 st duktiga ryttare deltog och ridskolemästare i hoppning 
korades. Helgen efter arrangerades det ridskolemästerskapet i dressyr där vann Annie Holmström på 
Charlie och i hoppning var det även här Annie Holmström på Trym denna gången. 

Jag var i väg på Fälttävlans kurs i tre dagar med Mange bästa ridskolehästen och tränare var Sibban Sivert 
Jonsson. 

Halloween hoppet blev inställt med närmare 65 st anmälda pga corona. 

Jag var med på Fortbildning digitalt från Slu och senaste forskningen om hästens olika sjukdomar och 
akuta skador mfl. 15/10 var jag i Borås fältrittklubb på fortbildning i hoppning för Robert Fritz. 

Ett mycket märkligt år som känns skönt att lägga till handlingarna för att påbörja ett nytt som vi hoppas 
kommer bli mycket ljusare och lättsammare för oss alla. 

Vid tangenterna Ridskolechefen Therese Karlsson 
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Tävlingsverksamheten 
Eds RS har under 2020 haft 28 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.  Precis som vi önskar är vi 
representerade i flera dicipliner, dressyr, hoppning, fälttävlan, teamchasinig, distans, barrelrace, pole 
bending. 
 
Alma Nilsson  Johanna Halling Ingrid Stewart 
Sonja Kindblom Agnes Sinik  Alexandra Jourkvist 
Molly Sinik  Pia Axelssoon  Maria Kinhult   
Annie Johansson Sara Larsson  Matilda Mathisen  
Nora Forsdahl  Louise Nordqvist Jennifer Larsson  
Therese Karlsson Liam Alm Fredriksson Louise Rosendahl 
Liza Eliasson  Maria Krisztina Golik Julia Sandåker 
Camilla Elfstedt Lisa Forsdahl   Cecilia Johansson  
Elisabet Forsdahl Josefin Svensson Svea Stewart   
Lisa Glad 

 
 
 
Sara Larsson har i år debuterat nationell LA hoppning med sin ponny Tomozy.  
Pia Axelsson tävlar i Msv B:5 på sina egna uppfödningar, meycket rolig resa. Många ekipage har tagit för 
sej på tävlingsbanonra i år, för någon kan det vara att komma tillbaka efter skada, komma ut på första 
tävlingen med sin unghäst, eller att man helt enkelt har skaffat en ny eller klivit upp ett steg i den diciplin 
man tävlar. För en del har det varit att testa en helt ny gren, och alla prestationer är unkia i sitt slag. Vi 
som förening är i alla fall väldigt glada att ni är ute och reprecenterar just Eds RS när ni är på tävling. Nu 
ser vi fram emot ett nytt spännande och utmanande tävlingsår 2021.  
 
Nationaldagsdressyren 6 juni blev inställd pga pandemin. 
Hopptävling i september med Ponny och häst. Eds RS fick förtroendet att arrangera en div I omgång för 
ponnylag. Mycket fokos var visst att det kom en tjej med ett stort antal följare på Insta som alla unga 
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medlemmar hade koll på men inte vi vuxna… Hon gillade i alla fall vår anläggning och tyckte det var en 
bra tävlingsplats.  
Totalt blev det 102 starter under helgen. Frank Kutcher banbyggare. Elin Larsson domare. 
 
 

       
Vi tryckte upp funktionärskläder. Hittade en ny prisutdelningsplats. Känns proffsiga i våra arrangemang 
 
Utöver dessa tävlingar hade vi öppenbana i december med ett 20-tal startande. 
 
