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154 500 enskilda medlemmar

Snabba fakta om 
svensk ridsport

Tredje största  
ungdomsidrotten

En miljon svenska 
hästälskare

Cirka 450 ridskolor

861  
ideella ridsportföreningar

Sverige är Europas 
näst hästtätaste land 

efter Island

5 miljoner  
ridtimmar på  

ridskola per år

208 001 tävlings-
starter 2020

90% tjejer 
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Vision

Svensk Ridsport – 
Världens bästa!

Verksamhetsidé

I kraft av ideella 
föreningar utvecklar 

vi ridsport  
med kvalité, för  
alla – hela livet.
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Vinjett

6 Verksamhetsberättelse 2020

Ordföranden har ordet

Det gångna året har verkligen varit annorlunda. Stängda are-
nor, begränsad verksamhet både på ridskolor och tävlingsba-
nor, inställda möten. Vår sport har påverkats i stor omfatt-
ning, men vi måste också ha i åtanke varför det har varit så 
här. Vi, och hela världen, drabbades av en allvarlig, smittsam 
sjukdom, som mycket snart blev till en pandemi.

Mina tankar går i första hand till dem som drabbats person-
ligen av sjukdom och sorg. I det perspektivet är en inställd 
tävling eller ridlektion ganska oväsentligt.

Ridsporten, som alla andra idrotter, är livgivande, men inte 
livsviktig.

Ridsporten har trots allt kunnat hålla igång verksamheten 
under det gångna året, med begränsningar och utifrån de lagar, 
råd och rekommendationer som kommit från myndigheterna. 

Hästen har verkligen fått vara i fokus. Hästar och ridsport 
gör gott för människan. Stallet och hästarna blir en frizon 
från stress och bekymmer, hästen kräver ju hundra procent 
uppmärksamhet från oss, vare sig vi pysslar i stallet eller ri-
der ett riktigt träningspass.

Vi har under året ytterligare satt hästen i fokus genom att 
stärka Hästvälfärdsrådet.

Vi har under det gångna året gjort bedömningen att ridsko-
leverksamheten kan fortsätta, med uppmaningen vi alla kan 
utantill nu, att en riskbedömning görs som visar att aktivite-
ten är möjlig att genomföra, och att myndigheternas råd och 
rekommendationer följs. 

Ridsportens mantra är ju en hästlängds avstånd och det 
tycker jag att vi har varit mycket bra på att hålla under året. 

Vi har alla tagit ansvar för varandra, och vår verksamhet har 
haft en mycket liten smittspridning.

Svenska Ridsportförbundet med förbundsstyrelse och 
kanslipersonal, har arbetat hårt för att föra fram ridsportens 
och hästarnas särart till Riksidrottsförbundet, myndigheter 
med flera. Ju mer de får veta om ridsporten, desto större för-
ståelse får vi för våra utmaningar och ställningstaganden.

Idrotten har stått samlad i coronapandemin, men alla 
idrotter kan inte behandlas på samma sätt. Lagsporterna har 
sina utmaningar, de individuella idrotterna som till exempel 
ridsport, har andra problem att tackla. Vi har dessutom våra 
hästar och djurskyddslagstiftningen att tänka på. Hästarna 
klarar sig inte på egen hand i stallet. 

I våras skickade vi ett brev till landets kommuner med en 
uppmaning att tänka på bland annat ridskolorna när budget 
och planering gjordes, och vi följde upp det strax före jul med 
information om ridsporten och hur en eventuell stängning av 
ridskolorna slår mot folkhälsa, djurskydd och ekonomi.

I vanliga fall när det är dags att göra bokslut över det gång-
na året brukar det vara medaljer och andra framgångar vi kan 
vara stolta över.

I år ska vi alla vara stolta över att vi kunnat hålla ridsporten 
i gång. I våra samtal med andra idrotter, de internationella rid-
sportorganisationerna och andra länders ridsportförbund kan 
vi konstatera att vi har kunnat träna och tävla i stor omfattning 
jämfört med många idrotter och ridsport i andra länder.

Under året har våra tävlingsarrangörer gjort en fantastisk 
insats som genomfört tävlingar på ett corona-anpassat sätt. 

Ett år som  
påverkar oss alla!

Coronapandemin 2020 har utmanat oss alla och även  
ridsporten i stort. Men under svåra tider betyder hästar och 

ridsport också ännu mer än någonsin. 

Vissa tävlingsarrangörer har 
tvingats ställa om till nya rikt-
linjer från myndigheterna mitt un-
der pågående meeting. Vi har lyckats 
genomföra majoriteten av våra tävlingar 
med 200 000 starter under 2020, jämfört med  
355 000 året innan. 

Efter en tuff vår ändrades smittläget till det bättre under 
sommaren och vi kunde genomföra några av våra mästerskap.

Personligen så njöt jag storligen av att kunna se Rolf-Gö-
ran Bengtsson ta sitt första SM-guld i konkurrens med hela 
svenska eliten på Falsterbos gröna bana, Patrik Kittel tog sitt 
sjunde SM-tecken och fälttävlansryttarna fick sina SM både 
individuellt och i lag, tack vare stora insatser av arrangörerna 
på Segersjö och Flyinge.

Av de stora internationella evenemangen i Sverige hann 
Gothenburg Horse Show genomföras innan arenorna runt 
om i landet tvingades slå igen dörrarna. De övriga ställdes in, 
men arrangörsstaberna planerar för att vara tillbaka 2021, 
och det är något att verkligen se fram emot.

Kunskapsklassikern Folksam Hästkunskap Cup förvandla-
des detta år till en Poängjakt när ungdomarna i förbundet 
inte ställde in, utan ställde om. Med lika delar spänning och 
hästkoll genomfördes en digital tävling som visade att kun-
skap, fantasi och engagemang finns hos unga landet runt.

Inget slår det personliga mötet, men vi har lärt oss att alla mö-
ten inte behöver vara i en möteslokal, ett styrelserum eller på  
läktaren. Det går att mötas i den digitala världen och diskutera,  

 
dela idéer och fatta beslut. Det är en erfarenhet vi tar med 
oss in i den framtida planeringen. Kan hälften av våra mö-
ten även i fortsättningen ske digitalt kan vi använda tid och 
pengar för andra delar av verksamheten.

Jag vill tacka er alla för det arbete ni lagt ner under året för att 
hålla ridsporten i gång, det tålamod ni visat när vi fått fatta 
genomgripande beslut med kort varsel, och den solidaritet ni 
visat för att stoppa smittspridningen.

Nu ser vi framåt, håller i och håller ut.

Ulf Brömster, ordförande 

”Ridsporten, som alla andra 
idrotter, är livgivande, men 

inte livsviktig. ”
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Det här är vi
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 Vi tar ansvar
 Vi tar ansvar för våra hästar och ser till att hästen  
 finns i en säker miljö. Vi agerar om hästen far illa.

 Vi respekterar
 Vi respekterar alla och lever som vi lär.  
 Vi står upp när något är orätt.

 Vi engagerar
 Vårt engagemang för hästar och  
 medmänniskor är vår drivkraft.

 Vi sprider glädje 
 Vi sprider glädje och gemenskap i en trygg miljö.

 Vi är bäst tillsammans
 Vi är schyssta och skapar förutsättningar för  
 varandra att lyckas.

Vår värdegrund
Våra värderingar utgår från allas lika värde  

och en tydlig demokrati där alla kan påverka.  
Vi arbetar för en positiv ridsportanda som är  
vårt gemensamma förhållningssätt gentemot  

hästar och människor. 

Vi är bäst tillsammans
Vi arbetar för en anda där:

861 FÖRENINGAR,
154 500 ENSKILDA MEDLEMMAR

19 DISTRIKT

FÖRBUNDSSTÄMMAN

FÖRBUNDSSTYRELSEN

KANSLI

Centrala  
Ungdomssektionen

Tävlings- 
sektionen

Ridskole- och  
Utbildningssektionen

Digitaliseringsråd

Arbetsutskottet

Juridiska utskottet Hästvälfärdsrådet

Disciplinnämnden

Säkerhetsutskottet

VALBEREDNING
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Ridsport 2025

Tillsammans  
mot framtiden!
Svenska Ridsportförbundets strategiarbete Ridsport 2025 
stakar ut vägen mot framtiden och samlar kraften i ridsporten 
så att vi ska bli bättre och starkare tillsammans.

Fem fokusområden
Ridsport 2025 har fem fokusområden, med  

övergripande mål, och effektmål för 2025 och 
verksamhetsinriktning i tvåårsperioder till grund 

för varje fokusområde.
Strategidokumentet ligger till den verksamhets- 

inriktning med ekonomisk plan som antas av  
förbundsstämman. Och den ligger i sin tur till 

grund för den verksamhetsplan Svenska  
Ridsportförbundet arbetar efter.

Ridsportens värderingar  
och varumärke
– Vi lever och leder enligt ridsportens värderingar och samlas  
runt ett tydligt varumärke för svensk ridsport.

Verksamhetsinriktning 2020–2021
 Implementera ridsportens värdegrund på alla nivåer.

 Förstärka ridsportens varumärke utifrån värdegrunden

Ridsport på hästens villkor
– Med utgångspunkt i kunskap, beprövad erfarenhet och aktuell forskning  
skapa bästa möjliga förutsättningar för hästens välmående.

Verksamhetsinriktning 2020–2021
 Rätt häst på rätt plats.

 Inhämta, bygga och sprida evidensbaserad kunskap i hästvälfärd.

Ridsport på individens villkor
– Skapa förutsättningar för att fler väljer att rida och umgås med  
hästar i våra föreningar, hela livet.

Verksamhetsinriktning 2020–2021 
 Skapa attraktiva former för ridsportens utövare. 

 Skapa attraktiva former för ideellt engagemang.

Ridsportens prestationsmiljöer
– Våra utbildnings- tränings- och tävlingsformer skapar lust, laganda och inspirerar 
till att lära och prestera. Vi skapar förutsättningar för sportsliga framgångar 
nationellt och internationellt.

Verksamhetsinriktning 2020–2021 
 Revidera, synliggöra och implementera ridsportens utvecklingsmodell. 

 Kvalitetssäkra och utveckla ridsportens anläggningar.

Ridsportens förutsättningar
– Skapa förutsättningar för en hållbar utveckling av svensk ridsport och öka  
vårt inflytande inom idrotten och i samhället, i Sverige och i världen.

