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Maria Persson bor i Kristinehamn och arbetade i många år i 
Christinehamns ridklubb. 

Sedan elva år tillbaka är det Karlstad ridklubb som gäller och på 
Ryttargalan kommer Maria att få ta emot priset som Sveriges främsta 
ridlärare. 

– Det är som en dröm. Jag tror det blir ett minne för livet. 

 

 
Maria Persson har Karlstad ridklubbs anläggning i Bråtebäcken som sin arbetsplats. 
 
Maria Persson är 49 år och född i Hjo. Hon flyttade till Kristinehamn när hon var 14 år. 

– Mamma hittade sin kärlek här, skrattar Maria. 

Maria är 49 år och hennes liv har från tidig ålder kretsat kring hästar. Det har blivit flera 
kortare och längre avstickare men hon har hela tiden kommit tillbaka till Kristinehamn. 
Maria bor i centrum och sedan elva år tillbaka pendlar hon till Karlstad ridklubb som 
ligger i Bråtebäcken, ganska nära Alster. 
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Grand Hotel 

Den 28 november hålls årets ryttargala i Grand Hotel i Stockholm och Maria kommer 
där att prisas som Sveriges främsta ridlärare. 

– Det ska bli häftigt. Jättekul att de uppmärksammar ridläraryrket! 

Maria är en mycket välutbildad ridlärare. Hon har hippologexamen, som är 
utbildningen att gå för att arbeta professionellt med hästar. Sin praktik gjorde hon i 
Sverige, Tyskland och Frankrike. 

Lägg därtill studier på universitetsnivå inom pedagogik och ledarskap, samt eget 
tävlande och banbyggande. 

– Maria är en förebild med en ovärderlig helhetssyn och sprider kunskaper från stallet 
till hästryggen, säger Markku Söderberg, ordförande i Svenska ridsportförbundets 
ridskole- och utbildningssektion. 

Ponnyinstruktör 

Maria började rida när hon var tio år och hon blev engagerad i Christinehamns 
ridklubbs ungdomssektion. Senare fick hon erbjudande om att bli ponnyinstruktör i 
klubben. Maria slutade hos CRK vid millennieskiftet men kom tillbaka 2009 och gjorde 
ett par år som inhyrd ridlärare en kväll i veckan. 

Årsskiftet 2006-2007 började Maria på Karlstad ridklubb. 

– Jag har inget annat planerat än att fortsätta här, säger Maria med ett brett leende. 

– Jag har 17 lektioner i veckan och åtminstone 150 elever i veckan. 

Maria tycker att alla lektioner är lika roliga. Hur duktig ryttaren är har ingen betydelse. 

Varför tror du att du får priset som Sveriges främsta ridlärare? 

– Jag ska tydligen vara pedagogisk och jag försöker att utveckla mig. Jag tänker 
mycket på säkerheten, eleverna måste lära sig hur hästar fungerar. 

Utöver att vara ridlärare har Maria många andra sysslor inom Karlstad ridklubb. Hon 
har kundkontakter, lägger scheman för grupperna, planerar aktiviteter har 
veterinärkontakter med mera. 



Maria beskriver anläggningen som bra men att den har lite renoveringsbehov. Klubben 
har två heltidsanställda ridlärare, en på 75 procent och två som arbetar helger. 
Klubben korar varje år årets ridlärare och det priset har gått till Maria elva år i rad. 

 

 
Maria i stallgången med Lousino I, en av hennes två egna hästar. 
 
Maria tävlar i hästhoppning på 1,20 och 1,30 meter. 

– Jag försöker hålla igång så mycket som möjligt och jag tror det är viktigt som 
ridlärare att hålla sig aktiv med sin egen ridning. Den som jag hoppar med på 1,30 är 
en egenuppfödning. 

Maria blir aldrig mätt på ridning. Ridlärare är hennes yrke och de egna hästarna 
hennes hobby. 

– Det är trevliga djur och kul att rida och då blir även omhändertagandet kul. 
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