
Sleipner ska fortsätta att vara en 
inkörsport till ridsporten på Åland.  
Så formulerar styrelsen sin gemensamma 
vision för Ålands största ridskola. 

Styrelsen vill därför utöka anläggningen med 
ett större ridhus och fler ridstigar. Sleipner är 
ett stall dit alla är välkomna.  Och eftersom vi 
har subventionerade ridavgifter är det möjligt 
för alla att rida, säger Edgar Öhberg. Och 
bredden på verksamheten är viktig, det är då 
man också kan få fram topparna.

Även tryggheten är viktig, och Sleipner 
fortsätter att sätta säkerheten högt. Det gör 
man genom att ha stabila hästar med bra 
lynne och att erbjuda lån av all nödvändig 

säkerhetsutrustning, dvs. hjälmar och 
säkerhetsvästar.

Föräldrarna styr mycket av barnens 
fritidssysselsättningar och det är viktigt att de 
känner sig trygga med Sleipner, menar Jenny 
Enbär. Och stallet är en fristad för många 
flickor – det ger möjlighet att umgås med 
djur och människor utan en massa krav på 
utseende och annat, säger Katarina Donning.
Även vuxna som söker meningsfull fritid får 
glädjefull träning här, menar Annika Måtar.

Hotet Svinö holme
Men allt i framtiden är inte rosenfärgat. 
Den planerade bebyggelsen av Svinö 
holme bekymrar, eftersom den planerade 
vägdragningen till bostadsområdet går rätt 

igenom anläggningen – mellan stallet och den 
stora ridbanan Komposten, över ett antal av 
hagarna. Redan idag är vi helt inringade av 
bilvägar, vilket gör det svårt att rida ut säkert 
med små barn på hästryggarna. Som planerna 
ser ut nu blir det dessutom en hårt trafikerad 
väg rätt genom anläggningen som vi ska 
behöva ta barn och hästar över varje gång vi 
ska till ridbanan på andra sidan.

Ljus framtid
Styrelsen ser ändå ljust på framtiden 
och har genom åren satsat mycket 
på föreningsutveckling och att hålla 
anläggningen i fint skick. Föreningen kommer 
att fira sina 50 år med en vårfest och visa upp 
alla fantastiska hästar och verksamheten. ¤

Styrelsens vision för framtiden:

Sleipner fortsätter att vara
en inkörsport till ridsporten

Nästan hela Sleipners styrelse på besök i ponnyn Olles spilta: Nina Eriksson, Jenny Enbär, Katarina Donning, Tommy Thörnroos, Annika Måtar, 
Edgar Öhberg och Mikaela Bruhn. Bara Mats Holmberg saknas på bilden.
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Innehåll:

Maggie Selins (Häggblom) tavla, som är omslag till denna jubileumsskrift, innehåller hästar, hundar, katter och personer som inte nödvändigtvis 
var här samtidigt. Tavlan speglar konstnärens minnen av tiden på Sleipner under många år och föreställer stallbacken på Espholm. En del av 
figurerna är identifierade av Maggie själv, men kanske du också känner igen dig själv någonstans. Här är de som vi vet vilka det är:

1. Tirol
2. Jenny och Karro Eklund
3. Nina Lindfors och Catrin Schönberg
4. Marie Andersson (Kalm)
5. Ken Lemberg skor en häst
6. Siw Söderlund (Ekblom)
7. Pokeri, Agneta Zimmers (Nyman) häst
8. Ken Lemberg fixar elen till belysningen
9. Othello
10. Hamlet
11. Sussi Lindholm (Hellsten)
12. Konstnären själv med sin häst Fang
13. Taxarna Yello och Ruska, Maggis hundar

14. Stallkatten Idun
15. Simon
16. Rolf Söderback
17. Berra, Rosalie Palmers hund
18. Ali
19. Mischa, Agneta Zimmers (Nyman) hund
20. Dag Nyman
21. Indeed
22. Okko
23. Bulle, Sussi Lindholms (Hellsten) hund
24. Agneta Zimmer (Nyman) ridlärare
25. Nessa
26. Jocke Roiha på Brelock
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