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KATTLEBERG. För två 
veckor sedan fi ck An-
nika Teibl sparken från 
sitt jobb som ridsko-
lechef för Lilla Edets 
ridklubb.

Kampen för upprät-
telse fortsätter sam-
tidigt som hon nu går 
samman med Lena 
Karlsson och startar 
ridskola på K-ridcenter.

– Att få Annika som affärs-
partner kom som en skänk 
från ovan, ett drömscenario 
helt enkelt, säger Lena Karls-
son, som driver K-ridcenter i 
Kattleberg.

Hon hade länge letat efter 
rätt person att dela ridverk-
samheten på Hamngården 
med och redan i onsdags höll 
Annika Teibl sin första lek-
tion på anläggningen.

Efter närmare 20 år som 
verksamhetschef för Lilla 
Edets ridklubb – LERK fick 
hon för två veckor sedan 
beskedet att styrelsen avske-
dar henne. Beslutet har 
enligt styrelsen välgrundade 
orsaker, men själv förstår hon 
inte vad hon gjort fel.

– Jag anklagas för att ha 
stulit spån och havre, men 

jag har aldrig stulit något 
och har en helt korrekt och 
styrkt förklaring till det hela. 
Som ytterligare en anledning 
menar de att jag har bedrivit 
konkurrerande verksamhet. 
Jag har hållit träningar utan-
för LERK eftersom jag bara 
varit anställd på 80 procent, 
men det har varit med styrel-
sens godkännande. Jag har 
dessutom inte fått någon var-
ning alls och ingen har sagt 
något överhuvudtaget.

Styrelseordförande Anna 
Stewart kunde i förra veckan 
inte närmare kommentera 
anklagelserna och har nu inte 
gått att nå. 

Ingen polisanmälan
Till Ttela den 12 mars sa 
hon att ingen polisanmä-
lan gjorts. Hon säger också 
att styrelsen inte såg någon 
annan möjlighet än att 
avskeda ridskolechefen.

Förra måndagen hölls 
ett informationsmöte för 
LERK:s medlemmar, men 
enligt en källa till Alekuriren 
lämnades många frågor obe-
svarade. 

– Det var tråkigt att de 
bara gav styrelsens version 
och Annika själv fick inte 

komma till tals. Det kändes 
väldigt luddigt och oklart, 
bland annat fick vi ingen 
klarhet i vad stöldanklagel-
serna grundade sig i. De 
berättade också att ingen 
polisanmälan gjorts och hon 
har inte fått någon varning. 
Man har letat efter orsa-
ker för att kunna bli av med 
henne och det känns som 
att man griper halmstrån ur 
luften, säger uppgiftslämna-
ren med god insyn i affären. 

Annika Teibl är besviken 
över styrelsens agerande, 
men samtidigt tacksam för 
stödet från medlemmarna. 
Med hjälp av en advokat 
kommer hon nu att driva 
fallet rättsligt och hoppas på 
att få upprättelse. 

Nu ser hon fram emot 
samarbetet med Lena Karls-
son på K-ridcenter och när-
mast planerar de en öppet-
hus-dag på långfredagen den 
29 mars.

– Det kommer att bli lite 
prova-på-ridning i dressyr 
eller hoppning och rund-
vandring på anläggningen, 
säger Lena.

– Annika Teibl går in i samarbete på K-ridcenter
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Affärspartners. Annika Teibl (t.v.) blev för två veckor sedan avskedad från sitt uppdrag som 
ridskolechef för Lilla Edets ridklubb. Samtidigt som hon kämpar för upprättelse går hon 
vidare och startar ridskola i samarbete med Lena Karlsson på K-ridcenter. 

Pris 150:-

Till förmån för 
barn och unga i Ale

RABATTER FÖR ÖVER 4000 KR

I HÄFTET FINNS RABATTER FRÅN FÖLJANDE FÖRETAG:
ICA Kvantum Ale Torg • Team Sportia Ale Torg • Ljuva Hem • Dressman Ale Torg • Klippstudion • Caparol Nols Färg Ale Torg • Skoalla • Ale skomakeri & nyckelservice

Zoonet.se • Hälsoteket • Ananda Thai  • Blomsterriket •  Café Tant Rut Ale Torg • Nille Ale Torg • Klockmaster Ale Torg • Smycka Ale Torg • Drömhuset • XLNT Ale Torg

Sportlife • Bohus Café • DKB Salong • Pizzeria Roma • Salong Alt-Wien • Surte Däck & Service • Bedas Café Salong Beauty Glamour • Salong Nypronrosen • COOP Konsum i Surte

 Sven Blomma i Surte • Salong Piff Upp • Colorama • Cura Capillorum SalesOnNet • Pfager • Älvblomman • Manufakturen • Rosa Huset • Café Blå • AleLampan

ICA Supermarket i Älvängen • Älvängens skor • Pizzeria Da Mille • Älvängens Frisorteam • Älvängens Pizzeria • GH:s Hem & Interiör • Nols Pizzeria • Elon i Nol • KB Rör

Nu ute till försäljning – köp ditt häfte idag!
Vi har samlat rabatter från lokala företagare till 

ett värde över 4000 kronor. Alehäftet köper du 
före endast 150 kr från någon av våra partners.
Över hälften av intäkterna går till stor del direkt 

tillbaka till föreningslivet.
OBS! Upplagan är begränsad.

Köp ditt häfte redan idag.
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Följande föreningar säljer Alehäftet:
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