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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 september är Svea Persson från Tranås 
Ridklubb, satsande dressyrryttare som är nybliven SM-medaljör.  

Namn: Svea Persson 
Ålder: 11 år 
Bor: Tranås 
Sysselsättning: Precis börjat i femte klass 
Familj: Bor med mamma Anna  
Favorithäst: Stina så klart, andra favoriter är Glamourdale, All In och King Edward 
Hemmaklubb: Tranås Ridklubb  
Intresse förutom häst: När jag inte är i stallet så gillar jag att hänga med kompisar, ett tag 
tränade jag även thaiboxning som jag hoppas kunna få tid till snart igen. 
Dold talang: Jag bakar världens godaste kladdkaka 
  
Hur började ditt hästintresse?  
Har alltid varit intresserad av hästar och djur. Min mamma har alltid haft häst så jag fick vara 
med i stallet när jag var liten.  
  
På vilka sätt är du aktiv inom ridsporten idag?  
Jag tränar och tävlar min ponny Bränningens Stina. Jag hjälper även till och rider ponnyer på 
ridskolan som vi är inackorderade på. 
  
Vilken roll har ridsporten i ditt liv?  
En stor roll, jag älskar att hänga i stallet, rida, träna och tävla. Jag har också jättemånga av 
mina kompisar i stallet och vi är där all ledig tid. 
  
 
 



Vem inspirerar dig och varför?  
Det finns många som inspirerar mig. Ellen Olsson är den som inspirerade mig att börja rida 
dressyr för drygt två år sen. Vi stod uppstallade i samma stall och när hon red sin ponny 
Daylight såg det så fint ut. Jag ville lära mig rida som hon. 
  
Vem tränar du helst för?   
Jag tränar för Inger Axelsson, Ellen Olsson har hjälpt mig mycket också men nu bor hon inte 
längre kvar i Tranås. Till vardags tränar jag för min mamma. 
  
Vilken häst har betytt mest för dig hittills under din ryttarkarriär?   
Min första ponny Mojje betyder massa för mig, han lade en väldigt trygg grund för mig. Sen 
betyder Stina jättemycket för mig, jag har haft henne i 5 år nu och utbildat henne själv. När 
jag fick henne var hon bara riden i två veckor. Vi har under dessa år skapat ett starkt band 
mellan oss. 
  
Vilka ingår i ditt team under tävlingar?  
Min mamma är alltid med och hjälper mig, vi gör allt ihop när det gäller träning och tävling. 
Min morfar brukar hänga med och möjlighet finns så har även Ellen och hennes mamma följt 
med oss, det är kul. En annan som supportar och alltid hejar på är Ingela Melchersson. Nu 
på SM hade jag många som kom och hejade på oss, det var jättekul. 
  
Du tog nyligen SM-brons i dressyr, berätta mer om det?  
Det var mitt första SM så vi åkte dit mest för att skapa rutin. Att vi skulle ta ett brons hade vi 
inte räknat med. Förra hösten började vi prata om att försöka kvala till SM. I januari gjorde 
jag min första 3* start och satte även första kvalet. Andra kvalet tog jag på min andra 3* start. 
Jag hann till slut göra fem starter på den nivån innan SM. Stina var helt magisk och med mig 
under hela meetinget. Andra dagen var hon fantastisk inne på banan och gav allt. Jag fick 
höra efteråt att jag suttit med ett leende genom programmet. 
 
Var det ditt första SM?  
Ja det var mitt första SM, kanske blir det ett till på Stina om inte rätt hem dyker upp, jag 
börjar tyvärr växa ur henne. Sen får vi se om jag lyckas komma dit igen. 
 
Vilken målsättning har du på kort och lång sikt med din ridning?  
Min målsättning är att alltid ha kul varje dag när jag rider. Mitt långsiktiga mål är att utveckla 
min ridning och bli ännu bättre. Tävlingsmässigt så vill jag kanske starta LA:P1 på Stina i 
höst. Sen drömmer jag givetvis om att en dag få representera Sverige i ett mästerskap. 
  
Hur kom det sig att du satsade just på dressyr?  
Det bara blev så. Jag tävlar i hoppning också men i lite lägre klasser. Men Stina verkar 
föredra dressyren så det fick bli så. 
  
Vad är det bästa med att tävla dressyr?  
Jag tycker det är kul att tävla i dressyr, man kan tävla mot sig själv. Det allra bästa är när jag 
känner att både Stina och jag är samspelta och när det räcker med att jag tänker vad jag ska 
göra och hon gör det. 
  
Hur ska en bra dressyrponny vara?  
Jag tycker att en bra dressyrponny ska vara arbetsvillig, lydig men ändå känslig och röra sig 
bra. Den ska svara på små hjälper och tycka det är kul att visa upp sig. 
 
Vilka är dina styrkor som ryttare?  
Vet inte riktigt men jag försöker vara noggrann och träna med fokus. Jag sätter ofta upp 
planer med min ridning och följer dom. Sen rider jag väldigt varierat. 
  
Finns det någon del av tävlandet som du tycker kan vara lite extra svår eller jobbig?  
Tycker egentligen inte att är svårt eller jobbigt, jag gillar att tävla och framför allt vara på 
meeting. Det är mysigt att umgås men Stina hela dagarna och titta på andra ekipage. 
  
Utövar du några andra ridsportgrenar än dressyr?  
Ja, jag tävlar även i hoppning. 



  
Har du några tips till andra som vill börja med dressyr?  
Ha roligt och träna varierat, inte bara på banan och dressyr. Jag tycker också det är viktigt att 
man har en tränare som man trivs med, som utmanar och som verkligen kan plocka fram det 
bästa ur ryttaren. 
  
Inom ridsporten pratar man ofta om ledstjärnor, vilka är dina 3 viktigaste ledstjärnor 
för ditt utövande av sporten? 
* Det svenska landslaget i hoppning. 
* Att vara en god kamrat, både i stallet och på tävlingsbanan. 
* Att alltid sätta sin häst främst. 
  
Hur skulle du beskriva dig själv med tre ord?  
Hjälpsam, glad och målmedveten. 
  
Har du något motto i livet?  
Tro på dig själv och våga drömma. 
 
Vad är det bästa med att vara smålänning?  
Det är att man kan rida långritter i skogen och sen vi har nära till många tävlingsplatser. 
  
Fem snabba frågor: 
Vinter eller sommar? Sommar 
Katt eller hund? Hund 
Stan eller landet? Landet 
Valack eller sto? Valack 
Skritt, trav eller galopp? Fräsgalopp 
 

 
Svea och Bränningens Stina på ponny-SM där de tog brons. FOTO: Jönköping Summer Dressage
                           


