
Jag heter Lina Bjerke och är 38 år. Jag är i grund och botten en Östgöte men har snart bott 
halva mitt liv i Jönköping. Jag är uppvuxen på landet utanför Linköping och började rida tidigt 
och fick min första häst när jag var 9 år (antagligen lite för tidigt och det är inget jag berättar 
för mina barn!). Mina föräldrar lät mig inte gå den enkla vägen utan skaffade mig ett ungt 
varmblod som inte fungerade på travbanan. Det var en mycket svår uppgift med tårar och 
skratt och det finns inget annat i livet som jag har lagt ner så mycket tid på som den hästen. 
Jag tävlade för Valla Ponnyklubb och senare för Åkerbo rid- och körsällskap. Jag hade sedan 
en stor häst under gymnasiet med specialidrott på schemat. Det var en svår övergång till stor 
häst på tävlingsbanorna och jag åkte istället till England och bodde i en familj och red deras 
jakthästar. När jag sedan flyttade till Jönköping för att studera började jag rida på JFK och red 
sedan där ett par år.  

 

I arbetslivet är jag disputerad nationalekonom och arbetar som forskare på Internationella 
Handelshögskolan och som analytiker på Jordbruksverket. De största delarna av mitt arbetsliv 
handlar om landsbygdsutveckling och regional tillväxt. Jag är även ute och föreläser mycket i 
svenska kommuner om min forskning och erfarenheter för jag tycker det är viktigt att inte bara 
forska för det akademiska samhället.  

Jag och min man bor på Ljungarum och har tre barn (5, 8 och 9 år) och 8-åringen rider i en 
grupp på JFK. Jag tycker att klubben är fantastisk med sitt läge nära stan, bra ponnies och bra 
ridlärare. Jag känner också att det finns mycket saker att jobba med, många möjligheter och 
en del utmaningar. Jag tycker att en ridklubb med så bra ridskola och så bra 
tävlingsverksamhet behöver vara fast förankrat i värdeord såsom glädje, gemenskap, trygghet 
och ansvar. Och det behöver vara värdeord som genomsyrar alla delar av verksamheten och 
som alla känner sig delaktiga i. Det tror jag är den långsiktigt viktiga målsättning som man 
tillsammans måste arbeta med.  

 

   //Lina Bjerke 


