
Årsberättelse 2006 för Eds Ryttarsällskap 
 
Ja vad kan man säga om 2006, i skrivande stund är det mest tråkigt att konstatera 
att vi inte kommit längre i ridhusprojektet än vi gjort. Det är dock inte pga oss 
utan att byggnadsnämnden inte fattat sitt beslut ännu, men Anna och Maria Berger 
ska med på möte nu den 13 februari. Håll utkik på hemsidan hur det går i frågan. 
 
Annars har det varit ett fantastiskt år med massor av aktiviteter läger, Hästens 
Dag, valdag, tävlingar, Baldersnäs… 
 
För att få någon sorts ordning på det hela börjar jag väl med olika aktiviteter i 
en hyfsad ordning. 
 
Vinterläger på Baldersnäs: Ett kul läger där det inte var så mycket häst utan mer 
teori, matlagning, löpning, tolkning, pulkåkning, förstahjälpen, filmkväll och 
voltige. 

       
 
Sportlovsaktiviteter: Även i år hade vi porslinsmålning som en jätte stor aktivitet 
som lockar många utanför hästvärlden.  
 
Påsklovsläger:  
 
Resa till Scandinavium: En lång dag på Scandinavium och en rolig resa i bussen kom 
vi tillslut hem strax efter midnatt. Ebba blev sjuk och spydde när vi hoppade ur 
hemma hos Ylwa.  
 
Vårmarknaden: En strålande dag i April vi hade aldrig trott att det skulle bli så 
mycket folk våra hästar fick jobba hårt. 
Ett stort tack till alla medhjälpare, hästägare, transportörer med mera. 
 
Tipspromenad Stenebynäs: Ett mycket bra initiativ av Jeanna som fixade denna 
trevliga vårdag. Hoppas hon kommer att göra det igen 2007 kanske till och med en på 
våren och en på hösten :o) 
 
Sommarläger på Gäsnäs: Här var det med barn ända från Vänersborg, vi badade red 
gick på långritt och fika hade hjular tävling och mycket mycket mer. 

       
 
Dennis läger Stenebynäs: Vuxenridläger med god mat, teori och bad. Jätte tack till 
familjen Berger som lånar ut sitt hem till oss så ofta. Och som oftast ger oss 
oförglömliga minnen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sommarläger på Stenebynäs: Ett jättemysigt övernattningsläger där ungdomarna hade 
med sej egna hästar. Men det finns två saker som samtliga som var med minns allra 
mest tror jag. Dels att bada med hästarna och att kolla på när Putte förvandlades 
till hingst. 

    
 
Hästens Dag: Om det nu var möjlig var det ännu fler besökare i år fast utspridda på 
större yta. I år kunde vi erbjuda häst bingo, paintball, hästskokastning, 
dressyruppvisning, hårdrocksdressyr, loppis, fika, konstutställning, begagnat 
hörna, röstning inför årets kalender, parhoppning, politiker debatt och 
backningstävling. 

      
 
Valdagen 17 september: Vi hade ponnyridning i gen på Stallbacken och så var Detten 
ute och körde politiker till vallokalen. Väl på plats var det många barn som vill 
åka med på en tur på vagnen. 

  
 
EM 30 år: Där hade vi ponnyridning som klubben tjänade lite pengar på, och varje 
sådant här aktivitet där vi kan synas är ju bra för att locka till oss mer 
medlemmar och öka hästintresset i kommunen.  
 
Höstmarknad: Ännu en ponnyridning men ej så fint väder som på våren, men med två 
tält många medhjälpare så blev antalet ridande ungefär lika många. 
 
Ridborgarmärket 2006: Lockar alltid till spännande ritter i år var det Dennis tur 
att plocka hem stilpoängen.  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Julmarknad: Även i år drog Detten luciorna och vid tömmarna satt som vanligt 
Jessica Sundén, och förste bromsare var Anna Johansson. Tina som inte riktigt var 
klädd för det hela och inte riktigt frisk skulle bara komma ner med hjälmarna till 
ponnyridningen men stannade hela tiden ut. Ponnysarna var så söta i sin mundering. 
Loke var lite tveksam till att rida han tittade på Putte och tillslut konstaterade 
han att det bara var Putte som var utklädd. 