Verksamhetsinriktning 2020–2021 
 Utveckla och förstärka ridsportens systematiska påverkans- och opinionsarbete. 

 Implementera Svenska Ridsportförbundets miljö- och hållbarhetsstrategi.
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VinjettDet här är viRidsport 2025

– Vi var ganska många där från vår för-
ening och tänkte: Guuud så bra, äntli-
gen lite styrdokument att jobba ifrån, 
säger Terese Edholm, ordförande i Bo-
dens Ridklubb.

– Vi är elva i styrelsen och började 
med en workshop där vi gick igenom 
nuläget för vår förening, det vill säga 
var vi befinner oss inom fokusområde-
na. Där tog vi hjälp av dialogduken för 
Ridsport 2025. Vi valde sedan att dela 
upp oss i mindre ansvarsgrupper för de 
fem olika områdena.

Var och en fick säga vilket den ”brinner” 
mest för. Men att välja mellan de fem fo-
kusområdena blev inte alltid så lätt. Flera 
styrelseledamöter ville vara med på ”allt” 
men nu är man 2–3 personer på varje om-
råde och det fungerar fint.

– Ridklubbens verksamhetschef 
Paulina Mannberg är med på våra sty-
relsemöten så hon fick också ta plats i 
en grupp, säger Terese Edholm.

När styrelsen hade gått igenom nulä-
get fortsatte de med att ta fram mål och 
handlingsplaner för att nå målen.

– Sedan tidigare har vi jobbat igenom 
vår värdegrund, men kände att vi behöv-
de arbeta mer för att få ut den i förening-
en. Nu har vi pratat om att arrangera en 
värdegrundsdag för medlemmarna.

– När det gäller ”hästens villkor” så 
vill vi öka kunskaperna om hästen och 
vidareutbilda våra stallvärdar. Vi vill få 
ut fler informationsfilmer på vår webb 
för att nå även de vuxna som inte rider, 
men är här med sina barn.

Inom området ”individens villkor” ska 
styrelsen skicka ut en enkät för att lära 
sig mer om vad medlemmarna vill. En 
del frågor kommer att handla om hur 
medlemmarna vill engagera sig ideellt.

– Vi vill göra det enkelt för folk att 
delta. Många vill engagera sig, men vet 
inte alltid vad de kan och får göra. De 
måste få känna sig trygga med det.

För att ge fler mod att ge sig ut på 
tävlingsbanan tittar området ”presta-
tionsmiljöer” på hur föreningen kan an-
vända de erfarna tävlingsryttarna som  
faddrar.

– Vi har väldigt många startande på 
våra miniklubbtävling-
ar men inte alls lika 
många på de ”vanliga” 
klubbtävlingarna. Vi 
måste jobba med att 
minska gapet.

På det femte området 
”ridsportens förutsätt-

ningar” har klubben det ganska bra för-
spänt, tycker Terese Edholm.

– Vi har ju en väldigt bra relation med 
vår kommun. Just nu pågår bygget av ett 
nytt stall, ett medlemsstall och ett nytt 
ridhus. Men här finns ändå saker att tän-
ka över. Ridklubbens verksamhet sträck-
er sig över olika förvaltningar vilket gör 
att vissa frågor bollas runt i kommunen 
och det är svårt att veta vem som bär an-
svaret. Det kan bli rätt tungjobbat ibland.

I dag är fokusområdena (se sidan 11) i 
Ridsport 2025 en stående punkt på dag-
ordningen vid varje styrelsemöte som 
hålls en gång i månaden med uppehåll un-
der sommaren.

– Det bästa med de här riktlinjerna är 
att vi inte helt på egen hand behöver upp-
finna hjulet. Vi har fått frågor att börja 
arbeta med, kan göra en nulägesanalys 
och en handlingsplan. Det blir betydligt 
lättare att verka om man har ramar och 
riktlinjer att jobba efter, och nya ledamö-
ter i styrelsen får en tydlig roll.

– Vi tar gärna emot fler styrdoku-
ment och handlingsplaner från förbun-
det centralt, som kan underlätta.

– Den absolut viktigaste frågan för 
oss är området Ridsport på hästens 
villkor. Vi är en kvalitetsmärkt ridskola 
med utbildad personal. Vi har en skyl-
dighet att utbilda och sprida kunskap 
för att öka hästens välfärd. Om alla job-
bar åt samma håll så blir det mycket mer 
kraftfullt. 

Äntligen! Styrelsen för Bodens Ridklubb blev glad när strategin 
för Ridsport 2025 presenterades på den föreningskonferens som 
Norrbottens Ridsportförbund håller varje höst. Här kom ramar 
och riktlinjer att ta avstamp från i arbetet för föreningen.

Tydlig strategi  
förenklar 

Om Bodens RK
 Drygt 500 medlemmar. Störst i Norrbotten.

 På anläggningen finns idag under byggtiden  
 35 hästar, i verksamheten och privatägda. Det nya  
 stallet byggs för 45.

 Ligger centralt, cirka 3 kilometer från centrum.

"Den absolut viktigaste frågan för oss är området 
Ridsport på hästen villkor. Vi är en kvalitetsmärkt 
ridskola med utbildad personal. Vi har en skyldighet att 
utbilda och sprida kunskap för att öka hästens välfärd"
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Det här är viRidsport 2025

– Vi har i alla år strävat efter att försöka 
sprida intresset för teori. Men det har 
ibland varit tungt att få eleverna att förstå 
att de behöver den här kunskapen, säger 
Mia Skäryd, ridskolans verksamhetschef.

– ”Teori” kan låta lite tråkigt. Kanske 
borde vi döpa om det till ”hästskola”?

I ridterminen ingår alltid två tillfällen 
med teori och två med sitsträning under 
longering. Satsningen ”Fördjupning” har 
körts i tre terminer, med ett extra tillfälle 
under helgen som har anpassats efter ni-
vån hos varje ridgrupp.

– Eleverna har varit med i stallsyss-
lorna en stund på morgonen och efter 
ytterligare en stunds teori blev det ett rid-
pass med uteritt. Just därför la vi det på 
helgen, för att ta vara på dagsljuset, säger 
Mia Skäryd.

Varje termin med fördjupning har haft 
sitt tema. Först ut var ”Stallet”, vårter-
minen 2019, med baskunskap om till ex-
empel mockning, att strö en box, lägga på 
täcke, vända hästen i boxen. Termin två 
hade tema ”Foder”, höstterminen 2019.

Under våren 2020 re-
peterades de olika ste-
gen, som också följer 
planen för ryttarmär-
kena. Under den här 
tiden har ”Veckans 5 
frågor” hängt på en av 

stallväggarna. Där har ridgrupperna till-
sammans klurat på frågor och svar och 
sedan kunnat vända på bladet för att hitta 
facit.

– Det här la vi ut också på Facebook 
och Instagram och har fått respons från 
andra delar av landet. Jätteroligt!

På det här sättet la föreningen grunden 
till ett Klubbmästerskap i teori.

– Nu till hösten bytte vi helgfördjup-
ningen mot att börja terminen en vecka 
tidigare och genomförde då KM i teori. 
Varje grupp gjorde ett teoriprov, som ett 
grupprov, och på ”sin” nivå. Vi håller på att 
rätta proven nu. Gruppen som segrar får 
en extra ridlektion.

Mia Skäryd säger att fördjupningen har 
varit väldigt uppskattad. Hon hoppas att 
den ska få en fortsättning.

– Det handlar om vikten av att förstå 
hästen som individ. Den som hanterar en 
häst, på marken eller från ryggen, måste 
kunna förhålla sig till om den är seg eller 
om den är sprallig, och kunna lösa even-
tuella problem utan att skylla på hästen. 
Den måste respekteras som den värdeful-
la individ den är.

– Den avsuttna kunskapsdelen ska 
spegla hur viktigt det är att vara närva-
rande hos hästen när man är med den. Att 
lägga mobilen åt sidan. Att förstå att hela 
samspelet med hästen är viktigt. 

För att sprida hästkunskap bland ridskolans elever har 
Bollnäs Ridsällskap ökat på terminen med avsutten 
fördjupning och ett klubbmästerskap i teori.

Hästskola för 
hästarnas bästa 

Om Bollnäs RS
 Finns i Hedenområdet, i utkanten av Bollnäs.

 Har strax över 400 medlemmar, cirka 190 ridande  
 per vecka och ett 20-tal lektionshästar, både häst  
 och ponny.

 Firar 50-årsjubileum nästa år.

Ridsport på hästens villkor
Att som Bollnäs Ridsällskap aktivt jobba för att öka hästkun-

skapen bland sina medlemmar är ett sätt att stärka förutsättningarna 
för hästens välfärd. Det faller under ett av fem fokusområden i Svenska 
Ridsportförbundets strategi Ridsport 2025 –Ridsport på hästens vill-
kor – att med utgångspunkt i kunskap, beprövad erfarenhet och aktuell 
forskning, skapa bästa möjliga förutsättningar för hästens välmående.
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Vinjett

För första gången genomfördes Ridsportforum digifysiskt, 
med sju träffpunkter runt om i landet uppkopplade mot en 
studio.

De som inte hade möjlighet att komma till någon av de sju 
träffpunkterna kunde delta från valfri plats, och uppdelning-
en mellan dem som kom till träffpunkterna och de som deltog 
digitalt från annan plats var ungefär hälften/hälften.

I studion i Västerås var Karin Moberg Granström, jour-
nalist och ridlärare, moderator och lotsade deltagare och 
diskussioner i mål. På podiet fanns förbundsordförande Ulf 
Brömster, vice ordförande Helena Carlsson, generalsekrete-
rare Annika Tjernström samt Elin Gustavson, ordförande i 
Centrala Ungdomssektionen, CUS.

Diskussionsteman
Ridsport 2025, ridsportens strategidokument mot framtiden, 
var även på detta Ridsportforum i fokus. Tre av de fem foku-
sområdena diskuterades i grupperna, På hästens villkor, På 
individens villkor och Ridsportens prestationsmiljöer. 

