
avsett åldrar och utbildnings-
nivåer så är varje lektion alltid 
lika rolig, tycker hon.

– Det bästa jag själv vet är ju 
att rida och träna. När man får vara med 
och hjälpa andra så utvecklas man också 
själv lite.

Maria Persson håller till hos Karlstad 
Ridklubb och har länge varit”lokalkän-
dis”. Under tolv år har hon utsetts till årets 
ridlärare i Karlstad, dit hon kom via Kris-
tinehamn efter att som tonåring ha flyttat 
till Värmland från västgötska Hjo. Nu tar 

Maria kan konsten att peppa

MARIA PE RSSON
Bor: Kristinehamn, pendlar till 
Karlstad.
Ålder: 49 år.
Hästar: Rioja, 13 år (Tornesch- 
Triumf) egen uppfödning som 
går 1,30-hoppning. Lousino I ,      
7 år, (Lasino–Capitol I) som gått 
några 1,20-klasser.
Motto: Det man tränar på blir 
man bättre på, så våga prova 
och var noga med att träna rätt 
saker. 

O

Hennes elever är från småbarn till pensionärer 
och både nybörjare och i specialgrupper. 

– Det blir en väldig variation. Så vill jag ha 
det, säger ridläraren Maria Persson. 

I  S TA L L E T
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hon klivet till ”rikskändis” efter att ha fått 
utmärkelsen Årets ridlärare 2018, ett pris 
som delas ut av Ridskole- och utbildnings-
sektionen i Svenska Ridsportförbundet till 
Sveriges främsta ridlärare. 

Ur motiveringen: ”Maria är en super-     
pedagog som skapar lust att lära. Hon 
peppar alla, lyfter det som är bra och möter 
varje häst och elev på just deras nivå. Med 
sin gedigna utbildning och långa erfarenhet 
som bland annat banbyggare, ryttare och 
engagerad ridsportare, är hon ett föredöme 
och en oumbärlig kraft för svensk ridsport.” 

 – Det är stort. Det känns väldig kul 
med en sådan uppskattning från elever 
och uppifrån i organisationen. Man lever 
ju med jobbet hela tiden och lägger ner 
mycket arbete. 

Förutom ridlärarexamen SLR III har 

Maria Persson gått den internationella rid-     
lärarutbildningen som via svenska Ströms-
holm tog henne till Frankrike och Tyskland. 
Hon har också jobbat i dressyrstall i Wien, 
Österrike. Men det är på ridskolan hon 
känner sig mest hemma.

– Det är där allt börjar på något sätt, och 
jag tycker att man kommer långt som ryt-
tare på ridskola. Man får mycket kunskap 
som man har nytta av länge, inte minst om 
säkerhet och hur hästar reagerar. Som rid-
lärare där når jag också många. 

– Att lära sig rida är lite som att lägga 
pussel. Alla bitar ligger inte alltid på plats 
direkt. Man får jobba med en bit i taget. 

Maria Persson fick ta emot sitt pris un-
der Ryttargalan – ett träningsstipendium 
på 10 000 kronor och ett presentkort hos 
Granngården på samma summa.

Text: Britt 
Ledberg  
Foto: Nya 
Wermlands-
tidningen


