
 

 
         

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 mars är Linnea Åkesson från Ljungby 
Ridklubb, satsande unghästutbildare som gjorde sitt första 
unghäst-VM i somras.  
 
Namn: Linnea Åkesson  
Ålder: 28 år  
Bor: Bolmaryd, 2 mil söder om Ljungby 
Sysselsättning: Jobbar heltid med mitt eget företag, Stall Linnea Unghästutbildare 
Familj: Min mamma och hennes sambo bor på samma gård, samt min sambo. Min 
pappa bor i stan och min syster i ett hus i grannbyn. 
Favorithäst: Oj svårt, har ett par favoriter, men Rohzie Twostep kommer alltid 
betyda mest för mig 
Hemmaklubb: Ljungby Ridklubb 
Intresse förutom häst: Mina två hundar och att umgås med familj och vänner 
(hinner inget annat) 
Dold talang: Vinner alltid på minigolf, haha 
 
Hur började ditt hästintresse?  
Min morfar tog fram hästar till travet, så intresset av hästar kom från honom. Men 
började så klart på ridskola tills min morfar köpte en tjurig fjording till mig och min 
syster. Han tänkte väl att ”detta blir inte så långvarigt” haha, men efter lite brutna ben 
i kroppen så köpte vi en liten B-ponny som hade ridits över lite bommar, Fick hjälp av 
en tjej som skrek ”BENEN BENEN”. Till slut så tävlade vi nationell MSV B med 
honom innan jag blev för stor. Så började mitt häst- och hoppintresse. 
  



På vilka sätt är du aktiv inom ridsporten idag?  
Jag tar emot hästar för utbildning, tävling och inridning.  
 
Vilken roll har ridsporten i ditt liv?  
Ridsporten och hästarna är mitt liv skulle jag säga. Det är inte bara ett jobb för mig, 
utan att kunna arbeta tillsammans med hästar ger så otroligt mycket lärdom. Lära sig 
läsa av hästen, allt från när du tar in den från hagen tills du säger god natt på kvällen. 
Hur har din hästs dag varit? Hästar är min inspiration  
 
Vem inspirerar dig och varför?   
Jens Fredricsson. Han är en genuin hästmänniska och fantastisk tränare. Brukar 
säga att han är som en bok, som delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter. 
Han har hjälpt mig mycket i in ridning. 
 
Vem tränar du helst för?   
Jens Fredricsson och Peter Eriksson.  
 
Vilken häst har betytt mest för dig hittills under din ryttarkarriär? 
Elezahr som är Rohzie Twosteps storebror. 
 
Du blev uttagen till unghäst-VM i hoppning 2021, berätta mer om det?  
Ja det stämmer, riktigt roligt. Först så blir man kallad till träning för förbundskapten, 
dock missade vi den då Rohzie Twostep passade på att få en hovböld en vecka 
innan. Så vi hamnade faktiskt som reserver. Vi alla hemma tänkte då att jag inte kom 
med. Men två veckor innan VM så ringde de mig och sa att jag hade kommit med om 
jag ville och självklart ville vi göra denna resa. Så vi började egentligen planeringen 
endast två veckor innan avresedatum. Det blev jag och mammas sambo Björn som 
skulle ta lastbilen ner, men vi hade varken pass eller alla tillstånd till lastbilen, men 
allt löste sig och vi fick även sällskap ner i lastbilen av en annan tjej Camilla som tagit 
sin häst till UVM. Rohzie fick då sällskap av Camillas snälla Ludo. Jag har aldrig 
tävlat utomlands innan, så det var väldigt roligt att prova den internationella luften. Vi 
mellanlandade en natt i Tyskland så hästarna fick vila lite. Väl framme, efter 
besiktigning av hästarna och uppvisande av våra intyg (pga covid) kunde vi röra oss 
fritt på området. Första dagen inne på tävlingsbanan med Rohzie så blev hon helt 
blockerad och rädd. Jag valde efter hinder nummer 5 att avbryta och gå ut. Självklart 
en otrolig besvikelse när man vet vad hon kan, men hon är ett djur och hennes 
välfärd betyder mest för mig. Så vi strök oss andra dagen och bara red runt igen på 
området två gånger den dagen så hon verkligen skulle ha möjlighet att få de bästa 
förutsättningarna. Tredje dagen var kommen och jag tar första galoppen inne på 
tävlingsbanan och känner att min lilla galning är som vanligt. Nu ska vi njuta tänkte 
jag bara och hon gjorde det så bra. En av min livs bästa upplevelse trots resultatet 
överlag inte var det vi hoppats på. Men någon gång är den första för alla.   
 
Var det ditt första unghäst-VM?   
Det var mitt första ja.  
 
Vilka ingår i ditt team under tävlingar?  
Min mamma och hennes sambo Björn, samt någon av mina kompisar.  
 
Vilken är din favorittävlingsplats?   
Falsterbo Horse Show har alltid varit min favorit. 
 
