
 
 

 

 
 

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 februari är Tilda Lindell från Värnamo som har 
kvalat till semifinalen av Sverigeponnyn som rids under 
Gothenburg Horse Show vecka 8.  
 
Namn: Tilda Lindell 
Ålder: 14 år den 13 februari  
Bor: I Värnamo 
Sysselsättning: Hästar 
Favorithäst: Min ponny Sprightly Dancer (Molly) och min blivande stjärna The 
Attyrory Classic (Cash) 
Hemmaklubb: Värnamobygdens Ryttarförening 
Intresse förutom häst: Hänga med kompisar 
Dold talang: Jag är spänstig 
 
Hur började ditt hästintresse?  
Mitt hästintresse började nog främst då både min mamma och syster red när jag var 
mindre. Men sen har jag alltid älskat hästar ändå. 
 
På vilket sätt är du aktiv inom ridsporten idag?  
Jag tävlar i hoppning med min ponny Molly och min systers ponny Cash, som jag 
inom en snar framtid ska ta över. Så jag rider och tränar minst 6 dagar i veckan. 



 
 

 
Vilken roll har ridsporten i ditt liv idag?  
Ridsportens roll för mig är typ hela mitt liv. Hästarna och ridsporten betyder extremt 
mycket för mig. 
 
Vem inspirerar dig och varför?  
Det finns många duktiga personer som inspirerar mig inom ridsporten, men främst 
min storasyster Julia Lindell. Tycker hon är jätteduktig och är en otroligt skicklig 
ryttare. 
 
Vem tränar du helst för?  
Jag tränar helst för Björne Carlsson. 
 
Vilken häst har betytt mest för dig hittills i din ryttarkarriär? 
Min gamla B-ponny Tristan har jag lärt mig jättemycket av och min C-ponny Molly är 
den som jag har haft mest framgångar med. 
 
Finns det någon prestation i livet du är extra stolt över, hästrelaterad eller ej? 
Jag måste nog säga mitt och Mollys Sverigeponnykval. Tyckte vi gjorde en riktig 
kanonrunda. 
 
 
Du är aktuell som en av 7 småländska ryttare som ska rida semifinalen av 
Sverigeponnyn under Gothenburg Horse Show, hur känns det? 
Det känns otroligt roligt. Såklart är jag nervös, men det ska bli så sjukt kul! 
 
Hur kvalade du till Sverigeponnysemifinalen och hur går semifinal och finalen 
till i Göteborg? 
Jag kvalade genom ett kval som gick i Helsingborg, kvalet var ett utav 14 olika 
kvalplatser. Kvalet rids i en stilbedömning som kallas för inverkan, vilket innebär att 
en rutinerad domare bedömer ens ritt, hur man inverkar på hästen, ens 
kommunikation med hästen och ens sits/position. Beroende på hur många startande 
det är i klassen går 1-4 st vidare till en semifinal som går i Göteborg. I semifinalen 
rids ännu en inverkansklass som bedöms på flera olika moment och med fler 
domare. Ca 20-35 st går vidare till semifinalen och sedan går därifrån de 10 bästa 
ryttarna vidare till den stora finalen som rids på lördagen. Finalen rids också i 
inverkan och ekipaget med bäst poäng och resultat vinner sedan Sverigeponnyn. 
 
Vad har du för målsättning, strategi och förhoppningar inför tävlingarna i 
Göteborg? 
Mitt mål, min strategi och mina förhoppningar inför Sverigeponnyn är att bara ha så 
roligt som möjligt och göra mitt bästa. Sverigeponnyn är bara något man får uppleva 
en gång i livet och jag ska verkligen ta vara på det och ha så kul som möjligt! 
 
Vilka kommer ingå i ditt team under GHS?  
Mina föräldrar, min syster och min kompis Elin. Då min häst dessvärre blivit skadad 
har jag fått lov att låna Elins underbara ponny Smoover. 
 
Vad ska bli det bästa med att få tävla i Scandinavium?  
Allt, det ska bli en så otroligt rolig upplevelse! 
 
 
 



 
 

Vilken målsättning har du på kort och lång sikt med din ridning?  
Kortsiktigt är det att utvecklas så mycket som möjligt, göra mitt bästa helt enkelt. 
Långsiktigt vill jag först och främst komma så långt som möjligt på Cash, Gärna NM 
innan jag blir för gammal då han har en otrolig kapacitet och redan har gått ett flertal 
MSV A-klasser med min syster och några SM. Längre fram vill jag gärna starta stora 
klasser på storhäst. 
 
Har du utövat några andra ridsportgrenar än hoppning?  
Nej, jag har aldrig tävlat i någon annan gren än hoppning, däremot tränar jag dressyr. 
 
Inom ridsporten pratar man ofta om ledstjärnor, vilka är dina 3 viktigaste 
ledstjärnor för ditt utövande av sporten? 
Jag sköter om min häst och ser till att den mår bra, jag försöker vara en god förebild 
inom ridsporten och jag bekräftar och berömmer andra i med och motgångar.  
 
Vad är ditt motto i livet? 
Var mot andra som du vill att andra ska vara mot dig är mitt motto. 
 
Hur skulle du beskriva dig själv med 3 ord?  
Noggrann, glad och social. 
 
Fem snabba frågor: 
Vinter eller sommar? Sommar 
Katt eller hund? Hund 
Stan eller landet? Landet  
Valack eller sto? Valack  
Oxer eller räcke? Oxer  
 

Tilda och hennes framtida stjärna D-ponnyn The Attyrory Classic som tidigare ridits 
framgångsrikt av systern Julia upp till SM-nivå.  
  Skribent: Anna Zetterlund 