Sugar Cup 
Sugar cup arrangerade två kval under våren samt extra träningsmöjligheter. Regionfinal reds i ösregn, vi 
hade inget vattenhinder innan men under danna dag fick vi mins två i alla fall. Dömde gjorde Alexandra 
Larsson och där vann Lisa Forsdahl för ryttare upp till 13 år och Marlene Claussen för ryttare 14-18 år. 
Maria Kinhult och Huntie vann hästklassen. Fina segertäcken sponsrade av Malma Sadelmakeri.  
Riksfinalen av Sugar Cup Häst arrangerades på Baldersnäs där Ted Welander (grundare av Sugar Cup) 
dömde och Sivert Johnsson var bandesigner.  Vinnaren korades med pompa och står samt 
trumpetfanfarer. Vann gjorde Rebecka Clendinning med  Grey Pete från Spekeröds Ridklubb.   
De-lux träningar för Sibban i den vackra herrgårdsmiljön var uppskattad. En ryttare som spolade av sin 
häst efter träningen sa till sitt team – Visst kändes det som om man red på OS i London. Bättre betyg än 
så kan man inte få som arrangör tänker jag.  
Vi hade ett härligt gäng funktionärer och utan alla idella insatser skulle detta inte vara möjligt, då det är 
en stor apparat att få allt att klaffa med transport av hinder, några som kan lasta av och placera ut hindren, 
sen ska det repas och fixas och pyntas. Men vi fick väldigt mycket beröm av Ted för både hinder, 
inramning och ja hela arrangemanget!! Så stort tack till alla som bidragit på ett eller annat sätt.  
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Regionfinal i Sugar Cup 

 
Sverigefinal i Sugar Cup 
Susanne Kinhult 
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Pay n Jump  
Sju veckor, tisdags-p&j, 366 starter.  
US:s med högst antal, 71 starter plus 15 st käpphäst.  
Nedan skrev jag när det var slut.... 
Nåja, vad är väl sju veckor med P&J på Eds RS?  
-Det kan vara dötrist och långtråkigt och alldeles, alldeles UNDERBART!! 
Vilka kvällar vi fått tillsammans i solsken, ur och skur. Lite blandat med åska samt en och annan 
cool regnbåge.  
366 st fantastiska starter har vi fått skåda med underbara ekipage. En massa goa föräldrar, syskon 
samt mor- och farföräldrar har vi mött.  
Och tillsammans har vi gjort dessa kvällar helt magiska!!! 
Nu stänger sekretariatet boken för 2020-års ”Tisdags - P&J” med årets all time high, hela 71 
starter!!  
Tack till er alla för sju finfina veckor!!Ta vara på er, så ses vi igen nästa år . 
-Au revoir!! 
Camilla Olsson 
 

   
Många dubbelregnbågar blev det under sommaren.   Men det var även stundtals blött i paddocken.  
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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.  
 
Ridskolemästare dressyr 2020: 
1. Annie Holmström – Charlie 
2. Clara Johansson – Albin 
3. Ebba Johansson – Trym 
4. Agnes Malm – Baloo 
5. Carl Purontaka – Tulla 
Dressyr Junior 
1. Jennifer Larsson Miss Juliette Heartbreak 
2. Wilma Olsson  Black Hero 
3. Molly Sinik  Quelly 
 
Dressyr Senior 
1. Ingrid Stewart Sarazano 
2. Camilla Elfstedt Holly 
3. Alexandra Jorkvist Imagine WHO dun IT 
 
Hoppning Junior 
1. Sonja Kindblom Belle 
2. Nora Forsdahl Alma 
3. Jennifer Larsson Miss Juliette Heartbreak 
 
Hoppning Senior 
1. Maria Kinhult  Huntie 
2. Line Björnsvik Don Amir 
3. Louise Rosendahl Nemo 
 
Och så till sist, Super Combovinnarna! 
Jennifer Larsson - junior och Camilla Elfstedt (i ensamt majestät) senior. 

Stort Grattis till er alla!!  

   
Härligt med ljus i paddocken så vi kan arbeta kvällstid också.  
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Gota Cupen hoppning ponny 
Deltagare:	Jennifer	Larsson	på	Miss	Juliette	Heartbreak,	Mathilda	Mathisen	på	No	Name,	Mollie	Sinik	på	
Quelly,	Lisa	Forsdahl	på	Savina,	Agnes	Sinik	på	Lilleman,	Sonja	Kindblom	på	Belle,	Liam	Alm	Fredriksson	
på	Trollture	Viking	samt	Svea	Stewart	på	Frugo.	Lagledare	var	Maria	Aronsson. 