På temat Ridsportens prestationsmiljöer lyftes bland an-
nat vikten av strategiskt hållbarhetsarbete, stärkt kommun-
dialog och besöksverksamhet. Diskussionerna runt Indivi-
dens villkor kretsade bland annat kring hur ridsporten kan 
bli mer inkluderande, målgruppsanpassad och olika sätt att 
förenkla för att göra fler medlemmar delaktiga på alla nivåer. 
Ridsport på hästens villkor är ett tema som engagerar. Här 
diskuterades bland annat vikten av en samsyn kring be-
greppet hästvälfärd och behovet av att ständigt lyfta ämnet, 
bland annat genom förebilder. Men det är också viktigt att 
arbeta med attityder och skapa ett tillåtande klimat där alla 

och framförallt förebilder och yrkesverksamma, kan stå upp 
för hästens bästa

Sammanfattningsvis kan konstateras att det inom organi-
sationen finns massor av kunskap och  information tillgäng-
lig,  men det är en utmaning att nå ut, både inom och utanför 
organisationen.

En annan punkt på forum var ”Ridsporten vill”, ett sam-
lande idé- och policydokument som framförallt riktar sig till 
ridsportens ledare och som reviderades under året för att 
spridas under 2021.

Bra debatt på  
digifysiskt  
Ridsportforum 
Det är högt i tak och debatten är het när  
Ridsportsverige samlas för Ridsportforum  
mellan förbundsstämmorna. Så även i år när 
Ridsportforum 2020 blev digifysiskt.

Ridsport 2025 ligger till grund för den verksamhetsinrikt-
ning som antas av förbundsstämman och utifrån den läggs 
sedan verksamhetsplanen för förbundets verksamhet.

Hästvälfärdsrådet inledde forumet på temat Ridsport på 
hästens villkor och med en introduktion till rådets samman-
sättning, verksamhet och målsättning (läs mer på sidan 24). 

På lördagen premiärvisade förbundsveterinär Peter Kal-
lings Munkollen, Muntrappan och Munstegen, ett informa-
tionsmaterial i tre steg om förebyggande och behandlande 
insatser för skador i hästens mun (läs mer på sidan 26).

Avstämning av stämmobeslut
Ridsportforum är en halvhalt mellan förbundsstämmorna för att 
tillsammans ta sats mot framtiden, men också för att stämma av 
status på de beslut som togs på den föregående förbundsstämman.

Förbundsstämman 2019 ägde rum i Sundsvall och de upp-
drag som förbundsstyrelsen fick av stämman är genomförda 
eller i slutfasen.

Ridsportforum 2025 avslutades med en peppande föreläsning 
av Mitt Ledarjag, Sandra Ruuda och Anna Lindberg. De avslu-
tade söndagen med ”Mitt bästa Jag – tillsammans med andra”.

Ridsport på 
hästens villkor

  Definiera, lyft och skapa samsyn kring  
 hästvälfärd.

  Kvalitetssäkra kunskap.

  Kunskap viktig nyckel. Sprid på bred front.

  Stå upp för hästvälfärden. Förebilder viktiga!

Ridsport på 
individens villkor

  Tydligare målgruppsanpassning

  Ökat arbete för inkludering och jämställdhet.

  Stärk förutsättningar för digitala möten  
 och delaktighet.

  Förtydliga medlemskapet.

Ridsportens 
prestationsmiljöer

  Utveckla kommundialogen och  
 påverkansarbetet.

  Öka takten i hållbarhetsarbetet.

  Stärk besöksverksamheten.

  Utbildningsportalen bra – fortsätt utveckla!

Några av  diskussionsämnena på Ridsportforum 2020.
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Samarbetspartners

Starka samarbeten 
som siktar framåt
Ridsportens samarbeten med Folksam och 
Granngården förlängdes under året. Sköna besked 
under ett tufft år där många satsningar tog nya vägar.  
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Att ha våra samarbetspartners vid vår sida har varit en stor 
trygghet för ridsporten under pandemiåret 2020, där flera 
projekt har hittat nya former för att sprida kunskap, inspira-
tion och engagemang i ridsporten.

Folksam fortsätter som huvudsponsor
Folksams fortsätter att vara Svenska Ridsportförbundets 
huvudsponsor i ytterligare tre år.

Samarbetet mellan Folksam och Svenska Ridsportförbun-
det startade för fem år sedan och har innehållit satsningar på 
både topp- och breddsport. Folksams främsta fokus är unga 
ryttare och att möjliggöra utbildningar för att öka kunskap 
om hästar, skadeförebyggande arbete samt lyfta fram vikten 
av säkerhet inom ridsporten.

– Ridsporten är den tredje största ungdomsidrotten i Sve-
rige och en sport som engagerar många av våra kunder. Där-
för vill vi utveckla samarbetet med Svenska Ridsportförbun-
det och fortsätta arbeta för att skapa trygghet för ryttare och 
hästar. Med vårt gemensamma engagemang och ett starkt 
fokus på en säker ridsport kommer vi att kunna göra stor 
skillnad, säger Ylva Wessén, vd på Folksam.

– Vi är stolta och glada att Folksam vill fortsätta som vår 
huvudsponsor och att vi kan fortsätta utveckla svensk rid-
sport tillsammans Samarbetet betyder oerhört mycket för 
oss och ger en extra trygghet när det är tuffa tider i hela sam-
hället, säger Svenska Ridsportförbundets generalsekreterare 
Annika Tjernström.

Sponsorskapet omfattar alla verksamheter inom Svenska 
Ridsportförbundet. Folksam står bakom svenska mäster-
skap i ridsportens alla grenar vilket innebär ett  30-tal mäs-
terskap. Folksam fortsätter också satsningen på Folksam 
Elitallsvenska, Folksam Ponnyallsvenska samt Ryttarut-
vecklingsprogrammen på nivå 3 (se sidan 38). Samarbetet 
gör det också möjligt för drygt 500 ungdomar att utvecklas 
genom ridsportens populära ungdomsledarkurser varje år.

Genom skadeförbyggande satsningen ”Säker med häst” 
(se sidan 52) arbetar Folksam och Svenska Ridsportförbun-
det med att sprida kunskap om hästar och säkra rutiner. I 
kunskapstävlingen Folksam Hästkunskap Cup tävlar unga 
ridsportare om att vara bäst på häst (se sidan 58).

ATG lotsar ryttare mot mästerskapen
Förbundssponsorn ATG ser till att ryttare med mästerskap 
i sikte får stöd under ett år och kunskap för framtiden. 2020 
var intresset rekordstort för att få vara med i satsningen (se 
sidan 70).

ATG Riders League är en populär serietävling som vuxit 
fram ur samarbetet och fått beröm från såväl hoppryttare 
som landslagsledning (läs mer på sidan 39).

Granngården lyfter svensk hoppning
Svensk hoppning är i världsklass och siktar mot framtida 
segrar och mästerskap. En viktig del i den framtidssatsning-
en är det förnyade sponsoravtal med Granngården, som fort-
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rgYlva Wessén, vd Folksam, och Annika 
Tjernström, generalsekreterare Svenska Rid-
sportförbundet, är glada över att fortsätta 
samarbetet för att utveckla svensk ridsport. 
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Samarbetspartners

fortsätter klä våra landslag och 
supporters i vår egen kollektion 

som officiell klädleverantör.

Samarbetspartners

Huvudsponsor 2020

Equi tours

Officiella partners och leverantörer 2020

Förbundssponsorer 2020

sätter som hoppningens grensponsor i minst tre år till.
Samarbetet har bland annat inneburit att hopplandslaget 

kunnat åka på fler nationshoppningar än vad som annars 
skulle ha varit möjligt. Just nationshoppningar är viktiga inte 
bara för aktuella mästerskapsryttare, utan kanske särskilt 
för att skapa nästa generations ryttare.

– Att ha Granngården i ryggen är en trygghet för oss i vår 
satsning framåt. Möjligheten att delta i fler nationshoppning-
ar gör att vi kan komma ännu bättre förberedda till de stora 
mästerskapen. Vi kan också ge fler ryttare chansen att rida 
i lag och skapa den erfarenhet som krävs för att bli framti-
da mästerskapsryttare, säger hoppningens förbundskapten 
Henrik Ankarcrona.

Avtalet med Granngården inkluderar också en fortsatt 
satsning på Riksmästerskapet i hoppning, en av landets 
största tävlingar för den stora majoriteten av landets hopp-
ryttare (läs mer på sidan 40). 
Granngården har också förmånliga avtal för ridsportens 
medlemsföreningar. 

Dressyrsamarbete med Saab
Saab är dressyrens sponsor. Under 2020 har partnerskapet 
med Saab inneburit flera digitala projekt och aktiviteter där 
fokus framförallt varit att förmedla kunskap från våra lands-
lagsryttare till den breda ridsportpubliken. Genom koncept 
som till exempel ”Dressyrprofilen” har många fått en inblick 
i dressyrryttarnas vardag och generösa tips och råd från ryt-
tare i Saab Team Sweden Dressage.

Försvarsmakten ger kraft åt ridsporten
Svenska Ridsportförbundets samarbete med Försvarsmak-
ten syftar till att inspirera ridsportens aktiva och framförallt 
unga genom bland annat fysisk och mental träning, special-
förpackad för ryttare. Mikroträning i stallet var en populär 
serie som fick stor spridning under året (läs mer här intill). 
Försvarsmakten var också värd tillsammans med Centrala 
Ungdomssektionen när Young Riders Lounge bjöd på per-
sonlig utveckling under Gothenburg Horse Show (läs mer på 
sidan 60).

#mikroträningistallet
För att lyckas inom ridsport så är det inte bara hästen 
som måste vara i bra kondition. En ryttare som tränar 
regelbundet mår bättre, orkar mer, får bättre balans och 
kan koncentrera sig längre. Problemet är ofta att hitta 
tid utanför stallet. Så vi frågade Försvarsmakten om tips 
på träning som kan utföras i stallet, innan ridning, efter 
ridning eller varför inte under tiden du fyller på vatten till 
hästarna. Mikroträning i stallet. Helt enkelt. 

Mer #mikroträning
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Under året har vi fått 
hänga med elitryttare 
till stallet, på träning och 
tävling och fått många 
proffsiga träningstips.   

https://www.ridsport.se/Omoss/mikrotraningistallet
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TävlingTävling
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Tävlingssäsong  
med förhinder

Tävlingssäsongen 2020 blev annorlunda både för arrangörer och 
aktiva. Mästerskap och internationella stortävlingar ställdes in på 
rad. Här hemma fick tävlingsverksamheten ställas in under flera 

perioder när rådande restriktioner så krävde.



