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 juni är Pontus Schoede från Vetlanda som är en
av tre nya ledamöter i distriktsstyrelsen och även ideellt engagerad
i sin hemmaklubb. Han är en av många eldsjälar som får
ridsportens hjul att rulla.
Namn: Pontus Schoede
Ålder: 42 år
Bor: Vetlanda
Familj: Fru och två barn
Sysselsättning: Fabrikschef på OBOS/Myresjöhus
Hemmaklubb: Vetlandaortens Ryttarförening
Intressen förutom ridsport: Matlagning/grillning, berg- och dalbanor, gå på konsert,
köra nya bilar
Dold talang: Gör riktigt goda köttbullar med hemlagad brunsås
Hur började ditt hästintresse?
Jag har blivit påverkad av mina barn och min fru som alla tre rider och på så sätt
kommit mer och mer in i hästvärlden. Första gången i stallet i Vetlanda så var jag inte
särskilt säker på hur man skulle göra någonting och var tom lite rädd för hästarna,
men ju mer man är där och ju mer man övar desto mer lär man sig. Jag rider dock
inte själv trots att det pågår en aktiv övertalningskampanj från både familj och
ridlärare på klubben.

Har du någon favorithäst?
Jag måste nog säga Åstratorps Moria och Sjömillans Dundee (Kurre), de ponnyer
som mina barn rider och hjälper till med.
På vilka sätt är du aktiv inom ridsporten idag?
Jag är delaktig i mina barns träningar och tävlingar och hjälper såklart till där det
behövs, vare sig det är att packa höpåsar, sopa stallgången eller hjälpa till på
klubbens tävlingar. Utöver detta har jag även egen blogg där jag beskriver en
ponnypappas vardag och vad man som ponnyfamilj går igenom, både vardagliga
saker och lite mer speciella händelser.
Vilken roll har ridsporten i ditt liv?
Ridsporten är båda mina barns största intresse och något jag vill vara en del av. Det
har i och med detta blivit en stor del av familjens gemensamma intresse och vi
spenderar mycket tid tillsammans i stallet.
Du är nyinvald som ledamot i Smålands Ridsportförbunds styrelse, vad har du
förväntningar på ditt uppdrag?
Först och främst vill jag lära mig mer om Ridportförbundets arbete och sen vill jag
såklart vara med och påverka riktningen för förbundet så att vi kan supporta våra
klubbar på ett så bra sätt som möjligt.
Vad hoppas du kunna lära dig genom ditt uppdrag i distriktsstyrelsen?
I första hand vill jag sätta mig in i hur förbundets verksamhet fungerar. Nästa steg är
att tillsammans med övriga styrelsen identifiera var det finns brister och vad är det vi
ska utveckla för att göra oss ännu bättre rustade att driva ridsportens utveckling
framåt.
Vilken frågor/områden inom ridsporten brinner du mest för?
Som prio ett måste jag nämna säkerhet och då menar jag säkerhet i stallet för både
hästar, elever och personal. Jag anser att det är viktigt att vi har en bra arbetsmiljö
för både människor och djur som vistas i våra anläggningar. Jag skulle även vilja
jobba med hur vi kan förbättra ekonomin för våra klubbar och hur vi ska få fler att
engagera sig ideellt i klubbarnas arbete. Utöver detta måste vi ständigt jobba med att
nå ut till fler personer som vill börja på våra ridskolor för att hela tiden fylla på med
nya medlemmar i våra föreningar.
Är du även ideellt engagerad i din hemmaklubb?
Ja, jag ansvarar för all servering och matlagning i samband med t.ex. tävlingar på
klubben.
Vad är det bästa med att engagera sig i ridsporten?
Man får lära sig många nya saker och man lär känna en massa trevliga människor.
Jag märker också att speciellt barn som är med får lära sig att ta ansvar, lära sig att
hugga i där det behövs och inte vara rädd för att bli lite ”skitiga”.
Har du några tips till andra som vill engagera sig ideellt? Hur ska man gå till
väga och vad ska man tänka på?
Först och främst gäller det att våga, det är inte så svårt. Vet man inte vad man ska
göra eller hur man ska göra en viss sak så fråga. Prata med någon som är med i
klubben och fråga helt enkelt vad du kan hjälpa till med, var inte rädd för att lära dig
nya saker och ta eget ansvar. Allas insats behövs för att kunna driva klubben framåt.

Vem inspirerar dig och varför?
Jag inspireras av de människorna som är riktigt duktiga på vad de gör oavsett vad
det är och som sedan går mot strömmen för att de tror på sin idé och sedan lyckas.
En sådan person är t.ex. Petter Stordalen (Nordic Choice Hotels), han tror på vad
han gör och det är inte alltid de konventionella metoderna utan idéer som är lite
”utanför boxen” som sätts i verket.
Finns det någon prestation i livet du är extra stolt över, hästrelaterad eller ej?
Jag är stolt över att jag engagerar mig ideellt i föreningslivet och på så sätt ger av
min tid för att mina och andras barn ska få möjlighet till en meningsfull fritid.
Inom ridsporten pratar man ofta om ledstjärnor, vilka är dina 3 viktigaste
ledstjärnor för ditt utövande av sporten?
Jag behandlar hästar och människor med respekt, Jag bekräftar och berömmer
andra, Jag tar ansvar.
Vad är ditt motto i livet?
Det löser sig!
Hur skulle du beskriva dig själv med tre ord?
Positiv, Engagerad, Prestigelös
Fem snabba frågor:
Vinter eller sommar? Sommar
Katt eller hund? Hund
Stan eller landet? Stan
Valack eller sto? Sto
Storhäst eller ponny? Ponny

Pontus delar intresset för hästar och ridsport med sina barn.
Skribent: Anna Zetterlund

