
 
 

Månadens profil 
Smålands Ridsportförbund har i Månadens profil valt att belysa de 
många engagerade personer och ryttare som finns bland distriktets 
klubbar. Månadens profil maj är Jennifer Johansson från 
Västerviksortens Ryttarförening. Hon är ny ordförande i Distriktets 
ungdomssektion, DUS och en av många aktiva unga inom 
ridsporten. 
 
Namn: Jennifer Johansson  
Ålder: 18 år 
Bor: Gunnebo, söder om Västervik  
Familj: Mamma Annika, pappa Magnus, halvbror Kim, lillasyster Nathalie och 
hunden Bonzo. 
Sysselsättning: Studerande  
Hemmaklubb: Västervikortens Ryttarförening 
Intressen förutom ridsport: Musik och lägga pussel 
Dold talang: Inte vad jag vet om, i så fall så är den väl dold haha 
 
Hur började ditt hästintresse? 
Jag har alltid gillat djur. Intresset för hästar har funnits från första början då jag växte 
upp med att både mamma och faster hade häst, vilket gjorde att intresset kom 
naturligt för mig. 
 
Har du någon favorithäst?  
Det måste vara min fasters svartvita tinker, Tiger.  
 
På vilka sätt är du aktiv inom ridsporten idag? 
Idag så rider jag lektion en gång i veckan på min hemmaklubb Västerviksortens 
Ryttarförening, rider även hos min faster när jag har tid, samt är ordförande i DUS. 



 
Vilken roll har ridsporten i ditt liv? 
Jag skulle säga att ridsporten har varit en ganska stor del av mitt liv då den har hjälpt 
mig mycket med självförtroende och självkänsla men även varit en ”freezone” för 
mig. 
 
Du är nyvald som ordförande i Distriktets ungdomssektion DUS, vad har du för 
förväntningar på ditt uppdrag och vad det innebär? 
Mina förväntningar är att få lära mig nya saker och lära känna nya människor 
samtidigt som jag får en större inblick i vad som sker inom Ridsportsförbundet och 
ridsporten. Jag hoppas på att kunna skapa ett bra band mellan oss i styrelsen och 
samtidigt hjälpa de olika klubbarna och ungdomssektionerna med deras mål och 
planer. 
 
Vad hoppas du kunna lära dig genom ditt uppdrag som DUS-ordförande? 
Hur man kan skapa engagemang och hjälpa olika ungdomssektioner på ett enkelt, 
smidigt och bra sätt. Även lära mig hur saker fungerar i en organisation på högre nivå 
än jag tidigare har varit med om.  
 
Hur länge har du varit aktiv i DUS och vad har du arbetat med där? 
Detta är mitt tredje år i styrelsen och innan har jag suttit som ledamot och numera 
som ordförande.  
 
Vilken satsningar och aktiviteter kommer DUS göra under året? 
Eftersom det har varit en pandemi så vet vi inte riktigt hur många aktiviteter vi kan ha 
fysiskt men vi kommer att försöka anordna Vi i Stallet, US-träff, årsmöte och FULK 
under året.   
 
Hur tycker du att en bra ungdomsstyrelse ska arbeta? 
Jag tycker det är viktigt att man har en god gemenskap i en styrelse så att alla kan 
känna sig delaktiga utan att vara rädda för att säga sin mening. 
 
Vilken frågor/områden inom ridsporten brinner du mest för? 
Ungas engagemang och hur man kan påverka tycker jag är väldigt viktigt. Ridsporten 
är unik just i detta eftersom ungdomar kan engagera sig och även få sin röst hörd.   
 
Är du även ideellt engagerad i din hemmaklubb? 
Jag har tidigare varit engagerad i min hemmaklubbs ungdomssektion. 
 
Hur började ditt ideella engagemang inom ridsporten? 
Jag började först som funktionär på tävlingar och sedan fick jag frågan att bli medlem 
i föreningens ungdomssektion. 
 
Vad är det bästa med att engagera sig i ridsporten? 
Man får träffa många olika personer som man kanske inte hade träffat annars, alla 
med samma intresse, man får även får lära sig många nya saker. 
 
Har du några tips till andra unga som vill engagera sig ideellt? Hur ska man gå 
till väga och vad ska man tänka på? 
Vara med på olika aktiviteter och vissa intresse, fråga ridlärare och 
ungdomssektionen om man kan få hjälpa till med något eller om de behöver hjälp 
något. 
 
 



Vem inspirerar dig och varför? 
Min mamma, hon har allt stått vid min sida i med- och motgång men även stöttat mig 
så jag har blivit den personen jag är idag. 
 
Finns det någon prestation i livet du är extra stolt över, hästrelaterad eller ej? 
Jag har tagit mig igenom skolan trots ständiga motgångar och svåra perioder.  
 
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 hanterar hästen på ett sätt jag kan stå för.  
* Inte begära mer av hästen en vad den är kapabel och tränad till. 
 
Vad är ditt motto i livet? 
Kan man skjuta upp det till morgondagen, så gör det! 
 
Hur skulle du beskriva dig själv med tre ord? 
Ansvarstagande, hjälpsam och snål ;)   
 
Vad är det bästa med att vara smålänning?  
Den var svår, men jag skulle nog säga att man ofta är ekonomisk redan från födseln, 
haha. 
 
Fem snabba frågor: 
Vinter eller sommar? Sommar  
Katt eller hund? Hund 
Stan eller landet? Landet 
Valack eller sto? Valack 
Favoritgren inom ridsporten? Dressyr  
 

 
För Jennifer så är stallet och hästarna hennes ”freezone” där hon kan vara sig själv. 
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