
         

 
 

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 är Tilda Allansson från Nybro 
Ridklubb, satsande dressyrryttare som är regerande 
distriktsmästare i dressyr och som inte räds en utmaning.   
 
Namn: Tilda Allansson 
Ålder: 17 år 
Bor: Trekanten/Nybro  
Sysselsättning: Rida 
Hemmaklubb: Nybro Ridklubb 
Intresse förutom häst: Lantbruk 
Dold talang: Duktig på friidrott, men inget jag har gjort utöver idrotten i skolan. 
Sedan enligt hovslagaren på skolan hade jag tydligen talang att slå på tappsko redan 
första gången jag gjorde det på en häst. 
 
Hur började ditt hästintresse? 
Mitt hästintresse började väl egentligen runt 6 årsåldern. Jag började på ridskola när 
jag var 4 år för att jag blev avundsjuk på att min storasyster gjorde det. Men vid 6 
årsåldern bestämde jag mig för att satsa på dressyren. Min mamma har haft hästar 
sen hon var liten, så hästar har funnits under hela min uppväxt. När jag var 8 år fick 
jag ta över min storasysters Shetlandsponny. När jag var 12 år fick jag min första 
egna ponny, en C-ponny, och det var med henne jag började tävla. 2018 köpte jag 
min D-ponny som jag har nu. 
 
På vilka sätt är du aktiv inom ridsporten idag? 
Tävlar aktivt i dressyr med min ponny, går dessutom på Naturbruksgymnasiet Kalmar 
inriktning Hästhållning - Ridsport åk 2.  
 



Vilken roll har ridsporten i ditt liv? 
Det är hela mitt liv. Min dröm och det jag satsar mot är att kunna starta eget/jobba 
med det. Tävla framförallt men annars utbilda, försäljning, kanske uppfödning, 
hovslagare eller tränare i dressyr. Men har också en dröm att tävla de största 
klasserna i framtiden. Man vill ju bli världsetta, så är det bara. 
 
Vem inspirerar dig och varför? 
Cathrine Laudrup Dufour har jag alltid sett upp till. Hon får det att se så lätt och 
harmoniskt ut, hon och hennes hästar dansar verkligen fram. Dessutom är hennes 
hästhållning bra, kör varierad träning vilket jag gillar, en väldigt bra förebild skulle jag 
säga.  
 
Vem tränar du helst för? 
Mina tränare Ingrid Erikson och Beatrice Quist. Men jag brukar vara öppen för att 
testa lite olika vid sidan av. Men Ingrid är min ”föralltid-tränare”, hon slipper inte mig. 
 
Vilken häst har betytt mest för dig hittills under din ryttarkarriär? 
Skulle säga min D-ponny Arda’s Sprinter som jag har nu, vi har kommit långt på en 
relativt kort tid, och då har vi båda lärt av varandra. Vi tävlar upp till nationell FEI och 
ingen av oss har varit med om det förut, så vi har fått lära varandra, samt lära oss 
nya svåra saker tillsammans. Men sen vill jag också nämna min C-ponny som var 
min första riktiga tävlingsponny, vi kom upp till LA:1 nivå, utan henne hade jag nog 
inte börjat tävla och satsa. 
 
Finns det någon prestation i livet du är extra stolt över, hästrelaterad eller ej? 
När vårt lag kom till Smålandsfinal 2017 och jag red på en lånad ponny, och DM-
guldet såklart! 
 
Du tog guld på dressyr-DM i höstas, berätta mer om det? 
Det var lite som ett ”äntligen” under en utandning. Pirrigt i magen då man visste att 
det var en hel del vassa ekipage i startlistan. Jag trodde egentligen inte att det skulle 
räcka till guld, jag var nästan mer säker på att vi inte skulle vinna.  
 
Jag laddade upp för tävlingen redan på DM 2020, alltså året innan. Jag hade även 
tränat hela sommaren hos Cheval Entier då jag sommarjobbade där några veckor 
och Sprinter var med också. Så vi båda var i toppform. 
 
Har du tagit medalj på DM tidigare? 
Jag tog silver 2019 och 2020, så 2021 var min revansch, tredje gången gillt som man 
säger.  
 
Vilka ingår i ditt team under tävlingar? 
Min mamma Kim och min pappa Tony som brukar vara chaufförer (och hjälpa till på 
tävlingarna). Min syster Felicia som är min lilla hästskötare/tränare på framridningen. 
Hon knoppar nästan alla gånger, sedan har vi en hejarklack som består av min 
pojkvän.  
 