En del av senaste årens tävlingssäsong, både i Sverige och utomlands har 
ställts in, hur har det påverkat dig och din satsning?   
Egentligen inte så mycket. Klubbar eller privatpersoner har haft öppna banor med 
tävlingshinder. Så jag har försökt att ha hästarna lika väl framme som om de skulle 



ha tävlat. Så när tävlingarna öppnade igen så var vi i form. Sen har kvalen till de olika 
championaten ändrat på grund av pandemin, men det får man ta som de kommer. 
De hästar som behövt extra tid har fått sin extra tid precis som vanligt.  
 
Vilken målsättning har du på kort och lång sikt med din ridning? 
Lite svårt att dela upp i kort och lång sikt, jag arbetar utifrån varje hästs 
förutsättningar för att de ska bli så bra som möjligt för just den individen. 
Målet är att unghästen ska matchas mot årgångschampionaten. Jag vill kunna nå de 
högsta klasserna med de hästar som finns/kommer finnas i stallet. 
Att utveckla min verksamhet så att jag kan anställa någon skulle självklart underlätta 
också. Min dröm på sikt är att bli en svårklassryttare. På vägen vill jag lära mig och få 
all kunskap som det bara går att få inom ridkonsten, desto mer du kan desto mer 
inser du hur lite du kan.  
 
Hur kom det sig att du satsade just på hoppning? 
Hoppning är kul, det händer både snabbt och mycket så det är en gren som helt 
enkelt passar mig som handen i handsken. Det blev nog ganska naturligt, vi hade lite 
träd hemma som vi hoppade över med ponnyn och de jag tränade för höll på med 
hoppning. Jag tycker det är en fantastisk häftig sport.  
 
 
 
 
 
 
Vad är det bästa med att tävla hoppning?  
Utmaningen att tillsammans med din häst kunna komma ut från banan och ha gjort 
sitt bästa. För mig handlar det inte bara om att rida felfritt utan att rida banan steg för 
steg och klara alla utmaningar tillsammans och komma ut från banan och känna att 
detta var bra och vi kunde hålla oss till planen.  
 
Hur ska en bra hopphäst vara?  
Lagom försiktiga tigrar skulle jag säga.  
 
Vad är dina styrkor som ryttare?   
Lyssnar, vill ha konstruktiv kritik, hårt arbetande, vill hela tiden bli bättre och 
utvecklas 
 
Finns det någon del av tävlandet som du tycker kan vara lite extra svår eller 
jobbig? 
Det mentala har varit otroligt jobbigt för mig. Allt från mitt dåliga minne till min 
prestationsångest. Men jag har fått väldigt bra hjälp av en coach att lägga upp en 
plan som är byggd för mig och att hitta mitt system som fungerar.   
 
Har du utövat några andra ridsportgrenar än hoppning? 
Tävlat dressyr en gång, det räckte för mig haha… 
 
Du driver idag verksamhet med unghästutbildning, berätta mer om det? 
Jag driver verksamheten med hjälp av min familj på marken. Hästarna jag tar emot 
ser jag gärna som långsiktiga, där varje häst får ett individuellt upplägg. Jag har 
kontakt löpande med hästägarna hur deras häst mår och vad vi gör. Vi gör upp en 
plan för just den hästens mål. Jag gillar mycket utevistelse för alla hästar, vi har 
några unghästar på lösdrift och resten av hästarna står på box. Jag tycker det är 
otroligt roligt att få se hästens utveckling. Till exempel när en häst kommer hit som en 
liten orörd 3-åring till att sen åka härifrån och bära en ryttare i alla gångarter är 
fantastiskt att se.  



 
Jobbar du enbart med hästar? Eller har du/har haft något annat jobb?  
Har jobbat bara med mitt eget lite mer än ett år nu. Innan dess som köksbiträde 
bredvid.  
 
Har du några råd till andra som vill jobba med hästar?  
Kör hårt och följ din dröm. Ha roligt medan du jobbar och njut, blicka framåt och gör 
återblickar för att se hur mycket du har utvecklats. Var inte rädd att be om hjälp men 
lita också på dig själv.  
 
Inom ridsporten pratar man ofta om ledstjärnor, vilka är dina 3 viktigaste 
ledstjärnor för ditt utövande av sporten? 
* Bli mitt bästa jag som ryttare 
* Träna och tävla hästen i samspel 
* Behandla hästarna med respekt 
 
Vad är ditt motto i livet? 
Tid är pengar…  
 
Hur skulle du beskriva dig själv med tre ord?  
Envis, glad och driven. 
 
Fem snabba frågor: 
Vinter eller sommar? Sommar 
Katt eller hund? Hund 
Stan eller landet? Landet 
Valack eller sto? Båda 
Oxer eller räcke? Räcke 
 

För Linnea är varje hästs resa unik och noga planerad.   FOTO: Privat 


