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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 december är Bo ”Bosse” Norell.
Banbyggare sedan drygt 50 år tillbaka och allfixare på
hemmaklubben Värnamobygdens Ryttarförening.
Namn: Bo Bosse Norell
Bor: Hånger, utanför Värnamo
Sysselsättning: Pensionär, med fullt upp
Familj: Två vuxna barn, fem barnbarn.
Favorittävlingsplats: Böda Sand på Öland, Jönköping Horse Show
Hemmaklubb: Värnamobygdens Ryttarförening
Intresse förutom häst: Fiske, fågelskådning
Dold talang: Kan fixa det mesta
Hur började ditt hästintresse?
Min morbror hade hästar så jag började rida där. Sen fortsatte jag på ridskolan hos
Gislaved Anderstorps Ridklubb där jag började 1956. Ridskolan låg då på utfarten till
Smålandsstenar. Efter det hade jag egen häst på ridskola som då låg i Anderstorp.
På vilka sätt är du aktiv inom ridsporten idag?
Aktiv som banbyggare, hjälper också till som assisterande banbyggare främst med
Fredrik Malm på många tävlingar. Aktiv i Värnamobygdens Ryttarförening som
allfixare till vardags och under tävling. Sköter underlag och lagar saker bland annat.
Vilken roll har ridsporten i ditt liv?
Det är nästan som ett ideellt heltidsjobb, är på Sörsjö många dagar på året. Bygger
också hinder och säljer.

Vem inspirerar dig och varför?
Har genom åren inspirerats av Bengt Rosberg som banbyggare och ryttare när jag
var aktiv i Gislaved. Även av Göran Casparsson när jag började engagera mig i
Värnamo.
Finns det någon prestation i livet du är extra stolt över, hästrelaterad eller ej?
Barnen såklart.
Du har varit aktiv som banbyggare i många år, när började du med det?
Aktiv som banbyggare sedan 1969. Gick banbyggarutbildning för Ivar Berg i
Vetlanda.
Hur ska en bra bana ritas?
Ett måste är bra anridningar, mjuka svängar och rytmiskt byggt.
Hur upplever du att hoppsporten och banbyggandet har utvecklats under
åren?
Det har hänt mycket de sista åren. Nya underlag där hästarna kommer längre i varje
galoppsprång vilket har gjort att man har fått anpassa distanser och banbyggnad
efter underlaget. Förr var det mycket bommar i hindren, numera glesare och andra
typer av ifyllnader. En del hinder har fasats ut, till exempel svinrygg. Förr om åren var
första hindret ofta en häck med bom, det har försvunnit helt. Förr byggde man ofta
mer stigsprång på oxrarna, idag är oxrarna nästan alltid parallella. Bommarna har
också blivit lättare, numera får överbommen ha en maxvikt på 12 kg, förr använde
man tyngre bommar som kunde vara 6- eller 8-kantiga, det tycker jag är en bra
utveckling med lättare, runda bommar. Även säkerhetsskållorna är en del av en bra
utveckling för sporten. När det gäller ridningen tycke jag att man på högre nivå ser att
de allra flesta ryttarna rider väldigt bra, mjuk och följsamt med friare form på
hästarna.
Du avslutar din långa karriär som banbyggare i år, vad ska du hitta på nu?
Jag har mitt företag där jag bygger hinder. Jag kommer även fortsätta som
assisterande banbyggare till bland annat Björne Carlsson och Fredrik Malm. Kommer
också fortsätta som allfixare på hemmaklubben.
Hur började ditt ideella engagemang inom ridsporten?
Det började redan på ridskolan i Gislaved, hjälpte till på tävlingar där när jag själv
tävlade som grabb. Har sedan fortsatt genom åren och på senare tid i Värnamo.
Vad är det roligaste med att vara ideellt engagerad i ridsporten?
Man träffar väldigt många olika människor, gammal som ung med gemensamma
intressen som deltar på lika villkor. Alla kan samlas kring intresset för hästarna.
Ser du några skillnader i hur ideellt engagemang inom ridsporten fungerar nu
jämfört med för 10-15 år sedan?
Jag tror att alla hjälpte till mer förr, det fanns nog mer klubbanda förr om åren.
Numera gör människor hellre få, kortare punktinsatser. Det är inte lika lätt att få till
det vardagliga, spontant engagemang. Jag tror att människor är mer upptagna nu.
Har du några tips eller råd till andra som vill engagera sig i ridsporten?
Häng med ditt barn till ridningen och ta del av klubbkänslan, det är en härlig
gemenskap.
Vad är det bästa med ridsport?
Engagerar människor i alla åldrar med olika bakgrund. Det är också kul när det går
bra för Sverige internationellt, vilket jag tror ger ringar på vattnet i hela samhället.

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 visar respekt för alla människor.
* Jag är en god förebild för ridsporten.
Hur skulle du beskriva dig själv med tre ord?
Jag är nog rätt så alldaglig haha….
Fem snabba frågor:
Vinter eller sommar? Sommar
Katt eller hund? Hund
Stan eller landet? Landet såklart
Inomhus eller utomhustävling? Utomhus
Oxer eller räcke? Oxer

Bosse i farten under GBG Summer Tour 2021.
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