Det	var	ett	trevligt	gäng	ryttare	som	var	med	på	Gota	Cupen	2020,	alla	kämpade	väl	och	bjöd	på	fina	
rundor!	Årets	omgång	blev	på	grund	av	pandemin	med	ett	mindre	antal	lag	än	normalt	och	färre	
deltävlingar.	 

Vi	hade	två	gemensamma	träningar	för	Maria	Kinhult	som	också	var	med	och	gav	goda	råd	under	sista	
deltävlingen. 
Första	omgången	reds	på	Färgelanda	Ridklubb	30	augusti	i	vackert	väder	med	bedömningen	A/A	vilket	
innebär	att	två	rundor	skulle	ridas,	felfritt	och	inom	maxtiden.	Laget	klarade	att	få	minst	tre	ryttare	med	
noll	fel	i	båda	rundor	och	fick	därmed	en	delad	första	plats.	

 
Nästa	och	sista	deltävling	var	på	Dalslands	hästsportsklubb	den	26	september	i	ösregn.	Här	tävlades	det	
med	bedömningen	A:inverkan	vilket	betyder	att	ett	antal	parametrar	poängsätt	av	domare,	högst	poäng	
vinner.	Edsryttare	vann	klasserna	för	både	b-	och	c-ponnyer,	detta	och	övriga	fina	insatser	med	bra	
poäng	gav	seger	i	både	deltävling	och	totalt	i	Gota-cupen!		 

 

Fr.	v:	Maria	Kinhult,	Jennifer	Larsson,	Mathilda	Mathisen,	Mollie	Sinik,	Lisa	Forsdahl,	Agnes	Sinik,	Sonja	Kindblom,	Liam	Alm	
Fredriksson.	Fotograf:	Josefine	Svensson 

Maria Aronsson 
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Avel 
Maria Berger har sålt en uppfödning Dorian f. 2017 den visades på 3-årstest och erhöll Diplom i hoppning (precis 
som Dahlias alla andra avkommor).  
Lizettes Viper går som tåget med Frank Kutscher på ryggen och har flera placeringar i 130 och debuterat i 140 under 
2020.  
Janina Blomberg har ett sto som Anna Wessman fött upp Elize den har fått ett fint isabellföl med den ursnygge 
Zaffareno som pappa. Den står nu hos Elisabet Forsdahl tillsammans med hennes föl, en welsh hingst 
Maria kristina Golik fick två föl under 2020. Hon sålde även en Welsh Part Breed under året som var född 2019.  
Maria väntar tillökning med ett föl under 2021.  
Josefine Svensson fick ett ursött åsneföl under 2020.   

  
Själv hade jag en uppfödning som såldes på SSHS auktionen för 320.000 kr. Jag sålde den som föl så kan inte ta åt 
mej hela äran. Men det ska bli spännande och se om den kommer ut på banorna i vår. Köparen håller till i Göteborg 
och han jobbar som beridare åt Svante Johansson.  
 
Ylwa Holgersson 
 

   
Man behöver ju inte bara förs aupp hästar, åsnor är väldigt söta!! Här är Josefin Svennson lilla 
mascor och själv visade hon upp sej själv och Eds RS på Scandinavium.  
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Utbildningar/studieresor 

  
Ridlärare och tränare måste gå fortbildning varje år och just i år var Therese Karlsson iväg till Borås 
Fältridklubb på fortbildning.  
Anna Johansson, Susanne Kinhult med respektive var till Strömsholm och gick första steget för att bli 
banbyggare i fälttävlan en mycket rolig kurs där nya kontakter med andra fälttävlansbanbyggare 
skapades. Dessutom lärde vi oss de berömda knutarna som man binder ihop stockar med vid olika hinder.  
Våra ungdomar Wilma Olsson, Elsa Melin och Alicia Olsson belv klara med sin ULK utbildning, där de 
förvaltat kunskapen på bästa sätt.  
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Vi har även varit flitiga med studiecirklar den största vi har haft och som tveklöst engagerat flest 
deltagare var den med att bygga fälttävlanshinder. Ett stort TACK till alla som deltagit.  
 

