
Eds Ryttarsällskap Årsberättelse 2009 
 
 
 
2009 känns lite som ett mellanår, ekonomin var sådär, känns inte som vi gjorde så mycket. 
Men så börjar man tänka efter… 
 
Vi startade upp en helt ny aktivitet Pay n´Jump där deltagarna fick hjälpa till att bygga banan 
och sedan välja själva vilken höjd de ville hoppa. Vi serverade fika, delade ut rosetter, höjde 
och sänkte efter ekipagens önskemål. Detta var en mycket uppskattad aktivitet som vi givetvis 
kör igen 2010. 
 
Vi hade US som arrangerade den mycket uppskattade och roliga tävlingen Påska Hoppet. Läs 
mer om det i US Årsberättelse. Vår fantastiska US som också ordnade Hästkunskap Cup och 
åkte iväg med tre lag till Strömsholm, där de kom på 4:e  5:e och 6:e plats. Även detta finns 
mer att läsa om i US berättelse  
 
Vidare körde vi i år KM i både hopp och dressyr. Hoppningen var en mycket jämn final där 
Helena Andersson och Samona stod som segrare före Amanda Berglund och Sara Simonsson. 
 
KM i dressyr vanns av Therese Karlsson och ”Kotten” i LB:0 för seniorer och på juniorsidan 
hade vi Amanda Berglund med Kimberly på Häst och junior ponny segrade Ebba Niklasson 
på Talisman. 
 
Ponny Allsvenskan där deltog Henrika Berger, Julia Holgersson, Ania Olsson, Amanda 
Hööder, Amanda Molander och Ebba Niklasson. Bästa individuella prestation med en tredje 
placering stod Henrika Berger och Bon Apetit för. 
Sista deltävlingen, finalen reds på vår hemmabana, vi jobbade hårt som fasen veckan innan 
för att hinna få upp det stora staketet och ut med topplagret på banan. Bara Anna och Kimmo 
jobbade ihop 90 ideella timmar veckan innan tävlingen. Sen var vi ju många fler som 
skruvade slanor och satte ut stolpar. Just lag tävling för ponny är nog en av de värsta tävlingar 
man kan arrangera med tanke på olika klasser och kategorier och mängder med olika 
prisutdelningar. 
 
Vi har i år haft 25 tävlingsryttare i klubben vilket är mycket bra.  Här kan nännas många. Men 
jag har valt ut några få  från mitt mycket sargade minnesbank Josefin Marjomaa  och Salmiak 
som verkligen har etablerat sej på LA nivå i dressyr, samtidigt som de köpt stor häst som hon 
tävlat framgångsrikt på. Amanda Molander som har hittat sin nya gren distans som hon klarar 
superfint med sin 21 åriga Cheyenne. Julia och Monty som tävlade mycket på våren innan han 
blev halt. Amanda Berglund och Kimberly har tagit flera kliv på utvecklingsstegen. Lizette 
Stenegren som varit stabil i hoppningen på regionalnivå. Ania, Amanda Höder, Ellen som 
varit ute för första gångerna. 
 
Avel Ett mycket framgångsrikt år avelsmässigt på flera plan. Dels så föddes det faktiskt 11 
föl. Pia Axelsson fick tre stycken. Maria Kinhult och Julina fick ett föl det var nog det enda 
som visades. Ylwa sålde sin Sardonyx snabbt, Maria Berger skickade snabbt ner Doris Day  
och Dahlí på ombetäckning. Ann-Louise Attletika födde tvillingar med de dog tyvärr, lika så 
med Maria Erikssons det fick hon oxk ta bort efter en komplicerad fölning. Annas Yolan 
nedkom med ett svart stoföl som snart fick åka till Karlstads Djursjukhus för att sedan vistas 2 
månader i boxen. Maria Edvardssons sto Disa fick en jätte fin hingstunge. Nu kan ju detta inte 



tyckas så framgångsrikt , men vi har ju avkommor som fötts tidigare år som nu visar 
framfötterna.  
Anne Ekbergs Elvis fick gångartsdiplaom i Trollhättan på kvaliteetstävlan för 4 åringar. Ann-
Louise Gustavssons hingst Cautious KIL som varit på bruksprov flera gånger var i år uttagen 
till Unghäst VM och var nere i Tyskland med Arnold Assarsson. Och Maria Bergers golden 
Cross (Cardento-Maraton) Dahlia kvalificerade sej till championatet på Flyinge i oktober. Ett 
stort Grattis till Alla . Annas hingst Whistler var nere i Plönninge på rådgivande men belv inte 
rekommenderad att behållas som hingst, så 2010 blev han vallack. 
 
 
Hästens Dag flyttade i år till vår egen bana på gott och ont. Vår konferencier var på kurs i 
Stockholm så det gick på lite lösa boliner. Men vi hade en uppvisning av Patricia Lindgvist  
Monté och en clinic i Akademisk Ridning av Marie Bergström som var mycket uppskattad. 
Rutan stod för hästbingon och Alfred och Helena illustrerade Pegasus i vita kläder och vingar 
Samona var en enhörning med horn i pannan. Tidningen Min Häst var där och gjorde ett 
jättefint reportage på flera sidor med massa bilder.  
 
Marknaderna flöt på bra med ponnyridningen, vi måste bara bli ännu tydligare med att visa 
upp klubben vid dessa tillfällen. Göra en speciell folder som visar upp föreningen och en 
snygg affisch att sätta på en trotoarpratare eller kanske en rollup… 
 
Sen hade vi julbak som vanligt, kom dock inte så många, men vi som var där bakade kola och 
knäck för glatta livet. Naturligtvis brände vi många plåtar med pepparkakor :o)  
 
Lucia kröningen blev i år väldigt speciell, dels kröntes ingen lucia denna dag. Men som alla 
vet så blev vår egen Amanda Molander Eds Lucia men hon fick inte bli framdragen av Detten 
eftersom de tagit bort detta i år. Vi hade ponnyridning vid timmerhusen det var inte så mycket 
folk. Sen gick Thereses ponnyridskolas luciatåg före Eds luciorna in mot scenen.  
2010 får vi alla ut med våra hästar och rida i vinterskrud genom samhället. 
 
  
Sist men inte minst startade Therese upp Ridcenter på Dal med en mycket uppskattad 
ponnyridskola. Den drivs privat men för att alla som rider ska vara försäkrade i största 
möjliga mån måste de vara medlemmar i Eds Ryttarsällskap och har då möjligheten att vara 
med på alla våra aktiviteter. Givetvis att hjälpa till som funktionärer och annat som kan 
behövas i en förening.   
 
Eds Ryttarsällskap fortsätter att satsa framåt och ser fram emot ett spännande 2010.  
 
 
 
Vid tangentbordet  
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