Ridskolan i skuggan av Saab
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UR SORGEN FÖDS KREATIVITET
Människor utan jobb har inte råd att rida. Detta har drabbat ridskolan i Trollhättan, som efter
Saab-krisen har minskat både antalet anställda och antalet hästar i stallet. Men kvar finns en
framtidstro.
Trollhättan har länge haft en arbetslöshet som legat bland de högsta i Sverige. I november var över
14 procent av kommunens invånare öppet arbetslösa. I december gick Saab i konkurs och över 3 500
personer förlorade jobbet.
Nu har krisen nått även Trollhättans Fältrittklubb, som driver den största ridskolan i kommunen. För
några år sedan, 2005, hade ridskolan över 500 elever i veckan. I dag är antalet nere på 285 elever.
Flera av instruktörerna har därför fått gå ner i tjänst, och en anställd i stallet har sagts upp. Ett antal
ridskolehästar har sålts.
-Vi var tvungna att göra något, säger ridinstruktören Weronica Jonsson, en av de få som fortsätter
arbeta heltid.
Alla anställda har varit delaktiga i förändringen, och även om det varit kärvt och skapat en del oro, så
har de förstått det nödvändiga.
Hon får medhåll av verksamhetschefen Claes Peterzén.
-Vi går igenom samma process som de Saabanställda. Det är en sorgeprocess, men när sorgen väl har
lagt sig blir man mer kreativ.
Med guldkort ur krisen
Nu är idéarbetet i full gång i ridklubben.
-Vi tänker erbjuda nya upplägg vid sidan av de traditionella lektionerna, och lanserar därför
träningskort, berättar Claes Peterzén.
Idén kommer från gymmen, som ofta erbjuder ett flexibelt upplägg för sina kunder. Den dyraste
varianten för rideleverna blir ett guldkort, som kommer att kosta 2 000 kronor i månaden eller ännu
mer.
-Då får eleverna tre lektioner i veckan på tider som de kan bestämma själva, och på de hästar de vill
rida. Vi tänker oss också en VIP-kväll varje termin, och rabatterade priser på privata träningar, säger
klubbens ordförande Tony Karlsson.
- En annan variant kan vara att få tillgång till en lektionshäst för att åka ut och tävla på lokaltävlingar.
Men att erbjuda en dyrare ridutbildning, hur kan det vara ett alternativ i en kommun med
krisstämpeln tungt hängande över sig?
-Kanske inte ett alternativ för de vanliga eleverna, men för dem som verkligen vill utveckla sin
ridning, eller gärna skulle ha egen häst men inte har tiden. Då blir det i stället billigt, menar Tony
Karlsson.
Sedan finns också planer för att erbjuda ridning till dem som inte har så mycket pengar – något som
är vardag för väldigt många Trollhättebor. Drop in-ridning som eleverna kan boka från gång till gång
är redan infört, och klubben har också sökt och fått pengar via Idrottslyftet för att ordna pröva påridning för skolbarn.

Vill bevara kvaliteten
Trollhättans Fältrittklubb driver den största ridskolan i Trollhättan, och anläggningen ägs av
kommunen. Här finns två ridhus och stallar med plats för ett 50-tal hästar varav knappt hälften hör
till ridskolan.
Här finns också en cafeteria med en rymlig soffa där väntande elever och föräldrar kan slå sig ner,
och kontorslokaler som är ljusa och luftiga, ”som en riktig arbetsplats” säger ordföranden Tony
Karlsson med ett litet leende.
Utanför håller Weronica Jonsson på att ta in hästarna för dagens lektioner. Hon har funderat på hur
jobbet blir nu, med färre anställda.
-Vi pratar mycket om hur vi ska lägga upp arbetet nu, för vi vill inte ge avkall på kvaliteten, säger hon
samtidigt som hon går från box till box för att sätta på innetäcken och känna igenom
ridskolehästarna.
Att arbeta på en ridskola, och särskilt på en ridskola i en kriskommun som Trollhättan, innebär också
ett alldeles speciellt ansvar.
- Vi måste tänka på att ha tid att se alla i stallet, och kunna vara medmänniskor.
Stallet en frizon
Weronica är uppvuxen i Trollhättan och vet hur viktig Saab-fabriken är för kommunen. Men för dem
som bor här har det snarast blivit vardag att Saab är i kris, konstaterar hon. Och läget för Saab är inte
något stort samtalsämne i stallet.
-Här är det lite som en frizon. Du kan släppa allt det jobbiga när du kommer till stallet.
- När du rider kan du inte sitta och tänka på Saab. Du måste vara här och nu tillsammans med din
häst.
Anna Nyberg

Ridskolan i Trollhättan har sålt en del hästar, och framför allt ponnyer. Men det är viktigt att inte
räkna för snålt på antalet hästar säger Claes Peterzén, här tillsammans med ridskolehästen Wakito,
en hannoveranare.

Styrelsen pratar ständigt om att erbjuda ett utbud som är så flexibelt som möjligt, säger Tony
Karlsson, ordförande i Trollhättans Fältrittklubb sedan 2001. Här med Jenny Hermansson och hennes
häst Chutney.

