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 februari är Ella Hjortskull från Åseda
Ryttarförening, hon utsågs till Årets ungdomsledare i Småland
2020.
Namn: Ella Hjortskull
Ålder: 14 år
Bor: Åseda
Sysselsättning: Går i skolan
Familj: Mamma, pappa och lillasyster
Favorithäst: Pamina
Hemmaklubb: Åseda Ryttarförening
Intresse förutom häst: Fotografi
Dold talang: Borsta svansar
Hur började ditt hästintresse?
Mamma har haft hästar sedan jag var liten och när jag var ca 4 år började jag rida.
På vilka sätt är du aktiv inom ridsporten idag?
Jag är med i ungdomssektionen i min hemmaklubb Åseda Ryttarförening.
Jag är även stallreda en dag i veckan och hjälper till med lite allt möjligt när jag är
där.
Vilken roll har ridsporten i ditt liv?
Ridsporten har en stor plats i mitt liv, stallet är som mitt "safe place" dit jag alltid kan
gå och där jag mår som bäst.

Vem inspirerar dig och varför?
Det finns väldigt många personer som inspirerar mig av väldigt många anledningar,
oftast för att de har bra hand med hästen eller är glada, men ibland också för att de
är bra på att förklara.
Vilken häst har betytt mest för dig hittills under ditt ridsportliv?
Jag skulle nog säga att det är Pamina, hon var min mammas häst först och jag har
egentligen växt upp med henne här hemma. Jag började rida Pamina för några år
sedan och jag har utvecklats en hel del under den tiden.
Finns det någon prestation i livet du är extra stolt över, hästrelaterad eller ej?
Jag är nog mest stolt över att jag blev årets ungdomsledare i Småland 2020.
Du blev nyligen utsedd till Årets ungdomsledare i Småland, berätta mer om
utmärkelsen och vad den betyder för dig?
Årets ungdomsledare är ett pris som delas ut för att lyfta fram ungdomar som bidrar
med bra saker inom ridsporten, man kan nominera personer man tycker är värda
utmärkelsen under hösten och sedan utser DUS en vinnare.
Att bli årets ungdomsledare betydde väldigt mycket för mig, man förstod ju att det
man gör är uppskattat. Jag visste inte att jag var nominerad så det kom som en
chock när jag vann och blev såklart väldigt glad.
Vilka är dina bästa egenskaper som ledare?
Jag är positiv och glad, jag försöker vara inkluderande och få med alla på olika
aktiviteter och i gemenskapen.
Varför tror du att många kvinnliga ledare har ursprung i just ridsporten?
Jag tror att det kan bero på att man måste ta ansvar inom ridsporten, att vara
organiserad och tydlig är också bra både för en ledare och en ryttare.
Du är engagerad i din hemmaklubb Åseda Ryttarförenings ungdomssektion,
vad är det bästa med att vara en del av en ungdomssektion?
Alla nya människor man får träffa och allt man får lära sig. Det blir också en
gemenskap i sektionen.
Vad brukar ert US hitta på för aktiviteter?
Vi gör allt möjligt! Vi håller i klubbtävlingar, övernattningar, uteritter och massa annat.
Har du några tips eller råd till andra unga som vill engagera sig i ridsporten?
Börja med att försöka hjälpa till så mycket man kan på närmsta ridklubb/förening. Om
man har åldern inne är det även väldigt lärorikt att gå med i ungdomssektionens
styrelse.
Vad har du för drömmar och mål för framtiden?
Min dröm för framtiden är att ha ett eget avelsstall, eventuellt även köpa in hästar.
Inom ridsporten pratar man ofta om ledstjärnor, vilka är dina 3 viktigaste
ledstjärnor för ditt utövande av sporten?
* Jag visar respekt för alla människor
* Jag är en god förebild för ridsporten
* Jag hanterar hästen på ett sätt som jag kan stå för och som jag är stolt över inför
omvärlden

Vad är ditt motto i livet?
Jag tror jag skulle säga att mitt motto är "se det från den ljusa sidan".
Hur skulle du beskriva dig själv med tre ord?
Pratsam, glad och hästintresserad.
Fem snabba frågor:
Vinter eller sommar? Vinter
Katt eller hund? Hund
Stan eller landet? Landet
Valack eller sto? Sto
Hoppning eller dressyr? Dressyr

Stallet är Ellas safe place, där mår hon som bäst.
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