24 Verksamhetsberättelse 2020 25 Verksamhetsberättelse 2020

Tävling Tävling

Falsterbo Horse Show som skulle firat 100-årsjubileum, som-
marsuccén med Global Champions Tour i Stockholm, och se-
nare under året Sweden International Horse Show, var alla 
internationella tävlingar som fick ställas in. OS i Tokyo flyt-
tades fram, och ska förhoppningsvis genomföras under 2021, 
och de flesta Europamästerskapen ställdes in.

Ett av de mästerskap som trots allt genomfördes av EM i 
dressyr för ungdomsryttare i augusti. Svenska Ridsportför-
bundet valde att inte skicka deltagare till mästerskapet för 
young rider, junior, children och ponny. Beslutet grundade 
sig på det läge som rådde med anledning av smittläget, osäk-
ra gränspasseringar och osäkerhet kring uppstallning mm 
under resan till och från Ungern.

Redan i mars fick ryttarna erfara hur snabbt läget kan för-
ändras och beslut fattas med anledning av corona. Den in-
ternationella hopptävlingen och världscupkvalet i dressyr 
i ś-Hertogenbosch, ställdes in när första dressyrryttaren 
var på väg in på banan, när de nederländska myndigheterna 
beslöt att alla evenemang med fler än 100 personer på plats 
skulle stängas ner med omedelbar verkan. 

–  Jag åkte till ́ s-Hertogenbosch för att ta chansen att kva-
la till världscupfinal. Jag var på 16:e plats i tabellen och det 
fanns stora möjligheter att komma till final, berättar Natalie 
Oldfors, svensk dressyrryttare i ś-Hertogenbosch som inte 
ens hann börja rida fram.

Arrangören av Ponny-SM i dressyr i Helsingborg fick ock-

så göra hastiga justeringar sedan Folkhälsomyndigheten 
kommit med nya allmänna råd för Skåne. Mästerskapet kun-
de dock fortsätta, med striktare restriktioner och fortsatt 
utan publik.

Trots tävlingsuppehåll och restriktioner kunde cirka 1 200 
tävlingar med 208 000 starter genomföras i Sverige under 
året. Det är en minskning med runt en tredjedel mot 2019. 
Relationen mellan grenarna är fortfarande densamma med 
hoppning och dressyr som har flest starter.

Internationellt tävlande
Det internationella tävlandet gick till stor del på sparlåga un-
der året. Nationsserierna i hoppning, dressyr och fälttävlan 
genomfördes inte sedan arrangörerna tvingats ställa in. 

Totalt kunde 648 internationella tävlingar genomföras, av 
424 av dem i Europa.

1260 internationella tävlingar ställdes in, av dem 830 i Eu-
ropa.

Större andelen av de svenska ryttare som tävlar interna-
tionellt gör det i Europa. Svenska Ridsportförbundet var tyd-
liga med att tävlande utanför landets gränser skedde på eget 
ansvar. Antalet starter på internationella tävlingar minskade 
till hälften. 2019 gjorde svenska ryttare 10 732 starter på in-
ternationell tävling. För 2020 är siffran 5776.

424 internationella tävlingar kunde genomföras i Europa.
Av de 239 tävlingarna i hoppning som genomfördes var 21 

på 5* eller 4* nivå. På den franska tävlingsplatsen i St Tro-
pez-Grimaud genomfördes elva av dem under juni till okto-
ber. Större delen av de tävlingar som kunde genomföras var 
på 3* och 2* nivå.

Gothenburg Horse Show i Göteborg var en av de få topp-
tävlingar som kunde genomföras innan den internationella 
tävlingsscenen stängdes ner i mars. Tävlandet kom i gång 
igen i slutet av juni, början på juli.

Av övriga internationella tävlingar i Europa genomför-
des 45 i dressyr, 63 i fälttävlan, 10 i sportkörning, däribland 
världscupfinalen och VM för enbet, 70 i distansritt, 1 i voltige 
och 9 i paradressyr. Inga internationella tävlingar i reining 
eller parasportkörning genomfördes.

Gothenburg Horse Show
Gothenburg Horse Show med världscup i hoppning och dres-
syr tog plats i Scandinavium 19-23 februari. 

Världscuphoppningen i Göteborg är av tradition Europa-
final när det inte vankas världscupfinal, och så även denna 
gång. Geir Gulliksen, Norge, fick, efter 28 år som först åskå-
dare och sen ryttare, äntligen vinna och höra den norska na-
tionalsången spelas i Scandinavium efter en världscuphopp-
ning.

– Att få vinna här, i den här arenan, det går inte att jämföra 
med något annat. Det är absolut höjdpunkten i min karriär, 
säger en överlycklig norsk ryttare.

Rolf-Göran Bengtsson red in på en femteplats till publi-
kens stora glädje och jubel.

I världscupdressyren var det en ryttare från vårt andra 
grannland som tog hand om segern. Cathrine Dufour och 
Atterupgaards Cassidy dansade hem segern. Sandra Dahlin 
med Ichi blev femma.

Trots Europafinal på hemmaplan hade ingen av de svenska 
hoppryttarna kvalat till världscupfinalen. Dressyrryttarna 
hade då en chans till med deltävlingen i ś-Hertogenbosch, 
men den ställdes i i absolu sista sekund.

De dubbla världscupfinaler skulle ridits i Las Vegas, NV, 
USA, fick senare också ställas in.

Svenska mästerskap
Stilltjet på den internationella tävlingsfronten hade dock det 
goda med sig att vi fick se de svenska toppryttarna på hem-
maplan. Eller se och se, tävlingarna avgjordes utan publik, 
men en stor del sändes av Equisport.

Länge såg det ut som om det inte skulle bli några svenska 
mästerskap, men när restriktionerna lättade under somma-
ren kunde flera arrangörer förbereda sina tävlingsplatser för 
ett svenskt mästerskap. SM kunde genomföras i alla grenar 
utom tre under sommaren och hösten.

Falsterbo ställde upp med tävlingsplats, funktionärer och 
utrymmen så ett gemensamt SM i hoppning för häst och pon-
ny kunde arrangeras i augusti. 

1 200
Trots tävlingsuppehåll och restriktioner kunde 

cirka 1 200 tävlingar med 208 000 starter  
genomföras i Sverige under året. Det är en 
minskning med runt en tredjedel mot 2019.

648
Totalt kunde 648 internationella tävlingar  

genomföras, av 424 av dem i Europa.  
1260 internationella tävlingar ställdes in,  

av dem 830 i Europa.
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Från fulla hus till tomma läktare när 
Coronapandemin drabbade Sverige.
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VinjettTävling

En sommar med  
svenska mästerskap
Trots ett tävlingsår med förhinder kunde svenska mäster-
skap avgöras i nästan alla grenar. Nya arrangörer tog vid på 
nya datum under sommaren. Under våren var läget på grund 
av coronapandemin för osäkert för att planerade mästerskap 
skulle kunna genomföras.

SM i sportkörning, i voltige samt i working equitation ge-
nomfördes inte under 2020.

Folksam är sedan flera år stolt samarbetspartner och hu-
vudsponsor till Svenska Ridsportförbundet och möjliggörare 
av ridsportens svenska mästerskap. 

Succé för stjärntätt hopp-SM
Falsterbo klev in som arrangör för årets utomhus-SM i 
hoppning i augusti sedan Skogslottens Ryttarförening varit 
tvungna att skjuta upp sitt planerade SM till 2021 på grund 
av coronapanemin. Under våren och försommaren var läget 
alldeles för osäkert för att fortsätta planerna.

– I Falsterbo känner vi att vi verkligen vill göra något för 
sporten med den situation som alla ryttare, ägare, hästskö-

tare, tränare och fans hamnat i under coronapandemin. Det 
kommer bli mycket jobb, framförallt med logistikfrågor, men 
vi är säkra på att vi kan arrangera detta på ett bra och säkert 
sätt. Det är både roligt och inspirerande att ha ett mål att ar-
beta mot, menade Jana Wannius, ordförande för Falsterbo 
Horse Show.

Utomhus-SM i hoppning arrangerades som två separata 
arrangemang på två olika delar av det stora evenemangsom-
rådet, det som vanligen huserar Falsterbo Horse Show. På 
den ena delen avgjordes Folksam SM i hoppning för seniorer, 
young riders och juniorer. På den andra delen SM för ponny 
och Children. 

Det blev ett inspirerande och roligt mästerskap i augus-
tisolen där alla hjälptes åt att ta ansvar för regler och rekom-
mendationer.Tack vare logistiken på de stora ytorna kunde 
hela 340 ekipage välkomnas till mästerskapen.

SM för seniorer fick ett av de starkaste startfälten på länge. 
Här fanns hela eliten kryddat med de ryttare som oftast syns 
på de internationella banorna.

SM-medaljörer i världsklass: guldmedaljören Rolf-Göran Bengtsson/
Ermindo W, silver till Peder Fredricson/H&M Crusador Ice och brons 

till Malin Baryard Johnsson/H&M Indiana.

Resultatlänk 
Folksam SM i  

Hoppning Falsterbo 2020  
(equipe.com)

!
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https://online.equipe.com/sv/competitions/37514
https://online.equipe.com/sv/competitions/37514
https://online.equipe.com/sv/competitions/37514
https://online.equipe.com/sv/competitions/37514


Banbyggare Fredrik Malm hade antagit utmaning-
en och byggde en tuff bana.

– Det var en bra bana, nästan lika svårt som na-
tionshoppningen brukar vara här, säger Rolf-Göran 
Bengtsson.

Peder Fredricson var på jakt efter sitt första SM-
guld, men mångfaldige mästerskapsmedaljören fick 
nöja sig med ett silver tillsammans med H&MCrusa-
der Ice. 

Rolf-Göran Bengtsson med Ermindo W kom, såg och 
segrade, den ende att gå felfri genom mästerskapets alla 
tre omgångar.

– Väldigt bra banor alla tre dagarna, säger Peder 
Fredricson och menar att svårigheterna är utvecklande.

Bronsmedaljör blev Malin Baryard Johnsson med 
H&M Indiana.

Under hela SM var det publikfritt på läktarna, men 
SVT sände SM-finalen på söndagseftermiddagen så 
alla som ville kunde ta del av den spännande upplös-
ningen.

Under veckan i Falsterbo avgjordes sju hopp-SM. 
Det var täta toppstrider och spännande upplösningar 
inte bara i SM för seniorer, utan också i SM för young 
rider, juniorer, children och Ponny-SM i tre kategorier. 