  

      
 
 
BIO 
Under 2020 har Covid-19 präglat även biokiosken och det har visats färre filmer och lägre försäljning. 
Biokiosken har bemannats på 59 filmer, varav 24 st var på filmfestivalen. 2019 var det totalt 93 filmer.  
Under våren hann det visas 43 filmer innan bion stängdes pga Covid-19. Efter sommaren startades bion 
upp igen med restrektioner och ett besökstak på 50 personer, vilket innebar att flera som kom på 
framförallt barnfilmenra fick vända i dörren och åka hem. Extra föreställningar sattes in med kort varsel 
på grund av detta och det blev ryckigt med att hinna med att få in personal.  
Under hösten visades endast 16 filmer. Vi hade gjort ett stort inköp av godis och dricka som vi sålde till 
klubbens medlemmar för halva priset, vilket blev till inköpspris och kiosken förlorade i alla fall inte 
pengarna.  
 
 
Under filmfestivalen, så fanns det inget bageri i Dalsland som ville baka festivalkakor. I Ed var vi den 
enda bion som hade förmånen att få festivalkakor levererat av Fabien Jacquet på Restaurang 
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Stenebygrytan. Genomsnittligt antal besökare på filmfestivalen brukar vara 50 personer/film, men 2020 
var det ca 15 personer/film. 

 
2020 har vi inte hjälpt till på några andra evenemang med fika eller dyligt.  
 
Fler och fler betalar med swish, vilket underlättar! 
Försäljningen blev 30650kr varav vinst 14523kr. Det är 47% vinst.  
 
Förutom det roliga med att stå i kiosken på bion, så innebär jobbet planera bemanninag, inköp, panta 
burkar , kasta kartonger, 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: Johanna Sandåker, Josefine Svensson, Petra Jonasson, Anna 
Johansson, Susanne Broberg, Therese Karlsson, Susanne Kinhult, Elin Strutz, Jessica Sundén, Ellinor 
Karlsson, Lena Johansson, Anna-Maria Bonskog, Alma Nilsson, Inga-Lill Tellskog, Sofia Olsson, Julia 
Jensen, Sofia Sandberg, Rebecka Klevemark och säkert fler familjemedlemmar och kompisar.  
 
Anna-Maria Bonskog  
 
Fotosektionen 
Det fotas mycket på våra arrangemnag, men vi hade en aktivitet med en fotosession vid vid klubben när 
det var fälttävlans träning.  J 
 
IT-Hemsida 
Ny hemsida kom äntligen på plats!!! Med det gamla enkla domännamnet www.edsrs.se  
Det är inte här nyheterna fråmst kommer fram men den är vikitg för att kunna förmela vart vi står, det ska 
vara lätt att hitta lite mer bestående information, alla våra policydokument med mera.  
Även varje tävlingsryttare har fått en egen sida och en chas att presentera sej själva. 
Eds RS har även startat ett Insta-konto. J 
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Framtiden och mål för 2021 
 
Få fler att använda Sponsorhuset. 
Få till ett projekt med att utveckla Eds RS både digitalt och som mötesplats med café.  
Studiecirklar och temakvällar 
Öka antalet artiklar i Dalslänningen.  
Försöka undvika palmolja i de produkter vi säljer på klubben.  
Utveckla fälttävlan både som tävlingsform och hinder.  
 
 
Vid tangentbordet; Anna Johansson    
 
Glöm inte att ni kan köpa klubbkläder på 
https://www.prima4you.se/collections/eds-ryttarsallskap  
 

      
                            

     


