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RIDSPORT. Maria Persson från Karlstad ridklubb får utmärkelse från förbundet

Hon är Sveriges
Ett år till främsta ridlärare
i Ölme
Fredric Zetterström

– I dag har jag 17 lektioner i
veckan och jag tycker att alla
lektioner är lika viktiga och
roliga. Jag älskar ridningen

Maria Persson är Sveriges
främsta ridlärare 2018.
Kristofer Holmberg
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FOTBOLL. Hedvig Lindahl följer utvecklingen på nära håll

”Englands väg inte enbart positiv”
England har på kort tid
blivit en av de riktiga
giganterna inom damfotboll.
Men den engelska utvecklingen är inte enbart
eftersträvansvärd, säger
Hedvig Lindahl.
– När det gäller samhällets syn på fotbollen
har vi i Sverige kommit
otroligt mycket längre,
säger Chelseamålvakten.

De två senaste träningslandskamperna, mot Brasilien i
Nottingham och mot Australien London, lockade 7 864
respektive 6 068 åskådare,
vilken kan jämföras med
Sveriges senaste hemmamatch, mot Norge i Helsingborg. Då tog sig endast 2 639
personer till Olympia för att
bevittna en svensk 2–1-seger.
Hedvig Lindahl har spelat i Chelsea sedan 2015 och
följer utvecklingen på nära
håll.

Chelseas Hedvig Lindahl har följt utvecklingen av den engelska damfotbollen på nära håll. Arkivbild.
– Det är kul, det är häftigt och det går fort. Det har
skett en otrolig investering
på damsidan från förbundet.
Det är lätt att avundas siffrorna, men utvecklingen bör
också nyanseras, säger hon
och minns Tina Nordlunds
tal på Fotbollsgalan 2000.
Nordlund tilldelades Diamantbollen 2000 och konstaterade träffsäkert: ”Det
här var ju kul. Att vara i tv,
alltså. Det är ju inte ofta en
damfotbollsspelare är det”.
Ett sådant tal skulle fort-

farande i dag, 18 år senare,
vara svårt att föreställa sig
på en brittisk fotbollsgala.

Andra förutsättningar
– Där har Sverige kommit
otroligt mycket längre. Jag
tänker på Tina Nordlunds
tal till exempel. England är
precis i uppstarten av det
där. Där har man inte likvärdiga priser på galor, det
är fortfarande herrfotbollen
som premieras och ingen reagerar riktigt. Det är mer att
man är glad över att ens vara

där, så som vi i Sverige också
var tidigare, säger Hedvig
Lindahl.
– Samtidigt ser man andra
jättebra grejer som görs, där
klubbarna tar stort ansvar.
Och jag tror att deras process kommer att gå mycket
snabbare.
Svenska fotbollförbundet
har inte samma ekonomiska
resurser som sin engelska
motsvarighet. Därför är det
svårt att förhindra en utveckling där rikare landslag
springer ifrån Sverige eko-
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nomiskt, tror Lindahl.
– När det gäller att pumpa
in pengar i damfotbollen
så är vi inte i närheten, tror
jag. Mycket handlar ju om
pengar, men jag tror också
att de pushar sitt landslag
i marknadsföringen på ett
annat sätt. Vi börjar göra
det bättre, det börjar gå åt
det hållet, men det har varit
segt och jag skulle vilja att vi
paketerar det ännu bättre.

Lasse Mannheimer
TT
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w

Det ser ut att bli fullsatta läktare på New York Stadium i
Rotherham när England tar
emot Sverige i en träningslandskamp på söndag.
Det engelska fotbollsförbundet (FA) har på senare
år investerat stora pengar i
damfotbollen, och det har
gett resultat. Den inhemska
högstaligan Super League
har getts högre status – alla
spelare är från och med den
här säsongen heltidsanställda – och merparten av de
största klubbarna på herrsidan har gjort stora satsningar
på ett damlag.
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FOTBOLL. I måndagens
NWT berättade vi att det
kan bli en sammanslagning
mellan Säffle FF och SK
Sifhälla. Under onsdagskvällen hade föreningarna
varsitt informationsmöte
med samarbetsgruppen.
Ett beslut om en eventuell sammanslagning kommer dock att dröja.
– Det finns stadgar som
föreningarna måste följa.
Sifhälla behöver enligt sina
stadgar ha ett medlemsmöte två gånger där ett
samgående ska röstas igenom med två tredjedelars
majoritet. I Säffle FF:s
stadgar står det att vi ska
ha ett medlemsmöte där en
sammanslagning ska röstas
igenom med två tredjedelars majoritet. Det innebär att Sifhälla får inleda
med sin första omröstning
och jag tror att den sker vid
deras årsmöte i mars, säger
Säffle FF:s ordförande Erik
Koskela.

”Älskar ridningen”
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Inledande
informationsmöten i Säffle

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

och det är det bästa som
finns att lära andra rida och
att eleverna ska tycka att det
lika roligt som jag tycker att
det är. Min drivkraft är att se
de utvecklas, säger Maria.
Priset, ett stipendium på
10 000 kronor, delas ut på
Ryttargalan som hålls på
Grand Hotel i Stockholm den
28 november.
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SPORT I KORTHET.

En förebild

utbildningssektion.
Maria Persson har jobbat som ridlärare på Karlstad ridklubb i elva år. Hon
är själv aktiv som ryttare
och tävlar sina egna hästar
i hoppning samtidigt som
hon är en aktiv banbyggare
i Värmland.
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Oscar Gustavsson

Det är Svenska ridsportförbundets ridskole- och utbildningssektion som i samarbete med Granngården
står för utmärkelsen.
I motiveringen kan man

bland annat läsa att ”Maria
är en superpedagog som
skapar lust att lära. Hon
peppar alla, lyfter det som
är bra och möter varje häst
och elev på just deras nivå”.
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Att Fredric Zetterström kör
ett fjärde år är väntat, helt
enkelt därför att han har
kontrakt även för 2019. Zetterström har hela tiden haft
Conny Arkeland vid sin sida
som assisterande tränare.
– Vår förhoppning är att
Conny ska fortsätta. Vi ska
träffa honom i kväll, säger
Magnus Andersson, som
tillsammans med Fredrik
Nilsson utgör IFK Ölmes
sportgrupp.
Ölme gjorde en stark säsong och var nära att gå vidare till ett avgörande möte
om uppflyttning till division
2. Andralaget slutade på
sjunde plats i division 5 östra. Laget hade till och från
svårt att få ihop spelare.
NKP har fått uppgifter om
att Ölme inte ska ha ett andralag nästa år.
– Det är ingenting bestämt,
säger Magnus Andersson.

Karlstad ridklubbs lärare
Maria Persson har utsetts till Sveriges främsta
ridlärare 2018.
– Det känns helt
underbart, säger Maria
till ridsportförbundets
hemsida.
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Fredric Zetterström
fortsätter att träna IFK
Ölmes division 3-lag.
Fotbollsföreningen
har inte bestämt om den
ska ha ett andralag nästa
säsong.