 
 
Pollux Dressyr: Även denna dressyrtävling hade vi Ritha Karlsson som domare på 
Stenebynäs. Vann gjorde Jeanna Berger på Marnix i klassen för stor häst. För D-
ponnys var segern delad mellan Fredrika Björk-Bonsan och Sara Emanuelsson-Carmela, 
C-ponny segern tog Henrika Berger och Contess hem och Julia Holgersson och Rocky 
III vann för B-ponnisar.  
 
Pollux Hoppning:  
 
Baldersnästävlingen: Detta var ett stort steg och nödvändigt för oss att arrangera 
en lokal tävling. Allt flöt väldigt fint och vi ska göra om arrangemanget igen. 
Hade vi inte anordnat en lokaltävling hade vin inte fått ställa ut tävlingslicenser 
för 2007. Men tack vare detta arrangemang kan vi nu göra det.  
Styrelsen i Eds RS har också beslutat att är man med och hjälper till på tre 
arrangemang och startar i tre tävlingar på den nivån du har löst licens får du 
tillbaka licensavgiften nästkommande år. Vi tog fram en plakett till klubben som vi 
blev mycket nöjda med.  
 
 
KM Dressyr: Avgjordes 16 september på Torpödegården, juniorerna red LC:2 och 
seniorer LB:0, domare var Ritha Karlsson. Henrika Berger och Contessa III tog hem 
juniorklassen och Therese Karlsson vann seniorklassen på Katrins häst Warriac. 
 
KM Hoppning: Avgjordes på Torpödegården och vanns av Madelene Nord på Red Stubborn 
i Juniorklassen och Jessica Sundén i seniorklassen. KM dagen bjöd på flera klasser 
och deltagare från 3 år upp till 40+. Det var en härlig dag i oktober, och vi hade 
köpt nya hinder efter att ha inventerat på Karlssons så hade klubben råd med fina 
hinderstöd med nyckelhålsskenor.  
 
Tävlingsresultat: Som jag minns nu när jag sitter här och knåpar. Maria Edvardsson 
som hade 7 placeringar på 12 starter, den bästa en 4:e i 1.15. Men att hon också 
klättrade så snabbt i fälttävlan. Och Jenny som också är klar för att starta lätt 
klass i fälttävlan. 
 
Bruksprovet: Anna, Ylwa, Maria E och Therese var nere och spanade på hingstar i 
Skåne, närmare bestämt på Flyinge. Det var lite extra kul för Anna Wessman visade 
upp en 3-åring och Annlouise Gustavsson sto Atletica-Grande hade sin avkomma med 
bland 4-åringarna, tyvärr blev ingen av dem godkända. Men Cautios KIL som ägs av 
Arnolds Assarssons mamma ska ner och göra ett nytt försök nu i februari som 5-
åring. Vi önskar lycka till och avelsgruppen ska ner igen och kolla läget. Störst 
intryck under helgen gjorde Corlensky G som både Anna och Ylwa betäckte med. 
 
Anna Wessman: På Maria Bergers initiativ startades en avels grupp I föreningen. Som 
ordnar lite sammankomster och förs ut var Anna Wessman som kom till Stenebynäs och 
höll ett föredrag om hästens utbildning. Vi var ca: 15 stycken som lyssnade till 
detta och det var stor betoning på hästens utbildningsskala. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ulrica Jacobs: Nästa aktivitet med avelsgruppen var att Ulrica Jacobs kom och 
tittade på våra ston och föl för att prata lite om deras förtjänser och brister. 
Ulrica fick ta emot pris på Avelschampionatet i höst för hennes fina sto som har 
lämnat många fina avkommor. 

 
 
Avelschampionatet: Avelsgruppen var iväg igen ner till skånelandet för att få se 
hur Corlensky utvecklats. Men när vi kom ner så var han struken från startlistan. 
Men det fanns mycket annat att kolla på tex Anna Wessman var nere med två hästar 
och blev placerad med en av hästarna. Avelsgruppen hade det väldigt lyxigt och 
bodde på hotell inne i Lund med Bang Olofsen TV. Om ni undrar hur vi hade råd så 
var det ihopsökta medel från Länsstyrelsen. Och är det så att du är intresserad av 
avel så tveka inta att var med på avelsgruppens aktiviteter. 
 
