
 

Kajsa Eikedahl 
 

 

”Hej, jag heter Kajsa Eikedahl 

och är 13 år i augusti. Jag har 

ridit på Burhults stuteri och 

ridskola hela mitt liv fast jag 

började rida på lektion när jag 

var 4 år. Burhult har bara welsh 

av olika sektioner och i början 

red jag på den minsta sektionen 

som är sektion A (och rider 

fortfarande då och då på dom).  

 

De som har betytt mest för mig av sektion A är Burhults Toy och Verdrefawr 

Marolyn. Toy för att han har lärt mig väldigt mycket och vi har haft jättekul kul 

ihop och Marolyn för att jag har tävlat henne i Engelska ridklasser och vi har haft 

stora framgångar ihop. Vi vann vår klass i first ridden på den internationella 

utställningen i Danmark 2015 och vann även first ridden och blev reserv ridden 

champion på riksutställningen samma år. 

 

Efter det så var det dags att byta 

upp till nästa sektion som är 

sektion B och red då på 

Casnewydd Anne. Anne är 

snabb och duktig på att hoppa.  

Anne och jag var med på 

Eurohorse förra året och red i 

mässpaddocken som SWF:s 

representant för sektion B. Det 

var spännande och väldigt kul. 

 

 



Eftersom jag fyller 13 i år och inte får tävla B-ponny så länge till var det dags att 

byta häst igen. Då passade det bra att gå över till den tredje sektionen som är 

sektion C. Jag började med Hagaby Briallen i februari i år och vi har ännu inte 

hunnit göra så mycket ihop. Briallen är jättesnäll att hålla på med och rolig att 

rida. Jag hoppas att kunna ha henne i flera år och att vi kommer tävla framöver. 

Efter det hoppas jag på att få pröva på att rida de andra två sektionerna som är 

sektion D och partbred. Jag gillar welsharna för att de är passar så bra för barn 

och att man aldrig behöver byta ras för att man vuxit ur sin ponny. 

 

Förra året fick jag vara 

med om en väldigt rolig 

grej…. Jag fick 

tillsammans med Johanna 

Sällberg och hennes fina 

hästar Delilah och Salstas 

Tamara vara med på EM-

invigningen i ridsport. 

Det var vi som var Pippi 

Långstrump och Herr 

Nilsson. Vi hade även 

uppvisning i mäss-

paddocken. Då fick jag med hjälp av Johanna rida barbacka och utan träns på 

Delilah och skulle sedan ha Tamara och en hund lösa bredvid.” 

 

Bild 1 – Verdrefawr 

Marolyn, foto: Lotta 

Sandberg 

Bild 2 – Casnewydd 

Anne, foto: Lotta 

Sandberg 

Bild 3 – EM-invigning, 

foto: Hanna Heinonen 

Photography 

Bild 4 – en god jul med 

Burhults Toy, foto: Lotta 

Sandberg 

 


