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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 april i är Jennie Norström från Gamleby 
Ridklubb. Hon utsågs till Årets småländska eldsjäl efter att ha 
nominerats av sin hemmaklubb och är en av alla ideella hjältar som 
är så viktiga för föreningslivet och ridsporten.  
 
Namn: Jennie Norström 
Bor: Gamleby 
Familj: Min man Thomas, vår dotter Fanny och mina vuxna bonusbarn Lina och Dan 
Sysselsättning: Statsanställd 
Hemmaklubb: Gamleby Ridklubb 
Intressen förutom ridsport: Kan man ha det….Haha…Då får det bli att resa.  
 
Hur började ditt hästintresse?  
På Gamleby Ridklubb någon gång i början av 80-talet som lektionsryttare. 
 
Har du någon favorithäst?  
Skulle nog säga att alla våra hästar är mina favoriter men vår egen uppfödning Lady 
Nova Camelot sticker nog ut lite extra. Mamman är en B-ponny och ”Nova” är efter 
Casanova Hästak.  
 
På vilka sätt är du aktiv inom ridsporten idag?  
Som ponnymamma och styrelseledamot i Gamleby Ridklubb.  
 
 
 



Vilken roll har ridsporten i ditt liv? 
Tillbringar i stort sett all ledig tid med hästar och inom ridsporten.  
 
Du utsågs till Årets småländska eldsjäl 2021, hur kändes det att få 
utmärkelsen?  
Tacksamt, glädjande och framförallt motiverande till fortsatt ideellt arbete.  
 
Vad är en eldsjäl för dig?  
För mig är en eldsjäl någon som brinner för det ideella föreningsarbetet. Som lägger 
ner sin tid för andra, sällan timmar för deras egen skull. Utan alla våra ideella krafter 
skulle klubbar och föreningar helt enkelt inte överleva. En eldsjäl inspirerar och 
motiverar andra i föreningsarbetet. 
 
På vilket sätt är du engagerad i din hemmaklubb?  
Det är allt ifrån styrelsearbete, personalfrågor, utvecklingsprojekt och att söka bidrag. 
Genomföra P&J, tävlingar och andra aktiviteter på ridskolan. Bygga staket, skotta 
snö, med andra ord allt det som en vardag i stallet kan bjuda på.  
 
Hur började ditt ideella engagemang inom ridsporten?  
Som barn och tonåring var jag med i ridklubbens ungdomssektion. Vi hade en 
ridskolechef som snabbt plockade upp våra idéer och lät oss vara delaktiga i det 
mesta.  
 
Vad är det bästa med att engagera sig i ridsporten? Glädjen, gemenskapen och 
kontakten med hästarna. 
 
Har du några tips till andra som vill engagera sig ideellt? Hur ska man gå till 
väga och vad ska man tänka på?  
Alla behövs, alla kan göra något, stora som små.  
Man behöver inte ha stora kunskaper om häst för att kunna bidra. Våga fråga vad du 
kan hjälpa till med och kom gärna med förslag på hur föreningen kan 
förbättra/utveckla sin verksamhet.  
 
Vilken frågor/områden inom ridsporten brinner du mest för?  
Jag brinner för att ridsporten ska kunna göras tillgänglig för alla. Jag vill att vi fortsatt 
ska värna om en positiv miljö där våra barn får göra det de gillar mest och göra det 
bland goda kamrater/ledare. Vi vet att för många barn och ungdomar är föreningslivet 
och tiden med häst, både på ryggen och i stallet, en frizon. En plats där man för ett 
tag kan komma bort från det man upplever som jobbigt, det kan vara i hemmet eller i 
skolan. Vi har många barn och ungdomar som tillbringar större delen av sin fritid hos 
oss. Jag hoppas att det i framtiden kan vara möjligt för våra barn och unga att på lika 
villkor, oavsett ekonomiska och sociala förutsättningar, tillbringa sin lediga tid i stallet. 
 
Vem inspirerar dig och varför?  
Alla våra barn och unga i föreningen. De ger så mycket glädje, energi och inspiration 
till fortsatt ideellt arbete. 
 
Finns det någon prestation i livet du är extra stolt över, hästrelaterad eller ej? 
Jag är lite extra stolt över vårt Ridfritids som jag är ”mamma” till. Ridskolans personal 
hämtar barnen vid skolan på fredagar och kör barnen till ridskolan. Där äter barnen 
mellanmål, leker och får vara med på olika aktiviteter tillsammans med våra ledare. 
Givetvis avslutas eftermiddagen med ett ridpass innan föräldrarna hämtar barnen för 
lite fredagsmys. Här är alla välkomna oavsett om man har erfarenhet eller ej. 
 



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 bekräftar och berömmer andra 
* Jag tar ansvar och agerar om någon bryter mot våra regler 
 
Vad är ditt motto i livet?  
Gör ditt bästa, ingen kan göra mer än så! 
 
Hur skulle du beskriva dig själv med tre ord?  
Social, engagerad och målinriktad. 
 
Fem snabba frågor: 
Vinter eller sommar? Sommar 
Katt eller hund? Hund 
Stan eller landet? Landet 
Valack eller sto? Måste nog säga sto här, jag som aldrig skulle ha ett sto äger nu 
tre… 
Storhäst eller ponny? Ponny just nu… 
 

 
För Jennie är ridsport glädje, gemenskap och kontakten med hästarna.              FOTO: Privat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          Skribent: Anna Zetterlund 
 