 
Lagserier: Vi hade två dressyrlag 2006. Ett ponnylag och ett häst lag i div III. 
Ponnylaget kom näst sist i sin serie och hästlaget kom på delad 6:e plats i sin 
serie. Med Jeanna i laget som hade fina placeingar i Grästorp en delad 1:a plats 
och en 2:a plats, och Annas sista plats i Ale-Jennylund med 4 nollor i protokollet. 
Sen hade laget lite fler placeringar Therese och Massaro i Grästorp med en 7: 
placering, och hon hade en i Ale-Jennylund med Warriac. Jeanna var även 11:e 
placerad i första tävlingen som Trollhättans sportryttare anordnade. Men det 
absolut roligaste är ju att komma ut och tävla tillsammans. Jag minns när 
ponnylaget fick sina rosetter, de var så nöjda och fullständigt ignorerade de som 
vann och red ärevarv. Dessutom är det lite svårare för ponnysarna att bli placerade 
då de inte är så många i varje kategori. Stort Lycka till för nästa års serier. 

  
 
SISU kurser: Det har genomförts flera SISU kurser som tex Grönt kort, Mini Gnägg, 
Midi Gnägg, Vi i Stallet och Hästkunskap i praktiken. Hästkunskap i praktiken och 
Vi i Stallet avslutas alltid med regional respektive distrikts tävling. Vi hade med 
två lag på Strömsholm, dit det åktes mini buss som familjen Marjomaa lånade ut. Sen 
var det de stackars chaufförerna Niklas Molander och Lasse Eriksson som fick stå ut 
med den höga ljudvolymen på vägen hem.  
Vårt lag i Vi i Stallet kom 2:a här ser ni resultat listan 

Lag Del 1 Del 2 Del 3 Del 4 Totalt 
RK i Grästorp lag 1 32 20 20,5 45 117,5 

Eds RS 32 20 20 43,5 115,5 

Ale Jennylunds RK 31,5 20 18,5 44,5 114,5 

Vartofta R o KS lag 2 30,5 20 21,5 41,5 113,5 

Gäseneryttarna 29 21 20 43 113 
RK i Grästorp lag 2 30 21 19,5 41,5 112 



Skaraortens RF 33 19 17 41,5 110,5 

Skaraborgs PS 31 20 14,5 42,5 108 
Tidaholmsbygdens HK 31 19 15,5 35,5 101 

Vartofta R o KS 26 17 13,5 42,5 99 

Borås FRK 24,5 16 18,5 40 99 
Bengtsfors RK 21 16 10 29 76 
 
Finalresultat - Göteborg- och Bohusläns distrikt 

Lag Del 
1 Del 2 Del 3 Del 4 Totalt 

Långeberga RK 31,5 21 22 43 117,5 
Clarebergs RK lag 1 33 21 20 39,5 113,5 
Askims FRK 32,5 21 17 42 112,5 
Clarebergs Rk lag 2 32 20 22 33,5 107,5 
 
Så hade vårt duktiga lag tävlat mor Göteborgslagen hade de även där varit 2:a. 
mycket bra jobbat tjejer. Laget bestod av Emma Anderssoon, Amanda Molander, Moa 
Nilsson, Josefin Marjomaa, Henrika Berger och superchauffören Marie Andersson. 

 
 
 
Nu har jag väl bara glömt en sak att klubben köpte en till ponny Julina som var 
framgångsrik på tävlingsbanan med framförallt Sara Simonsson i dressyrlaget. 

  Här är vår ponny första dagen hon kom till oss. 
 
 
Hoppas jag fått med allt nu och att vi håller ångan uppe hela 2007 med minst lika 
mycket aktiviteter. Som vanligt kan vi nog inte tacka våra medlemmar som ställer 
upp så mycket ideelt och familjen Berger och familjen Aronsson-Johansson som lånar 
ut sina hem helt gratis för invasion av ryttarsällskapet flera dagar om året. Samt 
till Familjen Simonsson som ett helt år till, nu har förvaltat vår Putte på ett 
ypperligt sätt. Även ett stort tack till våra fodervärdar som ser till att klubbens 
hästar blir motionerade.  
 
 
Vid tangentbordet Eds RS ordförande Anna Johansson 


