
 

 
Månadens profil 
Smålands Ridsportförbund har i Månadens profil valt att belysa de 
många engagerade personer och ryttare som finns bland distriktets 
klubbar. Månadens profil juni är Matilda Tägt från Theleborgs 
Ryttarsällskap. Hon är ny ordförande i Distriktets ungdomssektion, 
DUS och en av många aktiva unga inom ridsporten. 
 
Namn: Matilda Tägt 
Ålder: 23 år 
Bor: Växjö 
Familj: Mamma Helena, pappa Johan och mina två storebröder Daniel och Marcus.  
Sysselsättning: Jobbar på Circle K 
Hemmaklubb: Theleborgs Ryttarsällskap 
Intressen förutom ridsport: Sjunger i en kör  
Dold talang: Svårslagen i tv-spelet “Just Dance” 
 
Hur började ditt hästintresse? 
Jag fick följa med en kompis som hade börjat rida. Var tyvärr allergisk mot det mesta 
i stallet men efter mycket tjat och många allergitabletter fick jag också börja med 
ridlektioner. Idag är jag inte alls allergisk mot hästar längre!  
 
Har du någon favorithäst?  
Måste vara min gamla skötarponny, Magic Blue Garcon. 
 
 
 
 
 
 



På vilka sätt är du aktiv inom ridsporten idag? 
Idag rider jag som ridskoleelev en gång i veckan på min hemmaklubb, samt är 
ordförande i DUS. 
 
Vilken roll har ridsporten i ditt liv? 
Ridsporten har varit en stor del av mitt liv under min barn- och ungdom. Hade många 
kompisar i stallet och var där så ofta jag kunde! Mitt ideella engagemang i föreningen 
har också gjort att jag vuxit väldigt mycket som person.  
 
Du är nyvald som ordförande i Distriktets ungdomssektion DUS, vad har du för 
förväntningar på ditt uppdrag och vad det innebär? 
Mina förväntningar är såklart att lära mig mycket, och få en ännu bättre inblick över 
ridsportförbundet. Jag hoppas kunna skapa en bra gemenskap i styrelsen trots den 
pågående pandemin, vilket har inneburit att majoriteten av styrelsen aldrig träffats i 
verkligheten.  
 
Vad hoppas du kunna lära dig genom ditt uppdrag som DUS-ordförande? 
Skapa engagemang! Dels i DUS styrelse men också ute bland ungdomsstyrelserna 
på ridklubbarna.  
 
Hur länge har du varit aktiv i DUS och vad har du arbetat med där? 
Jag är inne på mitt femte år i styrelsen. Jag har tidigare suttit som ledamot, kassör 
och vice ordförande.  
 
Vilken satsningar och aktiviteter kommer DUS göra under året? 
Eftersom vi fortfarande har en pågående pandemi så får vi tänka om på upplägg av 
många aktiviteter. Vi hoppas såklart kunna genomföra några fysiska aktiviteter till 
hösten, så som Vi i stallet och FULK, men i väntan på det så ska vi försöka ha mer 
digitala aktiviteter. För att nämna ett exempel så är en digital US-träff på gång.  
 
Hur tycker du att en bra ungdomsstyrelse ska arbeta? 
Jag tycker det är väldigt viktigt med en god gemenskap. Om styrelsemedlemmarna 
känner varandra väl så blir det mer engagemang eftersom alla vågar ta plats. 
Dessutom tycker jag att man ska vara noggrann med att lära upp de nya 
styrelsemedlemmarna som går med. Då blir arbetet i framtiden mycket enklare och 
roligare.  
 
Vilken frågor/områden inom ridsporten brinner du mest för? 
Jag tycker det är väldigt viktigt att uppmuntra ungas engagemang inom ridsporten. 
Det är väldigt kul och givande att få chans att hjälpa ungdomsstyrelser som behöver 
vägledning i sitt arbete.   
 
Är du även ideellt engagerad i din hemmaklubb? 
Nej, inte längre. Jag satt i ungdomsstyrelsen i många år på diverse poster, men är 
idag bara i stallet då jag har ridlektion.  
 
Hur började ditt ideella engagemang inom ridsporten? 
Min ungdomsstyrelse på min hemmaklubb, TUSS, hade något som kallades för 
"MiniTUSS", dvs en styrelse under ungdomsstyrelsen. Tanken med detta var att få 
de som ännu var lite för unga att gå med i US, att lära sig om styrelsearbete. Man 
fick bland annat vara med och hjälpa till på aktiviteter och hade egna protokollförda 
möten. Jag hade flera kompisar som gick med i detta, och följde strax därpå efter. 
Efter några år fick jag frågan om jag ville gå med i ungdomsstyrelsen.  
 



 
Vad är det bästa med att engagera sig i ridsporten? 
Framförallt gemenskapen. Man får många nya kompisar och har väldigt kul 
tillsammans. Jag skulle också vilja påstå att man växer mycket som person när man 
får lära sig att hålla aktiviteter och liknande. Man blir duktig på att prata både inför 
barn och vuxna, och man lär sig ta ansvar.  
 
Har du några tips till andra unga som vill engagera sig ideellt? Hur ska man gå 
till väga och vad ska man tänka på? 
Ett bra sätt att få in foten i de flesta sammanhang är att helt enkelt vara med på 
mycket av det som händer i stallet. Var funktionär på tävling eller gå på aktiviteterna 
US anordnar är två bra exempel. Man kan också anmäla sitt intresse direkt till US 
valberedning om man vill engagera sig i ungdomsstyrelsen. 
 
Vem inspirerar dig och varför? 
Det var en svår fråga….Man inspireras ju av många, både kändisar och folk man 
känner. Men min mamma har lärt mig väldigt mycket här i livet, bland annat att stå 
upp för mig själv, vilket har varit väldigt värdefullt. 
 
Finns det någon prestation i livet du är extra stolt över, hästrelaterad eller ej? 
Jag har både hoppat fallskärm och bungy jump trots att jag är höjdrädd. Det är jag 
stolt över. 
 
Inom ridsporten pratar man ofta om ledstjärnor, vilka är dina 3 viktigaste 
ledstjärnor för ditt utövande av sporten? 
* Jag visar respekt för människor och häst. 
* Jag hanterar hästen på ett sätt som jag kan stå för och som jag är stolt över inför 
omvärlden. 
* Jag tränar och tävlar i samspel med hästen och kräver inte mer än vad vi har 
förutsättningar att klara av. 
 
Vad är ditt motto i livet? 
Se till att bocka av hela din bucket list innan du dör. 
 
Hur skulle du beskriva dig själv med tre ord? 
Optimist, pålitlig och envis.  
 
Fem snabba frågor: 
Vinter eller sommar? Vinter 
Katt eller hund? Hund 
Stan eller landet? Stan 
Valack eller sto? Sto 
Dressyr eller hoppning? Båda 



 
Matilda är en äventyrare som både hoppat fallskärm och bungy jump trots att hon är höjdrädd. 
FOTO: Privat 
 

 
 
 
 