Vilken målsättning har du på kort och lång sikt med din ridning? 
På kort sikt är att få stabila procent i de nationella klasserna samt att delta på 
Connemara Riksmästerskapet i Skara i sommar, det ser jag fram emot. 
På lång sikt att rida SM på min ponny. Men mitt mål i livet är som sagt de stora 
klasserna på häst, vara med i världseliten och landslaget.  
 
 
 
 



 
Hur kom det sig att du satsade just på dressyr? 
Det var så att min ridlärare jag hade när jag började på ridskolan 2008 var 
intresserad av dressyr och hon var väl lite av en förebild för mig. Jag ser fortfarande 
upp till henne väldigt mycket. Jag gillade starkt hennes sätt att lära ut. Jag minns så 
väl när jag var ungefär 6 år, efter en ridlektion så sa jag lite tyst till henne att ”jag ska 
bli dressyrryttare”, och hon gav mig en stor och stark high-five. Jag har aldrig tyckt att 
hoppning är läskigt eller farligt, tvärtom, jag gillar utmaningar, spänning och saker 
som kanske verkar läskigt. Jag rider gärna ”svårare” hästar och hästar med attityd. 
Man får en kick när man får den där “svårare” hästen att gå bra. Men varför jag valde 
just dressyr är för att jag blir fascinerad av dressyren. Det är en adrenalinkick i sig att 
man kan få ett så stort och kraftigt djur att röra sig på ett så fint sätt. 
 
Vad är det bästa med att tävla dressyr? 
Den tillit man får av hästen, samspelet mellan oss. Känslan och att man känner 
utvecklingen. En ponny/häst kan utvecklas hur mycket som helst.  
 
Hur ska en bra dressyrhäst vara? 
Hållbarheten är viktigast, bra exteriör= bra hållbarhet. Den ska ha viljan att jobba, 
vara balanserad och ha resning/vara byggd i uppförsbacke. Den ska ha egen motor, 
vara mjuk och hellre nästan lite känslig i munnen än stark och hård. Men inte alldeles 
för lätt att rida, då blir det inte kul. Gillar att jobba för att få den bra.   
 
Har du några tips eller råd till andra ryttare som vill börja tävla dressyr? 
Ha KUL! Och tävla endast mot dig själv med dina framgångar, sen måste det finnas 
motgångar, annars kan det inte bli några framgångar.  
Se till att ha en bra och peppande tränare. Har man en bra tränare så kommer man 
en bra bit på vägen. 
 
Har du utövat några andra ridsportgrenar än dressyr? 
Jag har varit på några hopptävlingar med min gamla C-ponny, upp till LC+ och 
tränade upp till LB-höjd. Hon var hopponny innan jag köpte henne, sen skolade jag 
om henne till dressyrponny. Men jag hoppade lite också för hennes skull, för att hon 
tyckte de var så roligt och för att hon behövde den variationen. Sen hoppar jag 
varannan måndag på min dressyrponny jag har nu. Det är träning på min ridskola 
varje måndag, varannan gång dressyr och varannan gång hoppning. Jag tycker om 
att jobba varierat, tragglar inte mycket i paddocken utan vi är väldigt mycket i skogen 
och rider. Har även testat på trav då det ingår i en kurs på skolan jag går i, det var 
väldigt roligt. 
 
Inom ridsporten pratar man ofta om ledstjärnor, vilka är dina 3 viktigaste 
ledstjärnor för ditt utövande av sporten? 
* Jag tränar och tävlar i samspel med hästen och kräver inte mer än vad vi har 
förutsättningar att klara av.  
* Jag visar respekt för andra människor samt att jag bekräftar och berömmer andra.  
* Jag behandlar alla hästar med respekt. 
 
Vad är ditt motto i livet? 
* Man måste våga för att lyckas.  
* Om något går sämre, finns det alltid något att förbättra.  
* Gör något varje dag som tar dig närmare ditt mål.  
 
Hur skulle du beskriva dig själv med tre ord? 
Envis, ambitiös och snäll.  
 
 



 
Vad är det bästa med att vara smålänning? 
Ja, jag kan inte säga att det är vara snål, för det är jag verkligen inte haha. 
Men annars är det närheten till allt, det är ju inte längre än några timmar till många 
tävlingar.  
 
Fem snabba frågor: 
Vinter eller sommar? Sommar 
Katt eller hund? Katt  
Stan eller landet? Landet  
Valack eller sto? Valack 
Skritt, trav eller galopp? Trav  
 

 
Tilda tog DM-guld 2021 tillsammans med sin ponny Arda´s Sprinter.  FOTO: Privat 
 


