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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 september är Annie Claesson från 
Lammhult som tillsammans med sina två ponnyer 
”Skimmelpojkarna” satsar på hoppning, närmast väntar 
distriktsmästerskapet i Växjö den 5-6 september.  
 
Namn: Annie Claesson 
Ålder: 15 år 
Bor: Gigaryd, Lammhult 
Sysselsättning: Går i skolan 
Familj: Pappa, mamma, en syster och en bror 
Favorithäst: Ardlonan Cuddles 
Hemmaklubb: Lammhults Ridklubb 
Intresse förutom häst: Fiske 
Dold talang: Bra på att laga mat och baka 
 
Hur började ditt hästintresse? 
När jag var liten hade vi en ardenner här hemma och genom det blev jag intresserad 
av hästar. Sedan började jag på ridskola när jag var 3 år. 
 
På vilka sätt är du aktiv inom ridsporten idag? 
Jag tävlar och tränar för Lammhults Ridklubb i hoppning. Försöker även få tid att 
hjälpa till ideellt på tävlingar och jag hjälper min tränare ofta. 
 
 



Vilken roll har ridsporten i ditt liv? 
Det är mitt liv. 
 
Vem inspirerar dig och varför? 
Min tränare Åsa Svensson, jag har tränat för Åsa sen jag var 3 år och hon känner 
både mig och mina hästar utan och innan. Hon inspirerar verkligen mig till att vilja 
”nörda” ner mig i träningen. 
 
Vem tränar du helst för? 
Åsa Svensson. 
 
Vilken häst har betytt mest för dig hittills under din ryttarkarriär? 
Min C-ponny, Oh Take On Me (Putte). 
 
Finns det någon prestation i livet du är extra stolt över, hästrelaterad eller ej? 
Första gången jag vann en tävling med Putte, jag kommer ihåg hur överlycklig jag 
var. 
 
Du ska rida DM i hoppning 5-6 september, hur tränar du inför detta? 
Min ponny är väldigt stark och pigg så för min del blir det väldigt mycket markarbete 
för att få Cadde att samarbeta och bli mjuk. 
 
Har du ridit DM tidigare? 
Ja på både C- och D-ponny. 
 
Vad har du för målsättning, strategi och förhoppningar inför DM:et? 
Mitt mål är att göra så fina rundor som möjligt, men jag är en otrolig vinnarskalle så 
såklart jag siktar på vinst. 
 
Vilka kommer ingå i ditt team under DM? 
Min mamma som alltid ställer upp för mig. 
 
Vilken målsättning har du på kort och lång sikt med din ridning? 
På kort sikt vill jag bli säker med båda ponnyerna på Lätt A höjd men på långsikt vill 
jag kvala till SM. 
 
Vad är det bästa med att tävla? 
Adrenalinet som kickar in och den sköna känslan när man äntligen lyckas. 
 
Finns det någon del av att tävla du tycker kan vara svårt eller jobbigt? 
När det verkligen gäller i en final eller liknande så blir jag alldeles för nervös det 
rinner över för mig och jag rider inte som vanligt. Men jag har nu tagit hjälp av en 
mental coach, Emil Bolin. 
 
Har du utövat några andra ridsportgrenar än hoppning? 
Jag har tränat lite dressyr och terränghoppning. 
 
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 tränar och tävlar i samspel med hästen och kräver inte mer än vad vi har 
förutsättningar att klara av.  
*Jag är en god förebild för ridsporten. 



 
Vad är ditt motto i livet? 
Bearbeta och gå vidare. 
 
Hur skulle du beskriva dig själv med tre ord? 
Modig, sprallig och arbetsam. 
 
Fem snabba frågor: 
Vinter eller sommar? Sommar 
Katt eller hund? Hund 
Stan eller landet? Landet 
Valack eller sto? Valack 
Oxer eller räcke? Oxer 
 

 
För Annie är hästarna en stor del av livet.         FOTO: Jessica Klasson 
 
 

 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
               


