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Hofors är en genuin idrottskommun. 
Av det gamla slaget skulle man kunna 
säga. Alla får plats samtidigt som de 
unga som vill göra en elitsatsning får 
det stöd och de utmaningar de behöver.
   - Har du svårt att prata med din ton-
åring? Köp en häst, ler Anna Lindén 
Berglund, ordförande i Hofors Ridsäll-
skap.

Hofors Ridsällskap är en av Hofors kommuns 
cirka 60 aktiva föreningar. En förening med 
250 medlemmar i alla åldrar. Sällskapet är ett 
typiskt exempel på hur föreningslivet i Hofors 
bygger på engagemang, eldsjälar och välskötta 
anläggningar.
   - Så är det. Det krävs ett föräldraengage-
mang. Samtidigt är det som jag sa innan – du 
får chansen att dela ditt barns stora fritidsin-
tresse, framsteg och målsättningar. Sedan 
tycker jag att ridning är outstanding, vilket jag 
insett i efterhand. Jag har halkat in i det här 
genom mina döttrar. Djuren tar emot alla och 
våra barn växer enormt som ledare när de be-
mästrar hästarnas stora krafter. De lär sig att 

ta stort ansvar, förstår vikten av disciplin, en-
träget arbete och samverkan med djuren och 
andra ryttare i stallet. En häst måste matas och 
vattnas varje dag. Oavsett väder. Forskning har 
visat att många kvinnliga ledare i samhället har 

Elitframgångar i trygg miljö
Eldsjälar ser till att de unga kan utvecklas i sin egen takt

Hofors Ridsällskap anordnade SM i 
ponnyfältritt i augusti 2013. Ofint nog 

vann Hofors Ridsällskaps Thea Berglund 
guld. Och slängdes traditionsenligt i vat-

tengraven. Foton: Lovisa Karlsson och 
Isabella Stor.

en bakgrund i stallet. 

Utvecklas i sin egen takt
Annki Andersén Gerdin är ridskolechef i 
ridsällskapet:
   - Vi kan erbjuda såväl bredd för alla som 
vill rida för att det är kul och spets för de som 
vill göra en elitsatsning. Vi engagerar inter-
nationella tränare, vi har en av Sveriges bästa 
terrängbanor och ridningen är inte åldersstyrd 
som många andra idrotter. Här utgår vi från 
ryttarnas egen utvecklingstakt. Här blir du inte 
bortgallrad för att du är född i slutet av året. 
Men är inte ridning väldigt dyrt? Nja, Hofors 
Ridsällskaps inställning är att en vanlig bruks-
arbetare ska ha råd. Sällskapet har mycket rim-
liga stallhyror och ideellt arbete gör att med-
lemsavgifterna hålls nere. I Hofors är ridsport i 
ingen snobbgrej.
   - Vi är mer bonniga av oss, skrattar Annki.

Ponny-SM 2013
I augusti arrangerade Hofors Ridsällskap SM i 
ponnyfälttävlan. 55 ekipage, alla ryttare under 
18 år, red i tre dagar i momenten terräng, dres-
syr och banhoppning. SM är ett arrangemang 
som krävde ett hundratal funktionärer.
   - Ja, vi är många som lagt ett par veckor av 
vår semester för att ro i land detta. Vi har gjort 
allt från att bygga hinder till att sälja korv. Det 
är flera dagar som vi inte kommit hem samma 
dag som vi åkte hit. Men vi är inte avskräckta, 
tvärtom, säger Anna.
   Det här är fjärde gången Hofors Ridsällskap 
anordnar Ponny-SM i fälttävlan och nästa år 
ska man åter samla krafterna då sällskapet ar-
rangerar lag-SM i fälttävlan. En tävling med 
upp till 300 startande.

Stora framgångar
Annki nämnde att Hofors Ridsällskap är lite 
bonniga av sig. Här finns inga hirearkier. Sam-
tidigt, eller just därför, har sällskapet utvecklat 

flera toppryttare genom åren. Ofint nog vann 
Anna Lindén Berglunds 16-åriga dotter Thea 
stil-SM i Ponnyfälttävlan på hemmaplan och 
Annkis dotter Frida Andersén, 23 år, har nått 
landslagsnivå och i sommar flyttat till tyska 
Warendorf där hon tränar och jobbar under 
OS-silvermedaljören Sara Algotsson Ostholt. 
Med flytten kan hon på heltid ta steget från su-
pertalang till mästerskapsryttare.
   - Dessa tjejer har varit goda förebilder. De 
har visat att man inte alltid behöver den ny-
aste utrustningen. De har heller inte köpt sig 
framgång via fä rdiga tävlingshästar. De har 
nått goda resultat genom hängiven och idog 
träning under många år i en tillåtande, trygg 
och kompetent miljö. De har visat att Hofors 
är en bra plats att i lugn och ro odla sin talang 
till färdig elitidrottare.

”             Forskning har visat att många kvinnliga 
ledare i samhället har en bakgrund i stallet


