
Årsberättelse 2007 för Eds Ryttarsällskap 
 
Ja vad kan man säga om 2007, i skrivande stund är det mest tråkigt att konstatera 
att vi inte kommit längre i ridhusprojektet än vi gjort. Men Rom byggdes inte på en 
dag. Alla grannar är nu positivt inställda till ridhuset. Vi fick 162000:- i bidrag 
från RF till projektet och har en ansökan inne hos Boverket på 915.000:- och 
Kommunen är med som medfinansiär med 600.000:-. Vi har i alla fall köpt marken och 
den är betald, nu väntar vi på lagfart och att snön ska försvinna så vi kan börja 
schakta och gräva ner dräneringsslang.  
 
Annars har det varit ett fantastiskt år med massor av aktiviteter läger, Hästens 
Dag, tävlingar, Baldersnäs… 
 
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. 
 
Sommarläger på Torpödegården: Körde Therese helt själv i spöregnet i juli med 
hjälp av föräldrar som ställde upp och fixade med mellan ridpassen. 
 
 
Hästens Dag: I år ar det för det första inte så bra väder, tältet hade blåst sönder 
när det stog uppställt som målarbod på Torpödegården. Men viktigast av allt vi hade 
glömt att annonsera i olika medier, men nu vet vi vad det betyder inför nästa år. I 
år kunde vi erbjuda nu var häst bingo, paintball, voltigeuppvisning, 
dressyruppvisning, loppis, fika, röstning inför årets kalender, maskeradhoppning.  
 
 
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. 
 
 
Julmarknad: Även i år drog Detten luciorna och vid tömmarna satt som vanligt 
Jessica Sundén, här var väl inte heller vädret på vår sida men det var tur för vi 
hade med oss Putte och Acce. Och Putte fick dra hela lasset medan Acce bara gick 
runt och var söt och busade. 
 
Julbak: Som vanligt var vi på Hagaskolan i hemkunskapssalen och detta året hade 
Sara förberett massor genom att färga marsipan och det skapades de mest fantastiska 
figurer, ursöta var dom. 
 
Pollux Dressyr: Pollux Hoppning: Genomfördes på Torpödegården där banan alltid är i 
bra skick, men jag vet också att Therese lägger mycket tid på att sköta den. 
 
Baldersnästävlingen: Denna dag var vädrets makter på vår sida, men inte dagarna 
före var jätte oroliga då vi in i det längsta trodde att det hela skulle regna 
bort. Flera av våra egna ekipage gjorde mycket fina ritter.  
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.   
 
 
KM Dressyr: Avgjordes på Torpödegården, 2:a juni, en dag som det inte regnade. Ebba 
och Hampus vann A & B-ponny klassen, Sara och Julina tog hem segern i C-D ponny 
kassen medan Jeanna och Marnix vann häst junior. Anita och Kergona var bäst bland 
seniorerna.    
 
KM Hoppning: Denna batalj ägde rum 3:e juni. A & B ponny vanns av Ebba och Hampus. 
C-D ponny segern knep Nathalie och Julina, häst junior vann Sabina och Roxan. 
Seniorklassen vanns av Chatarina och Gordon. 
 
Tävlingsresultat: Som jag minns nu när jag sitter här och knåpar. Julia Holgersson 
har varit ute mest bland juniorena. Anita Blom har gjort fina resultat med Kergona 
på dressyr banan. Jenny Olsson var igång tidigt med Melmac tack vare att hon hade 
flyttat med Melmac till Göteborg, nu bor de i Stockholm.   
 
Bruksprovet: Vi var några stycken som var nere och kollade, själv fastnade jag för 
prestationshingsten Danzas men det fanns många fina. Ann-Louises avkomma Cautious 
KIL var nere och prövade sej igen som 5-åring men räckte inte hela vägen fram.   
 
 
 
 
 
 
 



Avel: 
 
I år föddes 7 föl i klubben. Dayola fick en hingst vid namn Whistler. Coxa fick ett 
sto Corlex som är såld till Dalarna. Esmeralda fick en Castor som är kvar på 
Stenebynäs lika så Binsans Bonfire. Ekberg fick ett föl som de ville döpa till 
”Cirkus Rune” undan Cirkusprinsessan. Och till sist nedkom Bläsa med Viljar Äng. 
Således 6 hingstföl och 1 stoföl, vi får se vad skörden 2008 kan ge. 
 
 
Lagserier:  
 
Vi hade ett ponnylag i Gota Cupen, där vi gjorde en bra insats. Blev placerade med 
laget redan första deltävling. En 5:e plats blev det med Julia 0ch Monty, Nathalie 
och Julina, Josefine och Salmiak. Samma dag var hästlaget i dressyr div II ute på 
sin första start och knep en 3:e plats med Jeanna, Therese, Maria E, och Ritha i 
laget. Sen hade vi ett ponny lag i dressyr div III och även ett hästlag i dressyr 
div III.  
 
 
 
Sen har ju klubben sålt av sina två ponnies Putte och Julina till två medlemmar 
Sara Simonsson och Maria Kinhult är nya ägare till trotjänarna.  
 
 
Vid tangentbordet Eds RS ordförande Anna Johansson 