3   Emil Jönsson, Flyinge HSK, med Be Special, 
tog familjens första SM-medalj i hoppning när 
han vann finalen för Children. Silver till Lovisa 
Korneliusson, Hagens Ridsportförening, med Citty 
Cat och bronset till Ida Brunåker, Eskilstunaortens 
Ryttarförening, med Carl 47.

1   Andre Brandt, Skyrup CC, med Thelma 
Hästak, fick äntligen till en fullträff i finalen i 
Folksam SM i hoppning för young rider. Med bara 
0,03 fel från första tidshoppningen fick han ta 
mot guldmedaljen på Falsterbos internationella 
gräsbana. Kajsa Björe, Jump Club, Fine Emmely 
blev silvermedaljör och Wilma Marklund, Piteå 
Ridklubb, Carlogero tog hem bronset.

2   I junior-SM blev det omhoppning om 
guld- och silvermedaljerna och det var Ingemar 
Hammarström, Österlens Ridklubb, med Captain 
Sparrow, som var snabbast över mållinjen. Kajsa 
Björe, Jump Club, Ballyshan Copa Cobana, tog da-
gens första SM-silver, och Ebba Kewenter, Billdals 
Ridklubb, med Nimbus, blev bronsmedaljör.

Sissela svensk mästare inomhus
Det var med knapp marginal årets sista SM i 
Skövde och Helsingborg kunde slutföras. Det 
förvärrade smittläget i landet gjorde att nya res-
triktioner aviserades från myndigheterna. 

Trollhättans Sportryttare stod som värd för 
Folksam SM i hoppning både för häst och ponny, 
och tävlingsplats var Grevagården i Skövde.

Ponny-SM i hoppning med SM för Children 
reds under höstlovet och veckan efter var det 
dags för SM i hoppning för seniorer, young rider 
och juniorer.

Det blev triss i damer för seniorer där Sissela 
Smith fick sällskap av Andrea Persson och Wilma 
Marklund på prispallen. Hur medaljerna skulle 
fördelas avgjordes med omhoppning mellan Sis-
sela Smith, Åby Ridklubb, med Casemiro CC och 
Andrea Persson, Österlens Ridklubb, med F.Las 
Vegas. Båda hade sammanlagt 1 fel efter SM-om-
gångarna.

Båda ryttarna har dessutom ingått eller ingår i 
Svenska Ridsportförbundets ryttarutvecklings-
program ATG Talang. Andrea Persson ingår i 
programmet 2020/2021, Sissela Smith fanns med 
för några år sedan.

SM-guld till Sissela Smith, SM-silver till An-
drea Persson, och SM-brons till Wilma Mark-
lund, Piteå Ridklubb, med Carlogero. Wilma 
Marklund slutade på två tidsfel.

Foto: Roland Thunholm
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Fälttävlansfest på Segersjö
Folksam SM i fälttävlan arrangerades i samband med de in-
ternationella tävlingarna på vackra Segersjö utanför Örebro. 

Det var inte många som trodde att det skulle vara möjligt 
att genomföra mästerskapstävlingar på Segersjö i år med 
tanke på coronapandemin.

– Det var verkligen osäkert in i det sista men nu är vi bara 
så glada för att Segersjödagarna blir av även om det blir väl-
digt annorlunda i år, säger arrangör Ann Montgomery-Ce-
derhielm.

Restriktionerna, som alla idrottsevenemang omgärdas av, 
innebar att varken publik eller utställare var tillåtna i sam-
band med tävlingarna.

Men intresset bland ryttarna var stort när det stod klart att 
tävlingen kunde genomföras. Det var totalt närmare 90 starter 
i två klasser. På grund av reserestriktioner blev det internatio-
nella deltagandet lågt men det fanns danska och finska ryttare 
i startfältet. Medaljer i tre SM delades ut under dagarna.

Det blev en sekundstrid om seniorerna SM-guld när Anna 
Nilsson och Candy Girl gick ut som sista startande i sönda-
gens terräng. Marginalerna var denna gång på Ebba Adner-
viks sida som tog hem guldet med en halv straffpoängs mar-
ginal med Chippieh.

Årets tävling var också en generalrepetition inför mäster-
skapet 2021. Bland andra var Eric Winter från Storbritannien, 
på plats och designade terrängbanan. Det kommer han att 
göra även nästa år, när Segersjö arrangerar EM i fälttävlan för 
juniorer och young rider. 

Ljuslingsbackens fälttävlansförening 
i Västergötland fixade Folksam SM i 
fälttävlan för ponny. Kusinerna Elly 

och Selma Kvarnstrand tog varsin 
medalj, guld respektive silver.  Bronset 

gick till Cajsa Björkman.
 

Elly Kvarnstrand, Ekenässjöns HSK, 
och Waterloo blev svensk mästare i 

ponnyfälttävan.

     Foto: Pernilla Hägg

Foto: Pernilla Hägg
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Ebba Adnervik tog över seniormästar-
titeln i fälttävlan med Chippieh på  Se-
gersjö. Förra året var det  pappa Henrik 
Adnervik som vann SM-guld.



Sjunde SM-guldet till Patrik Kittel
Efter en sommar när de olika mästerskapen i dressyr fick 

nya datum och arrangörer flera gånger, samlades till sist 
dressyrryttarna på Strömsholm i september.

På Strömsholmsbanan avgjordes SM i dressyr och par-
adressyr, samt lag-SM.

Patrik Kittel med Delaunay tog sitt sjunde SM-guld men 
vägen till pallplatsen var inte spikrak. Det blev en spännande 
uppgörelse om slutpoängen.

Patrik la grunden till guldet i Grand Prix, första kvalet. 
Men i söndagens kürfinal var de unga damerna Johanna Due 
Boje med Mazy Klövenhöj och Marina Mattsson med Quar-
termain hack i häl. Knappt tre tiondelar skiljde mellan Delau-
nay och Quartermain i det fria programmet till musik.

– Det här var mitt mest spännande och täta SM, konstate-
rade förbundskapten Bo Jenå, som också tycker det är bra för 
framtidens dressyr att de unga utmanar om pallplatserna..

– Jag tycker det var jättekul att det blev så här tätt. Men 
jag får väl rida bättre ändå nästa år om det ska bli ytterligare 
guld, sa Patrik Kittel.

Ung svenska mästare i dressyr
Ida Persson, Kullabygdens Ryttarförening, med Tago vann 
Folksam SM i dressyr för juniorer och Irma Wickström, Sö-
dertälje Ridklubb, med Bossa Nova vann SM i dressyr för 
children.

Tävlingen hos Laholms Ryttarförening reds utan publik, 
men gick att följa hela helgen, online och på Equisport.

Ida Persson vann finalen i kür, det fria programmet till 
musik, och totalresultatet gav henne guldmedaljen i Folksam 
SM i dressyr för juniorer.

SM-silvret gick till Amanda Lindholm, Ågesta Ridklubb, 
med Rozette och bronset till Ellen Olsson, Mantorpsryttar-
na, med Daimjenko.

Irma Wickström tog ledningen i första kvalet, vann fi-
nalklassen och blev totalsegrare i Folksam SM i dressyr för 
children.

Olivia Berglund Bergåkra, Naturlära Hästsällskap, med 
Bella Rich blev silvermedaljör och Ebba Wallin, Willands 
Ryttarförening, med Tubular Bells tog brons. Läs mer 

SM i paradressyr
Tre fjärdedelar av EM-laget från 2019 stod överst på pallen 
i SM i paradressyr. Anita Johnsson, Lena Malmström och 
Louise Etzner Jakobsson vann alla i sin grad. I Grad 3 gjorde 
Carolin Rutberg comeback efter en tids bortavaro och knep 
guldet för Felicia Grimmenhag.

Louise Etzner Jakobsson har pensionerat Zernard, sin tro-
tjänare sedan länge, och kom till SM på lånehäst. Bara veck-
an innan mästerskapet kunde hon presentera sin nya häst 
Goldstrike B.J., men de hann inte SM-kvala tillsammans.
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Glada U25 medaljörer. Fr v Lina Dolk, Emma 
Jönsson, Mathilda Andersson Antelli.

Sjunde SM-guldet för Patrik Kittel i 
spännade slutstrid. Den här gången 
hette mästarhästen Delaunay.

https://www.ridsport.se/Aktuellt/Egnanyheter/2020/07/idaochirmasvenskamastareidressyr/
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Sara Henriksson svensk mästare i distansritt
Sara Henriksson och Elopolda vann Simlångsritten och 
Folksam SM i distansritt. I young rider klassen vann Kajsa 
Carlsson med Ruby Sundae.

Det blev en ny seger i Simlångsritten 160 km för Sara Hen-
riksson, Växjö Distansryttaresällskap. Hon och Elopolda 
toppade resultatlistan även 2018 då de vann SM-guld på sam-
ma ritt. Segrartid i år blev dryga tio timmar. 

Kajsa Carlsson, Billingens Distansridklubb, och Ruby 
Sundae vann young rider klassen 120 km och därmed också 
Folksam SM i distansritt för young rider. Silvret till klubb-
kamraten Ebba Bota med Golden Question.

Det blev svensk hemmaseger när Dackeritten avgjordes 
över 10 mil i Växjö. Dackeritten var en av få internationella 
tävlingar som hölls i Sverige under året. Det blev svenskt i 
topp i den enstjärniga 10-milsklassen genom Lisa Jörnehag 
på Blyte.

Lisa Jörnehag på Blyte tog 
hem segern i Dackerittens 
internationella klass. 
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VM för enbetskuskarna
VM i sportkörning för enbet var ett av de internationella 
mästerskap som avgjordes under året. Sverige hade fyra kus-
kar på plats i franska Pau.

52 kuskar från 15 nationer, varav 13 startade med lag i na-
tionstävlingen kom till start.

Svenska laget slutade nia och Johan Herner var bäste 
svenske kusk både i maraton och i den avslutande precisio-
nen. Bäste svensk totalt blev Thomas Sjöberg. 

Lena Elander ingick också i laget.  Camilla Lind startade 
individuellt.

Fantastisk laganda, jättefin anläggning, och en spännan-
de vecka, sammanfattar chef d équipe Annika Borg, som var 
nöjd insatsen med bland annat jättebra körningar i den avslu-
tande precisionen.  Sverige slutade nia.

