j

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 augusti är Ingalill Andersson från Lammhult. Hon
utsågs till Årets småländska eldsjäl efter att ha nominerats av sin
hemmaklubb Lammhults Ridklubb. Hon är en av alla ideella hjältar
som är så viktiga för föreningslivet och ridsporten.
Namn: Ingalill Andersson
Ålder: 54 år
Bor: Lammhult
Familj: Man och två barn med respektive och två barnbarn
Sysselsättning: Distriktssköterska
Hemmaklubb: Lammhults Ridklubb
Intressen förutom ridsport: Trädgård
Hur började ditt hästintresse?
Började i 5-årsåldern då jag var med min familj på High Chaparall och de hade
ponnyridning. Tjatade sen i 5 år innan jag fick en egen ponny. Jag kunde inget om
hästar och mamma och pappa hade bara kunskap om arbetshästar. Så jag fick lära
mig den hårda vägen, och min stackars ponny också. Detta var på 70-talet och det
var inte så vanligt med ponnyer då.
Har du någon favorithäst?
Det får väl bli min stackars lilla ponny Polly som var så snäll och tålmodig med en
nybörjare. Det är många år sedan hon dog nu.

På vilka sätt är du aktiv inom ridsporten idag?
Jag är medlem i Lammhults Ridklubb och med i tävlingssektionen där. Min dotter har
två hästar och mitt ena barnbarn rider på ridskolan.
Vilken roll har ridsporten i ditt liv?
Att få umgås med hästintresserade personer i tävlingssektionen eller med min dotter
och mitt barnbarn är fantastiskt roligt. Att känna att man har något gemensamt att
samlas kring ger en sammanhållning.
Du utsågs till Årets småländska eldsjäl 2020, hur kändes det att få
utmärkelsen?
Jag har aldrig fått någon utmärkelse tidigare, så det kändes roligt med all
uppskattning, men också lite pirrigt. Jag är inte en person som vill stå i centrum och
har lite svårt för det.
Vad är en eldsjäl för dig?
En eldsjäl är någon som ger av sin tid till något som upplevs som värdefullt.
På vilket sätt är du engagerad i din hemmaklubb?
Jag är med i tävlingssektionen och hjälper till att anordna tävlingar i både hoppning
och dressyr. Har tidigare suttit i styrelsen i många år.
Vad är det bästa med att engagera sig i ridsporten?
Man får fantastiska vänner med samma intresse som man har själv. Något som jag
också tycker är roligt är att se hur ryttarna på ridskolan utvecklar sig och sin ridning.
Har du några tips till andra som vill engagera sig ideellt? Hur ska man gå till
väga och vad ska man tänka på?
De flesta ridklubbar är ideella, vilket innebär att de inte kan fungera utan att alla
medlemmar hjälps åt. Det är en förutsättning för att klubben ska kunna utvecklas.
Alla har olika förmågor och kunskaper och om man samlar den kraften så blir det
mycket gjort på klubben. Man ska inte vara rädd att hjälpa till även om man inte kan
något om hästar, jag tror att många föräldrar tror att de måste kunna så mycket om
hästar, men det behöver man inte. Det finns alltid något som inte är hästrelaterat
som behöver göras.
Vilken frågor/områden inom ridsporten brinner du mest för?
Att anordna bra tävlingar för barn och speciellt nybörjarna. Att de ska få en rolig start
på sin tävlingskarriär.
Vem inspirerar dig och varför?
Mina fantastiska kollegor i tävlingssektionen som ställer upp inför och under tävlingar
och de är alltid lika glada och trevliga.
Finns det någon prestation i livet du är extra stolt över, hästrelaterad eller ej?
Att ta examen som distriktssköterska som 50-åring och efter 30 år som
sjuksköterska, med en urgammal utbildning som det krävdes flera års extrastudier att
ta igen.
Inom ridsporten pratar man ofta om ledstjärnor, vilka är dina 3 viktigaste
ledstjärnor för ditt utövande av sporten?
Att hästen alltid ska behandlas med respekt, att man visar respekt för människor och
att man inte begär mer av hästen än den är kapabel och tränad till.

Vad är ditt motto i livet?
Förberedelser och planering är A och O, (speciellt inom tävling).
Hur skulle du beskriva dig själv med tre ord?
Blyg, noggrann och snäll.
Fem snabba frågor:
Vinter eller sommar? Båda (men då ska det vara vinter med snö)
Katt eller hund? Katt
Stan eller landet? Landet
Valack eller sto? Valack
Storhäst eller ponny? Ponny (de är mer lätthanterade )

Ingalill är en av alla ovärderliga eldsjälar som brinner för ridsporten.
Skribent: Anna Zetterlund

