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 mars är Wiveca Rydin från
Värnamobygdens Ryttarförening, en trogen funktionär på
föreningens hopptävlingar sedan många år tillbaka.
Namn: Wiveca ”Wivi” Rydin
Bor: Strax utanför Värnamo på en mindre gård med stall, nära sjön Hindsen
Sysselsättning: Bitr. verksamhetschef på kirurgkliniken i Värnamo
Familj: Gift med Jonas, tre vuxna barn och två barnbarn
Favorithäst: Isn`t she Lovely, kallas Skrållan
Hemmaklubb: Värnamobygdens Ryttarförening, VBR
Intresse förutom häst: Cykla elcykel, promenera, umgås med familj
Dold talang: Är ganska musikalisk och sjunger gärna
Hur började ditt hästintresse?
Min pappa var hästintresserad och köpte vår första häst när jag var 11 år,
en 2-årshingst, från Danmark, en Knabstruper. Inte bästa nybörjarhästen precis, men
jag lärde mig mycket. Hade aldrig ponny utan var stor häst direkt, så att även pappa
kunde rida.
På vilka sätt är du aktiv inom ridsporten idag?
Jag är aktiv idag på så sätt att vi har tre hästar här hemma på gården, som jag gärna
rider på en hel del. Rider mest ut i skogen, så får mina döttrar stå för markarbete och
hoppning. Jag sköter morgonfodring alla vardagsmorgnar och så hjälps vi åt på
helgerna. Även min man är engagerad i stallskötsel och alla sysslor som ska göras
när man har stall och betesmarker. Jag följer gärna med på träning och tävling, trots
att döttrarna är vuxna.

Jag är ofta med som funktionär när hemmaklubben har hopptävlingar och har också
varit huvudfunktionär på Jönköping Horse Show.
Lite kuriosa är att hag har varit på alla Göteborg Horse Show sedan det började, har
inte missat en gång.
Vilken roll har ridsporten i ditt liv?
Att hålla på med hästar är ju en livsstil, inte bara ett intresse. Den tar en stor plats i
mitt liv i och med att vi har egna hästar. Man håller ju på med hästarna dagligen, inga
sysselsättningsproblem precis.
Vem inspirerar dig och varför?
Svårt att säga, men jag är imponerad av Victoria Almgren, hon är så proffsig och
duktig. Rider så många olika hästar och det ser så fantastiskt snyggt och bra ut och
så mycket felfria rundor. Det är imponerande!
Vilken häst har betytt mest för dig hittills under ditt ridsportliv?
De hästar som betytt mest är nog några av barnens ponnyer. Den första ponnyn vi
köpte, hade vi i nästan 30 år, en ljuvlig liten B-ponny, som hette Milton. Han har lärt
många barn att rida. En barnponny man önskar många små barn kunde fått ha. Sen
är det några tävlingsponnyer, som gjort att vi kunnat komma ut på lite större
tävlingar, bland annat i Danmark och flera ponny-SM och det har varit fantastiskt
roligt. Ex. Oliver Shamrock, Mr Rudolf, Bokhaga Claudius och Ginger Rogers.
Finns det någon prestation i livet du är extra stolt över, hästrelaterad eller ej?
2008 blev jag klar med min utbildning till endoskoperande sjuksköterska, en av de
första, som utbildade sig i Sverige. Det jobbar jag delvis med fortfarande och är stolt
över.
Du är engagerad i din hemmaklubb Värnamobygdens Ryttarförening, berätta
mer om det?
Mitt engagemang i VBR är enbart tävlingsrelaterat. Jag jobbar gärna ideellt med
hopptävlingarna och då helst i domartornet. Vi är också en grupp, som träffas och
planerar tävlingarna mm och det tycker jag är roligt.
Hur började ditt ideella engagemang inom ridsporten?
Mitt ideella engagemang började med min pappa, han var väldigt engagerad och satt
i VBR´s styrelse för många år sedan. Han var alltid med mig när jag tränade och
tävlade (på låg nivå  ). Senare följde han gärna med sina barnbarn och skjutsade
när det behövdes, Sitt engagemang spred han till mig och sedan har jag och våra
döttrar fortsatt i samma anda. De hjälper också gärna till som funktionärer.
Vad är det roligaste med att vara ideellt engagerad i ridsporten?
Det roligaste med att vara funktionär är all positiv feedback man får om tävlingarna
funkar bra. Man har härlig sammanhållning, det är ju ofta samma människor som
hjälper till.
Ser du några skillnader i hur ideellt engagemang inom ridsporten fungerar nu
jämfört med för 10-15 år sedan?
Skillnaderna nu mot förr är nog att det är lite svårare att få folk att hjälpa till ideellt.
Många är så upptagna, jobbar mycket och har helt enkelt mindre tid. Många
ungdomar har flera olika intresse, utbudet kanske är större? Inte helt sällan får man
frågan: Vad får jag för att jag ska hjälpa till? Det är synd att inte fler upptäcker hur
roligt det är när man jobbar ideellt och uppskattningen man får är ju ofta lön för
mödan, och att man har roligt ihop. Men självklart är det inte alltid enkelt, inte helt
sällan, ondgör man sig över svårigheten att få folk att hjälpa till.

Har du några tips eller råd till andra som vill engagera sig i ridsporten?
Det tar mycket tid, det går inte att komma ifrån. Det är en svår sport om man inte har
någon som kan hjälpa till. Har man barn som vill börja rida, bör man nog försöka lära
sig så mycket som möjligt själv också. Det kräver nog mer av föräldrarna än vissa
andra sporter om man vill komma vidare.
Vad är det bästa med ridsport?
Det är underbart att hålla på med hästar och se deras olika personligheter. Man kan
ha jättekul om man tävlar, men lika kul som motionär. Vi är mor och två döttrar som
kan rida ihop, fast vi har helt lika mål med vår ridning. Man kan hålla på långt upp i
åldern. Man kommer ut i alla väder, alla dagar och får motion och frisk luft.
Inom ridsporten pratar man ofta om ledstjärnor, vilka är dina 3 viktigaste
ledstjärnor för ditt utövande av sporten?
* Engagemang
* Ödmjukhet
* Arbetsvillighet
Vad är ditt motto i livet?
Ha kul, var ärlig och var en hygglig medmänniska.
Hur skulle du beskriva dig själv med tre ord?
Snabb, lojal och klok.
Fem snabba frågor:
Vinter eller sommar? Sommar
Katt eller hund? Katt
Stan eller landet? Landet
Valack eller sto? Sto
Hoppning eller dressyr? Hoppning

Wivi är en av flera huvudfunktionärer på Jönköping Horse Show.
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