
 

  
. 
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 oktober är Eric Larsson. Ölänning 
tävlandes för Västerviksortens Ryttarförening som i höst gör sitt 
första junior-SM i hoppning och som är en riktig hästnörd. 
 
Namn: Eric Larsson  
Ålder: 18 år 
Bor: Öland  
Sysselsättning: Jobbar med att utbilda och sälja hästar hemma på familjens gård 
Familj: Mamma Sofie, pappa Marcus, syskon Carl (21 år) och Cajsa (13 år) 
Favorithäst: Varierar från dag till dag 
Hemmaklubb: Västerviksortens Ryttarförening 
Intresse förutom häst: Hinner inte så mycket annat 
Dold talang: Avels- och härstamningsnörd 
  
Hur började ditt hästintresse?   
Jag har alltid gillat djur och det har alltid funnits hästar på gården då det var mammas 
intresse från början.  
  
På vilka sätt är du aktiv inom ridsporten idag?  
Vi föder upp hästar och jag utbildar och tävlar dom så att de ökar i värde för att sedan 
säljas. 
  
Vilken roll har ridsporten i ditt liv?   
Jag är nördigt intresserad och bor på en hästgård och jobbar med hästar varje dag. Går 
inte en dag utan hästar i mitt liv.  
  



Vem inspirerar dig och varför?  
Jag inspireras när unghästarna lär sig nya saker och utvecklas.  
  
Vem tränar du helst för?   
Niclas Haking. 
  
Vilken häst har betytt mest för dig hittills under din ryttarkarriär?  
Cobra, då hon är väldigt speciell att ha och göra med och att jag tagit henne från unghäst 
till SM (1.40). 
  
Vilka ingår i ditt team under tävlingar?  
Mamma och syster Cajsa. Pappa tar hand om alla hästar hemma när vi är borta. 
  
Du ska rida inomhus-SM i hoppning i höst, berätta mer om det?  
Cobra är en väldigt spänd och speciell häst så vi åker inte dit med några höga krav utan 
bara för att samla rutin och bra rundor för framtiden.  
 
Är det ditt första SM?  
Jag har tidigare ridit inverkans-SM på B-ponny. Jag kvalade till junior-SM redan i vintras 
men valde att inte starta utomhus då Cobra inte kändes hundra procent redo för 
uppgiften. Men målet har hela tiden varit årets inomhus-SM.  
  
Vilken målsättning har du på kort och lång sikt med din ridning?  
På kort sikt vill jag bli stabil i 1.40 och vara en så bra ryttare som möjligt för mina hästar. 
På lång sikt vill jag kunna leva på hästarna och ha flera hästar på högre nivå. 
  
Hur kom det sig att du satsade just på hoppning?  
När jag var sju år fick jag en sexårig B-ponny som var ganska grön och inte så lätt att 
rida på marken men hoppade fantastiskt. 
 
Vad är det bästa med att tävla hoppning?  
När man känner att hästarna ger det lilla extra och alla trevliga människor såklart.  
  
Hur ska en bra hopphäst vara?  
Modig, ha viljan att hoppa felfritt, mycket energi och ge det lilla extra. 
 
Vilka är dina styrkor som ryttare?  
Mina styrkor som ryttare är att jag har bra tålamod och viljan att alltid bli bättre.  
  
Finns det någon del av tävlandet som du tycker kan vara lite extra svår eller 
jobbig?  
Nej inte direkt.  
  
Har du utövat några andra ridsportgrenar än hoppning?  
Några starter i dressyr men det är inget jag fastnat för. 
  
Inom ridsporten pratar man ofta om ledstjärnor, vilka är dina 3 viktigaste 
ledstjärnor för ditt utövande av sporten? 
* Jag behandlar alla hästar med respekt. 
* Jag visar respekt för alla människor. 
* Jag är en god förebild för ridsporten.  
 
Hur skulle du beskriva dig själv med tre ord?  
Ödmjuk, trevlig och självkritisk. 
  
Vad är det bästa med att vara smålänning?    
Att man blir bra på att åka bil. 
  



Fem snabba frågor: 
Vinter eller sommar? Sommar  
Katt eller hund? Hund  
Stan eller landet? Landet 
Valack eller sto? Sto 
Oxer eller räcke? Oxer 
 

 
Eric och Cool´n Classy (-17 Corporal – Oramé) under Champion of the Youngsters 2021.   
FOTO: Anna Zetterlund 


