
 

 
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 november är föreningen Grankärrs 
Gränsryttare, en mångsidig förening som fyllde 20 år förra året.  
 
Namn: Grankärrs Gränsryttare 
Ålder: 21 år 
Bor: En anläggning på Västergården i Örserum och en i Grankärr mellan Örserum 
och Vireda 
Antal medlemmar: 172  
Verksamhet: Ridskola, ridläger, ponnykul och tävling  
 
När och var grundandes er förening?  
Föreningen grundades den 1 april 2000 i Grankärr. 
 
Berätta mer om er historia?  
Verksamheten startades av systrarna Lönn som började med ridläger 1993, och 
1996 kom Ponnykul. Till en början lånades ponnyer in, sedan börjades det köpas in 
egna i takt med att verksamheten växte och blev större. Till en början var man en del 
av Grännabygdens Ryttarförening, och när det planerades för att bygga ridhus i 
Gränna uppkom tanken på att bryta sig ur och starta en egen förening. Det byggdes 
ett ridhus i Grankärr som stod klart i januari 1998. Föreningen Grankärrs 
Gränsryttare godkändes som medlem i Svenska Ridsportförbundet den 1 april 2000 
och man blev en del av Aneby kommuns föreningsliv. 
 
Hur har verksamheten och föreningen utvecklats under åren?  
Utöver ridskola, ridläger, ponnykul och tävlingar har det inom föreningen utbildats 
ridledare, ridinstruktör, hoppdomare, överdomare och ungdomsledare. 



 
 
Berätta om några viktiga milstolpar i er historia?  

• 1998: Ridhuset stod klart. 
• 2000: Föreningen ansluts till Svenska Ridsportförbundet. 
• 2005: Katarina Lönn tog steget från ridledare till ridinstruktör. 
• 2010: Verksamheten utökades med anläggningen Västergården i Örserum och 

vi blev en del av även Jönköpings kommuns föreningsliv. 
• Förstås också när vi anordnade de första lokala respektive regionala 

tävlingarna och första ryttaren i SM.  
 
Vad har ni för verksamhet idag?  
Ridskolan, ridläger och ponnykul finns kvar och vi tävlar i alla divisioner. 
Tävlingsverksamhet i allt från träningstävlingar till lag-SM.  
 
Vilken roll har ridsporten och er förening för Grankärr med omnejd?  
Namnet Grankärrs Gränsryttare grundar sig i att vi har medlemmar från många olika 
kommuner. Vi bidrar till en levande landsbygd och har satt namnet Grankärr på 
kartan. 
 
Vilket områden inom ridsporten brinner ni mest för?  
Bredden, vi är den lilla föreningen med nära till allt. 
 
Vad är det bästa med att engagera sig i ridsporten?  
Gemenskap, relationerna man bygger genom samspelet mellan hästar och vänner. 
 
Vad har ni för mål och drömmar för föreningens framtid?  
Att fortsätta att växa och utveckla klubben. 
 
Har ni några tips till andra föreningar som vill utveckla sin verksamhet?  
Det är viktigt med en bra struktur, ordning och reda skapar trygghet. Alla medlemmar 
är lika viktiga, att alla hälsar på alla och hjälper varandra bidrar till en god anda.  

 
Hur tror ni att ridsport och föreningsverksamhet kommer att se ut i framtiden? 
Ridsport och föreningsverksamhet kommer även fortsättningsvis att vara beroende 
av varandra.  
 
Finns det någon milstolpe i er historia som ni är extra stolta över?  
Ridhuset! 
 
Vem inspirerar er och varför?  
Våra anläggningsägare Anna-Karin Lönn, Katarina Lönn, Eva-Lena Vernersson och 
Jenny Henningsson Berggren som med stor entusiasm är drivande i verksamheten 
och engagerar sig i våra medlemmar. 
 
Inom ridsporten pratar man ofta om ledstjärnor, vilka är era 3 viktigaste 
ledstjärnor? 

* Att sätta hästen i fokus. 
* Att bemöta varandra med ödmjukhet och respekt, vi är lyhörda och ställer upp 
och stöttar varandra. 
* Att förmedla vår kunskap om hästen och hästhållning för att skapa en trygg och 
säker miljö. 

 
 



 
 
Vad är ert motto?  
Grankärrs Gränsryttare, där vi i glädje och gemenskap fortsätter att växa och 
utvecklas, klubben där alla blir vinnare! 
 
Hur skulle ni beskriva er förening med tre ord?  
Utvecklande, välskött, välkomnande. 
 
Hur kommer ni att fira ert jubileum?  
Vi inledde med ett extra festligt årsmöte 2020 och hade 20-årsrosetter på de 
tävlingar vi genomförde under året. Då pandemin slog till fick firandet med show och 
middag mm skjutas på framtiden. 
 

 
Ridhuset på anläggningen i Grankärr är en viktig del av föreningens verksamhet. 
FOTO: Grankärrs Gränsryttare 
 
Följ oss gärna!  
 

• Hemsida  
• Facebook  
• Instagram 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://idrottonline.se/GrankarrsGransryttare-Ridsport/
https://idrottonline.se/GrankarrsGransryttare-Ridsport/
https://www.facebook.com/GrankarrsGransryttare
https://www.facebook.com/GrankarrsGransryttare
https://www.instagram.com/grankarrsgransryttare/
https://www.instagram.com/grankarrsgransryttare/


 
 
 

 


