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Sitter säkert i sadeln
Efter över 40 år som ryttarinna har hon blivit en förebild för många.

På Ale-Jennylunds ridklubb håller hon 12 lektioner i veckan, mest i dressyr.
Liz Stivner är ridskolechefen som aldrig får nog av livet på hästryggen.

Hur länge har du ridit?
– I 44 år, sedan jag var 8. 
När jag började red jag på 
Clareberg i Kärra. Sedan 
red jag länge på Nedertorp 
i Nödinge och därifrån har 
jag många roliga minnen. 
Vi var ett gäng tjejer som 
alltid var i stallet, umgicks 
och var ute och busred. Det 
var en värdefull tid och det 
är något jag önskar att alla 
som är hästintresserade fick 
uppleva.  

Är det någon speciell 
händelse du minns extra 
väl?
– Jag minns första uterit-
ten när vi skulle galoppera 
på en äng. Jag red barbacka 
på en häst som hette Tinge 
och jag trillade av tio gånger 
under samma lektion. Det 
är konstigt hur tydligt man 
kommer ihåg vissa saker.

Är du fortfarande lika 
orädd när du rider?
– Jag är nog fortfarande 

ganska orädd, men man har 
fått mer respekt för det och 
utsätter sig inte för onödiga 
situationer. 

Har du tävlat mycket?
– Jag har tävlat upp till med-
elsvår B i hoppning (130 
cm) och även medelsvår B 
i dressyr, men jag tycker 
egentligen att det är roli-
gast att träna. Nu för tiden 
rider jag ungefär tre gånger 
i veckan, men det är sällan 
jag hopptränar. Det kan vara 
ibland på någon instruk-
törsträning som man kan ta 
sig ett skutt. 

Vad har du för häst nu?
– Jag och min dotter 
Matilda har en häst ihop, 
Raven Rox, som är ett halv-
blod. Vi har precis fått 
honom så jag har bara ridit 
två lektioner på honom 
ännu. Tanken är att Matilda 
ska tävla med honom. 

Vad har du jobbat med 
tidigare i livet, förutom 

på ridskolan?
– Jag har varit fritidsledare, 
där jag för övrigt kallades 
för ”Häst-Liz”. Sedan har 
jag jobbat på förskola, som 
elevassistent, kioskbiträde 
på en mack och städjobb har 
jag också haft. 

Hur skulle du vilja 
utveckla ridklubben?
– Jag skulle önska att vi fick 
hit fler barn och ungdomar 
och att de även ska kunna 
tillbringa sin fritid här. De 
är själva stommen i verk-
samheten och det känns som 
att det är svårt att få loss 
barnen hemifrån. Genom en 
naturlig mötesplats kan man 
göra fritiden mer menings-
full. Det som är så fint med 
vår ridklubb är att vi har alla 
typer av människor här. En 
del kommer hit bara för häs-
tarna, andra för att umgås 
och andra rider i motions-
syfte. Hit är alla välkomna.
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Namn: Liz Stivner.
Ålder:52.
Bor: Kode.
Gör: Ridskolechef på Ale-
Jennylunds ridklubb.
Familj: Sambo med Tommy, 
sonen Emil 25 och dottern 
Matilda 22 samt halvblodet 
Raven Rox.
Intressen: Ridning, resor, 
vara vid havet.
Stjärntecken: Fisk.
Ska göra i påsk: Vara 
hemma och ta det lugnt med 
familjen, äta god mat med 
vänner.
Ett måste på påskbordet: 
Ägg i kaviargrädde, räkor 
och dill.
Reser helst: Till solen. 
Thailand, Kroatien och Maldi-
verna är några minnesvärda 
resmål. 
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Besök vår utställning
och se vårt sortiment
av vikarmsmarkiser,
fönstermarkiser, persienner,
lamell- och plisségardiner.
www.kungalvssolskydd.se

UTMARKSVÄGEN 18.  TEL 0303-644 96 
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