
Verksamhetsberättelse Dals-Eds Ridklubb 2021 

 

Hela sommaren byggdes det ridhus o stall. Det var många gemensamma arbetsdagar där föräldrar 

och barn hjälpte till. Det byggdes även hinderstöd, målades bommar samt byggdes kompletta 

käpphästhinder.  

Ridskoleverksamheten drog igång 6/9, ridhuset stod klart 30/8 och första ridlektionen i ridhuset hölls 

16/9.  

Det startades upp två nya ridgrupper med nybörjare på fredag, samt en ny vuxengrupp på måndag. 

Utsiktens gymnasiesärskola återgick till sin ridning på onsdagar.                       

 Vi hade flera prova-på ridning 18/9, samt under sommarlovet på Barnens Dag på Gröne Backe i Ed 

och två tillfällen vid Lilla Lee badplats.  Vi blev tillfrågade om att ha ponnyridning på Länsstyrelsens 

25-års jubileum på Tresticklans Nationalpark vilket vi deltog på.  

Ridklubben startade upp en Kakförsäljning för att få pengar som vi kunde investera i en hinderpark o 

där tjänade vi 22 000 kr.  

8/10 var det fotografering där alla ridskolans hästar blev fotade av Åsa Geland, dessa foton ska 

hamna på vår hemsida.  

Lisbeth Andersson hade en uppstart för att se intresset hos våra medlemmar för Tornerspel o riddare 

till häst den 3/11.  

Vi blev utsedda till Lovande Förebilder av Länsförsäkringar och blev uppvaktade med ett bidrag på 

10 000 kr, ett fint omdöme och blommor.  

Det var Hopptävling 16/10, samt Halloweenhopp och Käpphästhoppning den 6/11. Det var även en 

liten hopptävling den 18/12. 

Vi hade dressyr träning för Traudi Björling den 8/10 samt 5/11. Den 5/11 hade Traudi även en 

välbesökt Clinic i vårt ridhustält.  

Vi hade hoppträning för Unni Stjernström 20/11.  

Det är många elever som är helgryttare och rider och hjälper till på helgerna vilket är en bra träning 

att ta eget ansvar samt få delta mer kring i att hantera och ta ansvar för en häst. 

Sedan avslutades denna termin med en Julavslutning och Luciatåg 18/12. Eleverna röstade fram 

Baloo som stallbästis 2021 och Therese blev framröstad lucia detta året, så hon hamnade först i 

luciatåget☺    

Styrelsen har haft en tät kontakt och haft styrelsemöte varje månad. 19/9 samlades vi på Steneby för 

Styrelsemöte och att äta tillsammans. Det är mycket arbete, men det finns oerhört uppskattat 

engagemang hos föräldrar och elever som hjälper till.  

 

 

Styrelsen ser fram mot 2022 tillsammans med alla våra medlemmar!  

 



 

 

 

 

 

 