VM-guldet gick till Saskia Siebers, Nederländerna, silvret 
till Kanada och Kelly Houtappels-Bruder, och bronset till 
Bartlomiej Kwiatek, Polen. Lagmedaljerna gick till Nederlän-
derna, Frankrike och Polen.

Foto: Karolina Swärdh
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Ännu mera tävling

FEI antog reviderade regler 
mot dopning och otillåten 
medicinering
FEI, det internationella ridsportförbundet, har reviderat 
det internationella regelverket för dopning och otillåten 
medicinering för häst, regelverket för humandopning inom 
ridsporten, samt tagit en policy för analysfynd som behö-
ver ytterligare utredning.

Revideringarna och policyn är en anpassning till WADA:s 
regelverk och träder i kraft den 1 januari 2021.

Det svenska regelverket mot dopning och otillåten med-
icinering kommer att revideras och anpassas för att följa 
det internationella regelverket. 

Välmeriterad domartrio på SM 
Folksam SM i dressyr för junior och children hade en välmerite-
rad domartrio (bilden, foto: Yvonne Karlsson). Två femstjärniga 
internationella dressyrdomare, Annette Fransén Iacobeus och 
Magnus Ringmark, samt Susanne Rudholm, Grand Prix-domare.

Magnus Ringmark skulle om allt varit som det brukar suttit 
i en domarkur i Tokyo och dömt OS-dressyren den här helgen, 
men trivdes fint på juniorernas dressyr-SM.

– Det är roligt att vara i Laholm och se duktiga unga ryttare. 
Tokyo har jag lagt på framtiden, säger Magnus Ringmark.
Läs mer om SM i dressyr 

Hjälmen på i 
internationell dressyr
Det blir obligatoriskt med hjälm i stället för hatt i interna-
tionell dressyr från 2021. FEI, det internationella ridsport-
förbundet, fastställde beslutet i samband med sitt General 
Assembly i november.

Ulla leder SM-ligan
Ulla Håkanson är fortfarande den svenska ryttaren med flest 
SM-guld. Hon skuggas nu av Anita Johnsson som på Ströms-
holm tog sitt åttonde SM-guld. Strax därefter kommer Patrik 
Kittel som nu tog sitt sjunde.
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Inställda tävlingar gav tid för träningsfokus 2020.
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https://www.ridsport.se/Aktuellt/Egnanyheter/2020/07/idaochirmasvenskamastareidressyr/
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Kval och final i  
Folksam Elitallsvenska 
Det blev en final i Folksam Elitallsvenska efter ett år med 
osäkerhet om det skulle bli någon serietävling alls. Vårens 
tävlingssäsong blev inställd på grund av coronapandemin.

Premierna i finalen fick också en rejäl höjning. SM-segrar-
na får en höjning från 200 000 kr till 250 000 kr. Även de öv-
riga premierna är höjda, tvåan får 120 000 kr, trean 60 000, 
fyran 40 000 och femman 20 000 kr. För alla lag som startar 
finalen utgår dessutom 10 000 kr i premie. Totalt innebär det 
att prispengarna höjs med 170 000 kr från 2019.

Under hösten kunde kval i de fem zonerna i Folksam Elit- 
allsvenska genomföras med lite annorlunda upplägg. Första 
omgången ströks och två kvalomgångar genomfördes under 
samma helg på en tävlingsplats. För att få ihop serien ströks 
semifinalen och finalen utökades från åtta till 15 lag.

Nio lag kom sedan till start i finalen som avgjordes på 
Strömsholm.

Jump Club Ridsportförening hoppade hem guldet i finalen 
av Folksam Elitallsvenska, lag-SM i hoppning.  Silver till Fly-
inge Hästsportklubb och brons till hemmaklubben Ströms-
holms Ridsportförening.

Emma Emanuelsson avgjorde för Jump Club. 

– Jag tröttnar aldrig på att rida i lag. Det gäller bara att 
hålla fokus och gå in i sig själv, säger hon.

Eftersom detta år innebär sena omkastningar i förhållan-
dena har Svenska Ridsportförbundets Hoppkommitté beslu-
tat att inget lag flyttas ner till Ridsportallsvenskan div I från 
årets Folksam Elitallsvenska. Det blir heller ingen uppflytt-
ning från Ridsportallsvenskan div I till nästa säsong, efter-
som det tyvärr blev så att Ridsportallsvenskan div I inte gått 
att genomföra.

Ingen final i Folksam Ponnyallsvenska
Kvalomgångarna i Folksam Ponnyallsvenska kunde genomför-
as under hösten. Men när det var dags för final blev det stopp 
och det var inte möjligt att genomföra SM-finalen i ponnyhopp-
ning, Folksam Ponnyallsvenska. De nationella råden från reger-
ingen, Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet inne-
bar strikta begränsningar för tävlingsverksamheten.

– Det är helt enkelt inte möjligt att genomföra ponnyfina-
len med de nya restriktionerna. Vi hade inget anat val än att 
besluta så, sa Niklas Jonsson, ordförande Svenska Ridsport-
förbundets Hoppkommitté . 

Omstart för  
ATG Riders League
Precis som så mycket annat det här året fick ATG Riders 
League göra en halvhalt när tävlingarna pausade. Men när 
restriktionerna för både tävling och resor lyftes i mitten av 
juni var det dags för omstart.

Och under hösten fick ryttarna en glad överraskning när 
det blev klart att ATG Riders League får en final under Go-
thenburg Horse Show. Prispengarna dubbleras och en plats i 
det internationella startfältet står på spel i finalen.

– Det är otroligt viktigt och utvecklande för svensk hopp-
sport att ha en Grand Prix-serie på så här hög nivå. Att vi 
dessutom kan ge ytterligare en ryttare chansen att få rida 
internationellt under Gothenburg Horse Show är väldigt vär-
defullt, säger Henrik Ankarcrona.

Omstarten av ATG Riders League ägde rum på Sundbyholms 
travbana utanför Eskilstuna och genomfördes inför tomma läk-
tare, på en hästlängds avstånd. Allt för att rekommendationer 
och riktlinjer från Folkhälsomyndigheten och Svenska Rid-
sportförbundet skulle efterlevas med god marginal. 

Ligan utökades 2020 med ATG Riders League Grand Prix, en 
serie med femstjärnig status över 1,50-hinder. Dessutom kvar-
står förra årets serie, ATG Riders League, nu i 1,35 hoppning. 

Peder Fredricson med H&M Crusader Ice vann ATG Ri-
ders League Grand Prix på Sundbyholm på lördagskvällen. 

Emma Emanuelsson och Joyful vann ATG Riders League 
1,35-hoppning tidigare på kvällen.

För Emma Emanuelsson var det en trevlig repris. Hon tog 
storslam vid årspremiären av ATG Riders League i Kungs-
backa. Då var det även premiär för det nya formatet med två 
finaler och Emma vann båda!

När serien gick vidare till Norrköping blev det en familje-
affär på prispallarna. Paret Erica Swartz och Thomas Ryan 
på Åby hade en fin lördagskväll. Erica vann huvudklassen 
ATG Riders League Grand Prix och sambon Thomas Ryan 
tog hand om segern i ATG Riders League på 135-nivån.

När höstens tävlingskalender ritades om i kölvattnet av 
pandemin började en intensiv jakt på nya tävlingsplatser för 
ATG Riders League. 

Den fjärde planerade deltävlingen på Flyinge fick ställas in 
när nya restriktioner kom från myndigheterna, men två del-
tävlingar och finalen under Gothenburg Horse Show finns på 
programmet för 2021.

Mer om ATG Riders League 2020
  I Kungsbacka 

 På Sundbyholm Horse Center RF

 På Åby Ridklubb 

 På Borås Fältrittklubb

Första lagguldet på tio år för Jump Club Ridsportförening som red 
hem segern i Folksam Elitallsvenska, hoppning, på Strömsholm. 
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Folksam Elitallsvenska 2020
1  Jump Club Ridsportförening 

2   Flyinge Hästsportklubb 

3   Strömsholms Ridsportförening 

4   Billdals Ridklubb

5   Västerås Ryttarsällskap 

6   Åby Ridklubb 

Emma Emanuelsson och Joyful.

https://www.ridsport.se/Aktuellt/Egnanyheter/2020/03/dubbelsegerforemmaemanuelsson/
https://www.ridsport.se/Aktuellt/Egnanyheter/2020/07/pederochemmaitopppasundbyholm/
https://www.ridsport.se/Aktuellt/Egnanyheter/2020/08/ericaswartzvannatgridersleagueinorrkoping/
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Granngården korar  
riksmästare i hoppning
Mitt i sommaren kunde Sundbyholms travbana utanför 
Eskilstuna slå upp grindarna för Granngården Riksmäster-
skap och ryttare från hela landet.

I Granngården Riksmästerskap i hoppning får breda lagret 
hoppryttare en unik chans att delta i en rikstäckande tävling 
i lätta och medelsvåra klasser. 

Det är också fina prispengar i finalen för häst; 30 000 kr till 
segraren i 1,30-mästerskapet, 20 000 kr till segraren i 1,20-mäs-
terskapet, och 10 000 kr till segraren i 1,10-mästerskapet.

Sundbyholm Horse Center RF tog sig an den stora tävling-
en för tredje året. Den här gången fanns över 220 deltagare i 
startfältet, jämnt fördelade på häst och ponny.

Under sommaren rådde ett särskilt tävlingsreglemente för 

ridsporten och arrangören av Granngården Riksmästerskap 
har anpassat tävling och tävlingsplats utifrån de regler och 
restriktioner som råder.

Banbyggare var även i år Peter Lundström, internationell 
banbyggare som bland annat också bygger på Sweden Inter-
national Horse Show och Gothenburg Horse Show.

Granngården Riksmästerskap Inverkansridning för pon-
ny rids på två höjder för tre kategorier ponny, och är också 
första kvalet i Granngården Riksmästerskap för ponny. Läs 
mer här LÄNK

Inverkansdomare på Sundbyholm var Sofia Bengtsberg, 
landslagsledare för ponny och children.

Totalt korades nio mästare i Granngården Riksmästerskap.

