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RIDSPORT. Maria Perssons vardag

Möt landets bästa ridlärare

Maria är uppväxt i Hjo men vid 14 
års ålder flyttade hon till Kristine-
hamn och det var här som hennes 

hästintresse tog fart på allvar.
Efter gymnasieåren hade hon 

bestämt sig för att jobba med häs-

tar på heltid och inledde karriären 
på Kristinehamns ridklubb innan 
hon gick ridlärarutbildningen 
som var uppdelad på Flyinge och 
Strömsholm. 

Efter utbildningen såg sig Maria 
om i världen med jobb i Sverige, 
Frankrike och Tyskland innan hon 
vid årsskiftet 2006-2007 började 
att jobba på Karlstads ridklubb.

– En vanlig vecka för min del 
innebär att jag har lektioner på ef-
termiddagar och kvällar måndag, 
onsdag, torsdag och fredag, berät-
tar Maria. 

Men att hålla i lektionerna är 

bara en liten del av arbetsvardagen 
för en ridlärare. 

– Det är mycket mejl som man 
ska svara på och planering som ska 
göras för ridgrupperna och andra 
aktiviteter. Det är också mycket 
hästskötsel och kontakt med ve-
terinärer. Jag stänger även stal-
let tre gånger i veckan och då har 
klockan blivit mellan nio och tio på 
kvällen.

Blir en livsstil
Det är inte direkt arbetstider för 
en Medelsvensson som gäller för 
Maria Persson och att likna jobbet 

UPPSKATTAD. Hon har valt att viga en stor del av sitt liv 
åt ridsporten och i år kom en fin belöning. 

I samband med ryttargalan i november fick Maria Pers-
son från Karlstads ridklubb motta priset som årets ridlä-
rare i Sverige.

– Man lägger ner mycket tid och engagemang i sitt jobb 
så det är klart att det var jätteroligt att få priset, säger 
hon.

Maria Persson på Karlstads ridklubb blev utsedd till årets ridlärare i Sverige 2018. 

”Jag tycker 
att det är 
väldigt 
roligt att se 
hur elev-
erna ut-
vecklas, 
när de har 
förstått 
det som 
man vill 
lära ut.”
Maria Persson
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RIDSPORT. Maria Perssons vardag

Möt landets bästa ridlärare
Maria Persson på Karlstads ridklubb blev utsedd till årets ridlärare i Sverige 2018. 

Märta Helgestrand ryktar sin häst innan det är dags för kvällens lektion. 

Maria med sina egna hästar Rioja, till vänster, och Lousino I. 

som ridlärare vid en livsstil är inte 
att överdriva.

– Jag brukar jobba på dagtid på 
tisdagar... men visst lägger jag en 
stor del av mitt liv på mitt jobb. Jag 
har även två egna hästar uppstal-
lade på ridklubben som jag rider 
utanför arbetstid, så jag brukar 
komma på förmiddagen även de 
andra dagarna för att hinna med 
mina hästar. 

Förutom ett stort hästintresse 
som du får leva ut, vad mer 
driver att dig orka jobba de här 
tiderna varje vecka? 

– Jag tycker att det är väldigt roligt 

att se hur eleverna utvecklas, när 
de har förstått det som man vill lära 
ut. Jag vill inte bara att mina elever 
ska bli bra på att rida utan också bli 
hästmänniskor. Att man tänker på 
hästarnas bästa innebär att man 
månar om dem före och  efter lek-
tionen också. Det är väldigt viktigt 
för mig. 

Som ridlärare har man ett stort 
ansvar och det gäller givetvis både 
för eleverna och hästarna på skolan. 

Maria Persson tillsammans Frida Evegård, Emil Wikberg och Tova Johnsson och hästen Lousino I. 

Forts. på 
nästa sida
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RIDSPORT. Maria Perssons vardag

– Det gäller för en ridskola 
att ha utbildade och enga

gerade ridlärare, det är en jätte
viktig del. Läraren styr mycket 
hur utbildningen är både för 
elever och hästar, vi ska genom 
vårt upplägg se till att hästarna 
mår bra. Här kommer vi in på  
nästa viktiga del och det är att 
hästarna är bra och lämpliga för 
det jobb som de ska göra. Hästar
na är inte födda till lektionshäs
tar utan lärs upp av oss att bli det. 
Vårt sätt att plocka in hästarna i 
lektioner och vårt sätt att hålla i 
lektionerna formar hur hästarna 
är.

Vill engagera eleverna 
Genom åren är det mängder av 
ungdomar, mestadels tjejer, som 
har tillbringat en stor del av sin 
fritid på en ridskola. Trots att ut
budet av andra aktiviteter ökar 
stadigt behåller ridskolorna sin 
popularitet. 

– Det varierar lite från genera
tion till generation hur många vi 
har i stallet, just nu är det lite mer 
än vad det var för tre, fyra år sedan, 
berättar Maria.

Att vara ridlärare får därmed en 
touch av att vara fritidsledare och 
Maria vet hur man ska hålla intres
set uppe bland ungdomarna. 

– Jag försöker få eleverna att 
tycka att det är kul att vara med 

på andra saker än bara ridlektio
nerna, till exempel klubbtävling
ar och andra aktiviteter. När de 
är med på aktiviteter utanför sin  
ridning blir de ofta mer intres
serade och ju mer man kan desto 
roligare tycker eleverna att det 
är. Det ger mig kick när eleverna 

engagerar sig och visar att de vill 
utvecklas. 

Betyder mycket
Timmarna som Maria Persson har 
tillbringat i ett ridstall går inte ens 
att räkna på och under hösten fick 
hon en fin belöning när hon blev 

utsedd till årets ridlärare i Sverige. 
Det blev offentligt i början av 

november och priset fick hon i 
samband med ryttargalan den 28 
november. 

– Jag fick reda på att jag skulle 
få priset någon vecka innan det 
blev offentligt. Jag hade hoppträ

nat med mina hästar och kollade 
mobilen innan jag skulle köra hem 
och hade ett missat samtal. Det var 
Lena Annergård på Strömsholm 
som hade ringt och när hon be
rättade om priset blev jag såklart 
jätteglad.

Nu när du har några veckors 
distans till det hela, vad har 
utmärkelsen betytt för dig?

– Det har blivit uppmärksammat 
och det har betytt väldigt mycket. 
Man lägger ner mycket tid och en
gagemang i sitt jobb så det är klart 
att det var jätteroligt att få priset

Vad blir nästa mål i karriären?
– Det är frågan, man vill ju hela 
tiden någonstans... För dagen är 
jag är Dbanbyggare och på sikt 
vill jag bli Cbanbyggare. Nu får 
jag bygga hinder som är 1.15 höga 
och som Cbanbyggare får man 
bygga hinder som är upp till 1.30 
höga och på regionala tävlingar. 
Sedan vill jag utvecklas som rid
lärare, man kan alltid bli bättre på 
att vara det.

Olivia Sommarbo får instruktioner hur hon ska hålla i tömmen, 

”Utan min ljudanläggning skulle jag inte orka med många lektioner innan rösten skulle spricka”, berättar Maria. 

”Jag försöker få eleverna att tycka att det är kul att 
vara med på andra saker än bara ridlektionerna”

Lisa Olaison, foto
054-19 96 87
lisa.olaison@
nwt.se

Mikael Solberger
054-19 97 26
mikael.solberger@
nwt.se


