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– Det finns många för-
eningar, närmare 200 och 
runt 15 som är stora, och 
dit räknas Ale-Jennylunds 
ridklubb, berättar Klas 

Arvidsson på Ale Fritid och 
fortsätter 

– När vi delar ut bidragen 
får vi titta på hur stora för-
eningarna är och hur många 

medlemmar klubben har.  
– Det finns olika sorters 

bidrag som föreningarna kan 
få, anläggningsbidrag för el, 
vatten och rengöringsmedel. 
Men då har vi ofta ett så kallat 
skötselavtal som säger att om 
det är en kommunal anlägg-
ning ska det vara rent och 
fräscht, säger Klas. 

Men det är inte bara 
genom olika sorters bidrag 
som kommunen hjälper 
klubbarna, utan nu när som-
maren kommer så måste 
man ha sommarjobbare som 
jobbar när de anställda går på 
semester. 

– De sommarjobb som 
man kan få på olika klubbar 
kommer ofta genom kom-
munen och vi försöker också 
ha sommarridskola för att få 
nya medlemmar.

Min sista fråga till Klas 
är om de har fått några arga 
föräldrar som har klagat på 
kommunens sätt att fördela 
bidrag.

– Vi har inte fått några 
samtal från några föräldrar 
som påstår att deras barn har 
blivit dåligt behandlade, men 
de ringer däremot och frågar 
om man får rida i skogarna. 
De får de ju göra så länge 
de inte förstör någons egen-
dom. Jag vill gärna vädja till 
alla ryttare i kommunen att 
de ska vara rädda om de fina 
vandringslederna vi har.

Reporter Ale gymnasium
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– Jag har ridit så länge 
jag kan minnas och 
har inga planer på att 
sluta för det är den per-
fekta hobbyn, säger 
Lisa Åström som rider 
på Ale-Jennylunds rid-
klubb, som har ungefär 
sextio aktiva ungdomar 
i klubben. 

När jag har tagit mig upp för 
den långa Jennylundsbacken 
möter jag Lisa Åström och 
Johanna Vasell som är i rid-
huset och bygger upp banan 
som de ska hoppa på under 
dagens lektion.

– Min mamma red när 
hon var liten och tyckte att 
jag skulle prova, berättar 
Johanna.

Medan jag pratar med tje-
jerna är det full rörelse i stal-
let, det sadlas, tränsas och 
pratas om hopplektionen som 
börjar om en stund. I stallet är 
det en stark lukt av ensilage, 
hästarnas mat som stallskö-
tarna snyggt har hängt upp på 
krokar, med en morgonpåse 
och en kvällspåse.

– Jag har inte tävlat så 
mycket, men för ett tag sedan 
startade jag på en dressyrtäv-
ling med klubbmästerskap 
och kom trea, säger Lisa 
leende och fortsätter: 

– Och nu i höstas var jag 
med i klubbmästerskapet i 

hoppning och vann! 
Lisa berättar att hon hjäl-

per till på de tävlingar som 
klubben anordnar om hon 
inte är med själv.

– Men förhoppningsvis ska 
jag tävla med min sköthäst 
någon gång i framtiden.

Jag frågar Johanna om 
hennes tävlingsvanor.

– Jag har tävlat lite på lek-
tionshästarna men hoppas att 
jag kommer få tävla på min 
forderhäst. 

Stallet är uppbyggt i olika 
delar så lektionshästarna har 
en egen del och privathäs-
tarna en annan. Vissa ungdo-
mar är i båda stallen för att de 
även har en sköthäst som de 
tar hand om de dagarna de 
inte rider lektion.

Johanna var med i ung-
domssektionen men slutade.

- Jag var med i ungdoms-
sektionen förr men det tog 
för mycket tid, så jag hoppade 
av men jag hjälper till på alla 
tävlingar som jag inte är med 
på själv. 

 Johanna tycker att killarna 
får den mesta uppmärksam-
heten nu med den nya ishal-
len.

– Jag tycker de kan bidra 
mer till ridningen. Vi behö-
ver till exempel byta underlag 
i ridhuset. 

Tjejerna lämnar stallet och 
beger sig till ridhuset. De 
hoppar upp på hästarna och 

börjar skritta fram. Efter ett 
tag kommer deras ridlärare 
Liz Stivner som är ridsko-
lechef på klubben och startar 
lektionen. 

– Man ser speciellt på ung-
domar med egen häst att stal-
let är deras andra hem, men 
även många av våra lektions-
ryttare är ofta här, säger Liz 
medan hon instruerar elev-
erna att vända upp vid C och 
rida till E.

– Många av våra unga är 
även med i ungdomssektio-
nen som anordnar tävlingar 
och saker på loven. En del 
är även det vi kallar för pon-
nybarn som hjälper till med 
teorilektionerna, sadling och 
lite annat när vi har grupper 
för mindre barn. 

– Jag har fått känslan av 
att många unga uppskattar 
ridskolan för de får vara sig 

själva, dom behöver inte ha 
matchande kläder utan kan 
komma som dom är, säger Liz 
när jag frågar vad hon tror de 
unga uppskattar mest. 

Nu har lektionen börjat 
lida mot sitt slut och jag frågar 
om hur hon tror ridningen 
påverkar tjejerna i skolan och 
vad hon tycker ridningen ger 
dem.

– Jag tror dom orkar mer 
i skolan när dom rider och 
dom kan koppla bort skolan 
för ett tag. Vi har även tagit 
hand om barn som inte orkar 
med skolan. För ett tag sedan 
läste jag i en tidning att ung-
domar som red passade bra 
som ledare och chefer, för 
de lär sig att ta ansvar, så jag 
hoppas på att våra elever blir 
något stort.

Reporter Ale gymnasium
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På bilden är det Lisa när hon sätter på benskydden innan lek-
tionen.

Hur ser kommunen 
på ridningen?

På bild Liz och Johanna.

Här får man vara sig själv!Här får man vara sig själv!
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