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En fartfylld tjej i anrik hästmiljö
Ellinor Tranström och Herman (hennes häst) går andra året på Sveriges
Ridgymnasium i Flyinge, samhällsprofilen.
Är man intresserad av ett yrke inom hästnäringen så är Flyinge helt fantastiskt
menar Ellinor. Vilken fackkunskap och historia här finns, vilken miljö. Möjligheterna
till att utvecklas är stora. Här finns allt, fina ridhus och skickliga tränare.
Ellinor har sysslat med hästar i
hela sitt liv. På pappans gård i
Öved började hon och hennes
storasyster rida ponnyer. Min
första ponny Madicken
glömmer jag aldrig säger
Ellinor. Dina, den sista
ponnyn, var lite svårlastad,
men annars underbar på alla

andra sätt. Naturen runt
Övedskloster är storslagen.
Frualidrundan red hon ofta på
Dina, som hon också red
Hubertusjakter på.
Nu är det Herman, 8 år, som
gäller. Han var välutbildad när
Ellinor köpte honom och de
utvecklas vidare tillsammans i
hoppning. Ellinor bor på ett
elevhem i Flyinge med sina
klasskompisar, alla hjälps åt
och har jättekul tillsammans.
Ellinor arbetar hårt, veckan är
fylld av lektioner och
aktiviteter.
Hon varvar teoretiska ämnen
som t.ex. svenska, matte,
engelska, ridlära, djurhållning
och hästkunskap med
ridlektioner. Som hästtjej lär
man sig tidigt att ta ansvar
och bli stark både fysiskt och
mentalt.

Ellinor gjorde sin praktik hos toppryttaren Irma Karlsson på Stall Tullesbo. Nu
arbetar hon extra där på helgerna och inom kort ska hon följa med Irma och
hennes crew till internationella tävlingar i Spanien som hästskötare/groom i 4,5
veckor.
Så lärorikt och spännande! Tack vare stipendiet från Gyllenstierna-Weitz stiftelse
kan Herman stallas upp och tränas och tävlas hos Ellinors privata tränare Sara
Grankvist i Blentarp under tiden som Ellinor är i Spanien.
På Flyinge arrangeras ofta internationella tävlingar och eleverna är engagerade
som funktionärer eller hjälper till med att bygga banan.
Vilken toppryttare beundrar du mest frågar vi. Peder Fredriksson från
Grevlundagården så klart, men även hans bror Jens Fredriksson, som arbetar på
Flyinge. Det vimlar av hästkändisar på Flyinge. Under mattelektionen kan man kika
ut och se Rolf-Göran Bengtsson trava förbi. Ibland får man gå på clinics på
Flyinge, en slags seminarium med experter inom ridsporten som föreläser och
visar praktiska övningar.
Det finns olika inriktningar inför framtiden, men det vore intressant för Ellinor att
arbeta på en veterinärstation. Det kräver ytterligare specialutbildning efter
gymnasiet.
Ellinor älskar fart. Är du aldrig rädd frågar vi?
Man tränar sig mentalt att hantera sin rädsla genom att ha tränare man litar på och
genom att lära sig hantera risker på ett klokt sätt. Förra veckan hoppade jag riktigt
breda och stora hinder hos min hopptränare Sara. Först var det lite läskigt, men
sedan blir man bara lycklig.

