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 maj är Stefan Fur, nyvald
distriktsordförande i Smålands Ridsportförbund och aktiv som
A-domare i hoppning.
Namn: Stefan Fur
Ålder: 58 år
Bor: Bor på gården Lilla Västansjö utanför Jönköping, granne med Riddersberg
Familj: Min fru Kristina och våra hästar, hunden Henry och två vuxna barn som flyttat
hemifrån
Sysselsättning: Jobbar i eget konsultbolag som bland annat moderator och
kommentator vid många event, bla. Göteborg Horse Show
Hemmaklubb: Jönköpings Fältrittklubb, men har också varit aktiv i Vissmålens
Ridklubb som föreståndare och ridlärare
Intressen förutom ridsport: Springer gärna i skogen och åker skidor på vintern men
har ett stort intresse för alla typer av försäkringar
Hur började ditt hästintresse?
Började rida på Bankeryds Ridklubb för många år sedan, då ridhuset var ovanpå
stallet och ridläraren var Erland Sjöö. Sedan blev det Jönköpings Fältrittklubb där jag
var mycket aktiv i något som hette ”Ponnysvansarna”, för oss som var för unga för att
vara med ungdomssektionen.
Har du någon favorithäst?
Tipton, en 17-årig brun valack med mycket energi. Blir en ridtur varje dag och tränar
dressyr för Marika Martinsson och hoppning för Lasse Berglund.

På vilka sätt är du aktiv inom ridsporten idag?
Har under de senaste åren jobbat med Agria och då har jag i jobbet haft förmånen att
få jobba med olika projekt inom ridsporten. Är också A-domare i hoppning vilket ger
mig möjligheten att se sporten live. Har också varit med i styrelsen i Smålands
Ridsportförbund.
Vilken roll har ridsporten i ditt liv?
Lever i ridsporten varje dag, det är en gåva att få vara med hästarna och alla
grymma människor som finns i hästens närhet.
Du valdes till ny ordförande i Smålands Ridsportförbund vid distriktsårsmötet i
mars, vad innebär det och vilka arbetsuppgifter kommer du att ha i distriktet?
Att leda och utveckla vårt distrikt tillsammans med vår styrelse, sektioner och
anställda konsulenter.
Vad har du för förhoppningar och mål med ditt ordförandeskap?
Jag vill fortsätta utveckla den fina verksamhet vi har i Småland i vår 84 klubbar
fortsätta bygga en framgångsrik sport i Småland.
Vilken frågor/områden inom ridsporten brinner du mest för?
Jag gillar sporten, men har ett stort hjärta för ridskolan som är så viktig för tillväxt i
ridsporten och en möjlighet för många människor att umgås med hästen och kunna
motionera. Ridsporten skapar många duktiga ledare som ofta kommer från ridskolan,
så stort vikt att stödja klubbarna och deras ridskolor känns extra viktigt.
Småland ska fortsätta bygga bra sport med goda förutsättningar för både ryttare och
hästar. Utbildning är efterfrågad så här behöver vi bygga vidare på vårt utbud av
både fysiska träffar och digitala utbildningar.
Hur tycker du att en bra styrelse ska arbeta?
Att vara örat mot verksamheten ta ansvar och skapa öppenhet och tillit. Att också
använda den kompetens som finns i olika individer en inte minst tänka positivt och se
möjligheter.
Hur började ditt ideella engagemang inom ridsporten?
Hos Jönköpings Fältrittklubb i ”Ponnysvansarna”.
Vad är det bästa med att engagera sig i ridsporten?
Nätverket och att se alla talanger, både ryttare och hästar fortsätta utveckla vår sport
och bibehålla möjligheten till en bra ridskola för alla.
Har du några tips till andra som vill engagera sig ideellt? Hur ska man gå till
väga och vad ska man tänka på?
Bästa tipset är att våga fråga om man får vara med och hjälpa till.
Vem inspirerar dig och varför?
Min fru och mina barn.
Finns det någon prestation i livet du är extra stolt över, hästrelaterad eller ej?
En svår fråga men att var en del i Agrias konvalescentprogram och att få rädda livet
på utslagna hästar är jag stolt över. Även mitt jobb som kommentator under
EM-finalen i Göteborg när Peder segrade för Sverige.

Inom ridsporten pratar man ofta om ledstjärnor, vilka är dina 3 viktigaste
ledstjärnor för ditt utövande av sporten?
*Ridsporten en sport för alla
*Öppenhet och tillit
*Alltid se möjligheter
Vad är ditt motto i livet?
Varje dag en möjlighet.
Fem snabba frågor:
Vinter eller sommar? Sommar, men gärna några dagar vinter
Katt eller hund? Hund
Stan eller landet? Landet, men åker gärna till stan
Valack eller sto? Valack
Hoppning eller dressyr? Hoppning, men gillar dressyr

Stefan är en välanlitad domare och speaker på ridsportevenemang.

