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Månadens profil 
Smålands Ridsportförbund har i Månadens profil valt att belysa de 
många engagerade personer och ryttare som finns bland distriktets 
klubbar. Månadens profil i november är LillyBelle Enestubbe från 
Växjöortens Fältrittklubb. 10-årig ryttarinna som är aktuell i Agria 
Pony Trophy på Jönköping Horse Show och som älskar hoppning 
och fart i alla dess former.  

Namn: LillyBelle Enestubbe 
Ålder: 10 år 
Bor: I Växjö på landet 
Gör: Rider, tränar, går i skolan och tävlar 
Familj: Mamma, pappa, bröderna Philip och Angelo, sju hästar, hunden Doris och kaninerna 
Våfflan, Zlatan och Tulpanöra. 
Favorithäst: Erika och Peggy 
Hemmaklubb: Växjöortens Fältrittklubb 
Intressen förutom häst: Käpphäst, agility med kanin och hund 
Dold talang: Jag kan hoppa högt med käpphästarna och springa snabbt 

Hur började ditt hästintresse? 
När jag var liten och jag gick ut till hästarna Tindra och TW. Då var de mer som gårdshästar 
som inget kunde. Sedan fick vi börja sitta på dem jag och Angelo, och det är vi som ridit in 
och utbildat dem. 

På vilket sätt är du aktiv inom ridsporten? 
Jag rider, tränar och tävlar i hoppning. 

Vilken roll har ridsporten i ditt liv? 
Det betyder allt för mig. 



Vem inspirerar dig och varför?  
Disa Hammarstedt, våra hästar Munsboro Hylands och Rosies förra ägare. Hon har tävlat 
och vunnit i Falsterbo och rider väldigt snyggt och snabbt. Hon är min största idol.  

Vem tränar du helst för?  
Mamma, Katarina Torstensson och Lussi Wemlerth. 

Vilken häst har betytt mest för dig i din ryttarkarriär?  
Peggy. Hon är så snabb, trygg och nollar nästan alltid. 

Vilka ingår i ditt team under tävlingar? 
Mamma hjälper mig, pappa peppar mig, mormor är med ibland.  

Du har kvalat in till Agria Pony Trophy på Jönköping Horse Show. Kan du berätta lite 
om det?  
Jag åkte till en tävling i Ljungby. När vi anmälde oss till klassen var det inget kval till Agria 
Pony Trophy men när det blev ett kval ville mamma att vi skulle anmäla oss. Jag tyckte inte 
att det behövdes för att vi kommer bara lägga pengar i sjön. Sen kollade jag i TDB och såg 
att mamma hade anmält mig men jag tänkte inte så mycket på det. Sedan kom jag nia i 
klassen på lördagen och då trodde jag inte att jag kommit med.  

Blir det första gången du rider på Jönköping Horse Show?  
Nej, faktiskt inte. 2019 och 2021 var jag med i familjeshowen och invigde tävlingarna. Först 
var jag det med Peggy och sedan med Tindra. 

Vilken målsättning har du på kort och lång sikt med din ridning?  
På kort sikt är att rida Agria Pony Trophy med noll fel, sedan får vi se hur långt det räcker. På 
lång sikt vill jag komma högt, rida SM, Falsterbo, Baltic och tävla utomlands. 

Hur kom det sig att du satsade just på hoppning? 
Jag såg andra som hoppade på Karl Oskar Cup i Växjö och då sa jag att TW skulle flyga där 
som en ängel. Annars vet jag inte riktigt. Det är roligt när hästar hoppar. 

Vad är det bästa med att tävla i hoppning?  
Man kan rida snabbt, rida snäva svängar och uppleva mycket med hästen. Och så är det kul 
att vinna. Då blir man glad och får priser och rosetter och får rida ärevarv. Och jag har alla 
mina kompisar där. Vi träffas och har jättekul på tävlingar. 

Hur ska en bra hopphäst vara? 
Jag tycker att det ska vara en snabb häst som man kan kontrollera väldigt lätt. Sen ska den 
vara lättsvängd, hoppa bra och inte vara så tittig. 

Vilka är dina styrkor som ryttare?  
Många säger att jag är bra på att berömma min häst. Och så är jag ganska bra på 
omhoppning. 

Finns det någon del av tävlandet som du tycker är svår eller extra jobbig?  
Jag gillar inte alltid att hoppa fram, eftersom ibland är det högre på framhoppningen än på 
banan. När det är stressigt tycker jag inte det är lite jobbigt. 

Utövar du några andra ridsportgrenar förutom hoppning?  
Jag har ridit lite pay and ride i dressyr, men jag satsar inte så mycket på dressyr, fälttävlan 
eller någon annan gren. 

Har du några tips till andra som vill börja tävla i hoppning?  
Man ska ha en lätt häst, inte en häst som är hetsig. Sen behöver man inte ha en massa dyr 
utrustning. Det är lätt att känna att man måste ha det. 

 



Inom ridsporten pratar man ofta om ledstjärnor, vilka är dina viktigaste ledstjärnor för 
ditt utövande av sporten? 
Kärleken till hästarna, att tävla och uppleva glädje med hästen. 

Hur skulle du beskriva dig själv med tre ord?  
Snabb, envis och älskar djur.  

Har du något motto i livet?  
Jag vill, jag kan, jag ska – ingenting är omöjligt. 

Vad är det bästa med att vara smålänning?  
Det finns väldigt mycket tävlingar här och det är väldigt nära att åka till Skåne, Blekinge och 
Halland. Och vi har bra skog, som man inte har i Stockholm. Hemma hos oss finns massa 
bra ridvägar utan bilar, vi har klätterbackar och en sjö där vi kan bada med hästarna. 

Fem snabba frågor: 
Vinter eller sommar? Sommar 
Katt eller hund? Hund 
Stan eller landet? Landet.  
Valack eller sto? Vissa ston kan vara lite tjuriga, men jag väljer ändå ston 
Oxer eller räcke? Oxer 
 

 
LillyBelle älskar hoppning för både två- och fyrbenta.     
FOTO: Malin Enestubbe                          