Häst
1  1.30 Cassandra Blomgrens,  

Västerås Ryttarsällskap,  
The Right Way
2  1.20 Clara Marklund,  

Piteå Ridklubb, Clara 86  
3  1.10 Mathilda Sjööns,  

Orsa Ridklubb, Carrica 

Ponny
4  Kategori D Lätt A Isabell Lindved,  

Västerviksortens RF, Ballinaclough 
Blue Star

5  Kategori C Lätt A  Tyra Norström,  
Strömsholms Ridsportförening, Kilmo-
lash Galtee Jan
6  Kategori B Lätt A Tyra Marklund,  

Piteå Ridklubb, Axner 
7  Kategori D Lätt B Alva Larsson,  

Gamleby Ridklubb, Drumanespic Boy 
8  Kategori C Lätt B Stella Hjelmstedt,  

Djurgårdens Ryttarklubb, Smoover
9  Kategori B Lätt B Stina Nyström,  

Kumla Ridklubb, Millersford Tim

Mer om
  Granngården Riksmästerskap

  Riksmästerskap Inverkansridning

1 2 3

4 5 6

7 8 9

https://www.ridsport.se/Aktuellt/Egnanyheter/2020/07/finalsegrarnakoradeigranngardenriksmasterskap/
https://www.ridsport.se/Aktuellt/Egnanyheter/2020/07/aretsforstaponnymastarekorade/
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Ridsporten och 
coronapandemin

2020 blev ett mycket annorlunda år. I mitten av 
mars stod det klart att det som skulle ha blivit ett 
intensivt tävlingsår med OS som bäret på toppen 

av kakan, skulle bli något helt annat.
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Lagar, regler, råd och rekommendationer har under året be-
gränsat både det vardagliga livet, idrotten och ridsporten. 
Besluten har många gånger varit smärtsamma, nödvändiga 
och snabba.

Ridsporten har fått anpassa sig till det som gäller för da-
gen, och har under året ställt in, ställt om och hållit i. Det har 
vi klarat tack vare snabbfotade och snabbtänkta ridskoleche-
fer, arrangörer, ryttare, förtroendevalda och många fler en-
gagerade runt om i landet.

Ridskoleverksamheten och viss träning har till största de-
len kunnat fortgå under året, medan tävlingsverksamheten 
fått ställas in både under våren och i slutet av året. Trots det 
genomfördes 208 000 av de 350 000 starter som görs under 
ett normalår, och alla SM utom tre kunde genomföras. 

För både ridskolorna och ridsportens övriga anläggningar 
och verksamhet betydde samhällets restriktioner, tävlings-
stoppet och minskat resande, att ridsportens föreningar stod 
inför nya utmaningar och ekonomiska påfrestningar.

Svenska Ridsportförbundet skickade en skrivelse till lan-
dets kommuner i april och bad dem att i planering och budget 
ta hänsyn till de ekonomiska utmaningar som framför allt 
våra ridskolor kunde ställas inför. Ridsporten ska fortsätta 
vara en stark resurs för kommunerna.

Oavsett hur verksamheten ser ut brottas ridskolor med 
höga, fasta kostnader. Hästar kräver tillsyn, omvårdnad och 
mat alla årets dagar. På ridskolan driver anställd och utbildad 
personal verksamheten och är en garanti för både säkerhet 
och djurskydd.

Materialet ”Ridklubben – en resurs i din kommun” kom-
pletterades med tips, mallar och underlag med speciell in-
riktning på coronakrisen.

Svenska Ridsportförbundet har under året haft en dialog 
med Riksidrottsförbundet för att påvisa ridsportens speciel-
la förutsättningar.

Alla idrotter kan inte bedömas på samma sätt när det gäl-
ler restriktioner för smittspridning. I ridsporten är en häst-
längds avstånd det naturliga avståndet, och ridsport utövas 
utomhus eller i stora luftiga ridhus. Redan i maj fanns en plan 
för hur tävlandet kunde återupptas under förutsättning att 
restriktionerna minskade.

En undersökning som universitetet i Turin gjort på upp-
drag av italienska myndigheter visade att ridsport är en låg-
risksport vad gäller smittspridning.

Tillsammans med Riksidrottsförbundet har Svenska 
Ridsportförbundet också arbetat med att göra regering och 
Folkhälsomyndigheten uppmärksam på idrottens differen-

6 augusti 
Amanda  

Lind träffar  
idrotten

29 juni 
Tillfälliga tävlings-

regler införs 

14 juni 
Tävlingsstart 

för alla.

1 juni 
Tävlingsstart 
för barn och 

unga.

29 maj 
Ridsportens tävlingar 

kan öppna för alla åldrar 
i sommar. Det står klart 
efter besked från Folk-

hälsomyndigheten.

19 maj 
Sommarens ridläger för barn 
och unga, födda 2002 eller 
senare, kan hållas i mindre 
grupper, och genomföras i 

närområdet, meddelar Folk-
hälsomyndigheten.

18 maj 
362 ridsportför-
eningar har sökt 

stöd från RF

1 maj 
RF öppnar för 

idrottsföreningar 
att ansöka om 

kompensations-
stöd 

24 april 
Svenska Ridsportförbun-
det meddelar att tävlan-
de för barn och unga kan 
öppna från och med den 1 
juni. Tävlingsstoppet för 
övriga tävlingar kvarstår 

tills vidare.

23 april 
Svenska Ridsportförbun-
det skickar en skrivelse 
till landets kommuner 

om att ta hänsyn till de 
ekonomiska utmaningar 

som ridskolorna kan 
ställas inför.

27 mars 
Regeringen beslutar om 
en begränsning av antal 
personer vid evenemang 
till 50 personer. Samtliga 
svenska tävlingar ställs in 

till och med 31 maj. 

24 mars 
OS flyttas till 

sommaren 2021

20 mars 
Regeringen beslutar 
om en halv miljard 

extra i stöd till 
idrotten

13 mars 
FEI rekommenderar 
att internationella 
tävlingar ställs in. 

12 mars 
Extrainsatt FS-möte 

med anledning av 
den aktuella corona-

situationen 

En hästlängd till både 
hästar och människor 

är ridsportens råd i 
pandemitider.
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tiering och de ekonomiska utmaningar idrotten står inför. 
Signaler om att träning och tävling för seniorer kan få res-

triktioner utifrån sin särart kom under senare delen av året. 
Ridskoleverksamheten har kunnat fortgå under året, med 

hänsyn tagen till de restriktioner och den riskbedömning 
myndigheterna tagit fram.

Redan i början av året kom besked från regeringen om ett 
stödpaket på 1 miljard till idrotten och kulturen. Idrottsför-
bund och föreningar kunde ansöka om kompensationsstöd 
och Riksidrottsförbundet hade uppdraget att fördela medlen. 
Under sommaren kom ytterligare stöd till idrotten. 

I december vände sig Svenska Ridsportförbundet återigen 
till kommunerna med en vädjan att i sina beslut ta hänsyn till 
ridskoleverksamhetens ansvar enligt djurskyddslagen samt 
dess möjlighet att bedriva verksamhet som inte ökar smitt-
spridning i samhället. Brevet skickades efter de skärpta res-
triktioner regeringen meddelade den 18 december som sa att 
all verksamhet som drivs av kommuner och ”inte är nödvän-
dig” bör stängas ned – exempelvis idrottshallar. 

Svenska Ridsportförbundet har tagit fram råd och rekom-
mendationer till ridskolor, arrangörer och aktiva. De har 
kontinuerligt uppdaterats allt eftersom myndigheternas re-
kommendationer förändrats.

Hemsidan ridsport.se blev det nav där information sam-
lats och uppdaterats.

Hur många förändringar och beslut som fattats under året 
illustreras med hur snabbt det svängt för tävlingsryttare och 
arrangörer. I slutet av mars blev det tvärnit för tävlingsverk-
samheten.

Efter regeringens besked om att antalet personer som fick 
samlas på en och samma gång begränsades till 50 ställdes rid-
sportens tävlingsverksamhet in till den 31 maj i ett första skede.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående 
tävlingsstoppet för alla aktiva över 18 år kvarstod när täv-
lingar för den yngre ryttarskaran kunde återupptas 1 juni.

Sedan gick det snabbt, och 14 dagar senare var det fritt fram 
för alla att tävla då reserestriktionerna släpptes. Tävlandet fick 
ske utan publik, med restriktioner vad gäller antal deltagare 
och ett tillfälligt TR, tävlingsreglemente, antogs. Riksidrotts-
förbundet gav vägledning i vilka tävlingar som kan räknas 
som arenaidrott och därmed genomföras utan publik.

Under hösten förändrades läget i samhället igen och med 
början i månadsskiftet oktober/november kom undan för 
undan nya nationella råd som gjorde att region efter region 
stängde ner. Några tävlingar på elitnivå kunde genomföras 
men i övrigt var arrangörerna tvungna att ställa in. 

Året slutade med stilltje på tävlingsfronten. 

Med de råd och restriktioner som myndigheterna gav fick 
de flesta möten ställas in eller genomföras digitalt. Att mötas 
i Teams eller Zoom framför en dataskärm blev den nya mö-
tesformen.

Regeringens och Folkhälsomyndighetens föreskrifter och 
nationella allmänna råd gäller från och med december 2020 
till och med den 30 juni 2021 och därmed gäller förbundssty-
relsens beslut om tävling också fram till dess. Det är viktigt 
att notera att slutdatumet 30 juni kan tidigareläggas om nya 
beslut kommer från myndigheterna.

Tränare, funktionärer och ridlärare
Under rådande omständigheter och restriktioner på grund av 
coronapandemin har alla fortbildningar under året inte kunnat 
genomföras eller så har deltagande inte varit möjligt. Därför 
finns tillfälliga regler för fortbildning. Dessa innebär att om trä-
nare, funktionärer i alla grenar, eller ridlärare inte kan delta i en 
fortbildning så kommer de ändå att kunna lösa licens, respek-
tive legitimation i TDB, eller stå kvar på förbundets lista över 
ridlärare som genomgått fortbildning, för 2020 och 2021. 

Information om LOK-stöd
Riksidrottsstyrelsen fattade i mars beslut om att utbetal-
ningar av LOK-stöd inte kommer att minska för att det re-

22 december 
Svenska Ridsportförbundet 
meddelar att från 25 januari 
kommer tävlingar att kunna 
genomföras för barn födda 
2005 och senare, samt för 

dem som utövar yrkes- 
mässig idrott.

22 december 
Förbundsstyrelsens 

tidigare beslut angående 
ridskoleverksamheten 

kvarstår även efter  
de skärpta  

restriktionerna. 

21 december 
Idrottsrörelsen får yt-
terligare 335 miljoner 
kronor i ekonomiskt 

stöd för perioden 
januari-februari  

2021.

17 december 
5500 föreningar de-

lar på extra LOK-stöd 
om totalt 32 miljoner 

kronor.

14 december 
Skärpta nationella före-

skrifter och allmänna råd 
träder i kraft och gäller 
i dagsläget till och med 

den 30 juni 2021.

30 november 
Förbundsstyrelsen rekom-

menderar att ridskole-
verksamheten i möjligaste 
mån anpassas till max åtta 
ridskoleryttare per grupp 
för elever födda 2004 eller 

tidigare. 

24 november 
Alla tävlingar  

ställs in

20 november 
Regeringen tar beslut om 
att max åtta personer får 
samlas vid samma tillfäl-
le. Beslutet träder i kraft 
tisdagen 24 november. 

20 november 
Ridsportens föreningar 

får drygt 5 miljoner i 
kompensationsstöd. 

18 november 
Riksidrottsförbundet 

lämnar svar på regeringens 
remiss om max 8-beskedet. 

Ridsportförbundet har 
framfört synpunkter att 

beakta i remissvaret.

3 november 
Riksidrottsförbundet 

meddelar att flest ansök-
ningar om coronastöd 
kommer från fotbollen 

(767), ishockey (152) och 
ridsport (86).

29 oktober 
24 november Täv-
lingar ställs in efter 

nya restriktioner

15 oktober 
Ansökan om ytter-
ligare kompensa-
tionsstöd öppnar

5 september 
Idrottsrörelsen får 
ytterligare 1 miljard 

kronor i förlängt eko-
nomiskt stöd 

24 augusti 
Svenska Ridsportförbundet 
bedömer att ridskoleverk-

samheten och enskild träning 
fortsatt kan fortgå under 

förutsättning att en riskbe-
dömning gjorts som visar 

att aktiviteten är möjlig att 
genomföra.

gistreras färre aktiviteter. Totalsumman blir lika stor 2020 
som 2019. En extra fyllnadsutbetalning för våren har gjorts 
i december 2020.

OS 2020 – spelen som försvann
  Den japanska arrangören och IOK försökte hålla fast  

 vid att OS och Paralympics skulle genomföras som  
 planerat, men den 24 mars kom beskedet att spelen  
 flyttas fram till sommaren 2021.

  Sverige har kvalat lag i alla de tre olympiska ridsport- 
 grenarna, hoppning, dressyr och fälttävlan. Det är  
 endast  sex andra nationer som har lyckats kvala lag i  
 alla de tre grenarna. Japan som värdland är också  
 kvalat, vilket ger totalt åtta nationer med lag i tre  
 grenar.

  Sveriges Olympiska Kommitté tog ut ridsporten till  
 OS i Tokyo i sin första uttagningsomgång i november  
 2019.

  Sverige har även kvalat ett lag i paradressyr till  
 Paralympics. 
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Vinjett Hästvälfärd

Ridsport på hästens villkor är ett av de viktiga områdena i Ridsport 2025 och en 
självklarhet i allt vi gör tillsammans med våra hästar. Med utgångspunkt i kunskap, 
beprövad erfarenhet och aktuell forskning ska vi tillsammans skapa bästa möjliga 
förutsättningar för hästens välmående. Kunskapen om god, säker och hållbar 
hästhållning ska genomsyra hela ridsporten. 

Beslutet att samla hästvälfärden, både när det gäller djurskydd, dopningsfrågor och 
veterinära spörsmål, i ett råd togs 2019 och från januari 2020 ersätter Hästvälfärds-
rådet tidigare Djurskyddsutskottet och Hästhållnings- och Anläggningsrådet. Rådet 
kommer även fortsättningsvis att arbeta med referensgrupperna för ridunderlag och 
anläggning, samt den nya referensgruppen för veterinära frågor som djurskydd, smitt-
skydd och antidopning.

Under senare år har krav på hästvälfärd skärpts genom flera förändringar i ridspor-
tens tävlingsreglementen.

– Hästens välfärd är mycket viktigt för ridsportens trovärdighet och ska alltid sät-
tas högt, understryker Svenska Ridsportförbundets ordförande Ulf Brömster.

Kunskap om hästvälfärd förstärks
Kunskapen om hästens välfärd genomsyrar våra utbildningar och i samband med 
översynen av utbildningarna under senare år, har också hästvälfärdsperspektivet 
stärkts genomgående. 

För att förklara vad hästvälfärd står för, gjordes bland annat en animerad film un-
der året, som pekar på vårt gemensamma ansvar för hästarnas bästa. Det handlar till 
exempel om att alltid se till deras grundläggande behov som rörelse och social kontakt 
med andra hästar. Det handlar om ryttarens ansvar att alltid fylla på med kunskap och 
ta hjälp av licensierade veterinärer, tränare och hovslagare och andra personer med 
kompetens. Hästvälfärd handlar också om att hästar måste få ta tid och kräver lång-
siktig planering. Vårt ansvar är att aldrig sluta ifrågasätta vad vi gör med våra hästar. 
Och varför! 

Hästarnas  
bästa – alltid!

Hästvälfärd handlar om att våra hästar ska ha det bra och är 
något som genomsyrar alla våra verksamheter. 2020 var 

första året för nybildade Hästvälfärdsrådet som bland annat 
lanserade ett komplett paket för hästars munhälsa.

Fakta Hästvälfärdsrådet

 Hästvälvärdsrådet är remissinstans  
 inom Svenska Ridsportförbundet i  
 frågor som rör hästvälfärd och djurskydd.

 Hästvälfärdsrådet ska arbeta för  
 kontinuerligt kvalitetssäkrad hästhåll- 
 ning, och där ingår förslag för utveckling  
 av bland annat besöksverksamhet och  
 anläggningsfrågor för såväl tävlings- 
 som ridskoleverksamhet. 

 Hästvälfärdsrådet ska vara rådgivande  
 till förbundsstyrelsen samt till sektioner,  
 utskott och andra grupper inom Svenska  
 Ridsportförbundet.

 Hästvälfärdsrådet ska arbeta proak- 
 tivt med etiska frågor med koppling  
 till hästvälfärd och djurskydd samt att  
 initiera informationsinsatser och verka 
 för kunskapsutveckling inom hästvälfärd.

Se filmen
om hästvälfärd

Munpaket för  
bättre hästhälsa
Skador i hästens munhåla orsakade 
av utrustning är inte förenligt med 
gott djurskydd och kan leda
till startförbud på tävling. För 
att öka kunskapen om hästens 
munhälsa bland aktiva, hästskötare 
och funktionäre togs ett munpaket 
i tre delar fram under året. Paketet 
består av Munkollen, Muntrappan 
och Munstegen. Läs mer om det på 
nästa uppslag.

Ledamöter
Peter Ljungcrantz, tf ordförande
Peter Kallings, Vet dr förbundsveterinär
Maria Rhodin, Leg veterinär, forskare och lärare vid Sveriges 
Lantbruksuniversitet, SLU
Anna Eriksson, Leg veterinär, Helsingborg
Elisabet Lundholm, Mastertränare i dressyr och bland annat coach 
i fälttävlan, ordförande i Ridlärar- och tränarrådet
Jenny Yngvesson, docent och lektor vid Sveriges 
lantbruksuniversitet (SLU)
Ulla Ekström von Essen, docent Centrum för praktisk kunskap, 
Södertörns högskola 
Niklas Jonsson, hoppryttare, B-tränare och ordförande för 
Svenska Ridsportförbundets hoppkommitté
Meta Persdotter, ordförande tävlingssektionen
Markku Söderberg, ordförande Ridskole- och 
Utbildningssektionen 
Marcus Lundholm, Svenska Ridsportförbundets kansli, adjungerad

https://youtu.be/XUG7IvmkJIU
https://youtu.be/XUG7IvmkJIU
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– Kolla din häst i munnen ofta. Gärna i samband med den dagliga visiteringen, är 
rådet från Ridsportförbundets förbundsveterinär Peter Kallings (läs mer på sidan 31)

Hästar kan inte säga ifrån om de mår dåligt eller har ont och därför måste ryttare/
kuskar vara uppmärksamma på förändringar i deras utseende eller beteende. 

Skador i hästens munhåla, som orsakas av utrustning, strider mot gott djurskydd 
och leder till bland annat startförbud på tävling.

– Det är viktigt att vi alla göra allt vad vi kan för att förebygga den här typen av skad-
or och att vi vet vad vi ska göra om de ändå skulle uppstå. Munhåleskador måste få tid 
att läka och det kan ta lång tid, säger Peter Kallings. 

Den dagliga visiteringen är ett utmärkt tillfälle att göra munkoll.
– Den brukar sällan vara några problem att göra. Hästar är ofta medgörliga, de är ju 

vana vid att vi tränsar.
För att underlätta för ryttare och hästskötare och de funktionärer som gör kontroll 

på en tävlingsplats, har Svenska Ridsportförbundets Hästvälfärdsråd, där Peter Kal-
lings finns med, presenterat ett munpaket – ett informationsmaterial i flera delar. 

– Om du ser eller misstänker en munskada hos din häst så är det viktigt att inte 
fortsätta att rida, träna och tävla. Be också alltid om hjälp och råd om du inte vet varför 
skadan har uppstått. 

Munkoll för  
bättre hästhälsa
Hästen är inte skapt för att ha bett i munnen. Därför är det 
viktigt att förebygga skador och göra munkoll på hästens ofta .  
Under året lanserades ett komplett paket för hästens munhälsa.

Sju självklara sätt att 
förebygga munskador 

1   Rid/kör med små, fina hjälper och  
 håll en stilla kontakt med handen. 

2   Lär dig korrekt bett-/tygelhante- 
 ring. Ta hjälp av en erfaren rid- 
 lärare eller tränare för både din  
 och hästens utbildning. 

3   Passa ut ett lagom stort bett. 

4   Lär hästen att hantera bettet på  
 rätt sätt. Det ska ligga stilla i  
 munnen. 

5   Variera betslingen ofta. Rid/kör  
 helst inte mer än två dagar i  
 sträck med samma bett och  
 huvudlag. 

6   Tänk också på att variera nos- 
 grimma. Även trycket från den  
 kan ge skador i och utanför  
 hästens mun. 

7   Tänk på att nosgrimmans funk- 
 tion är att stabilisera bettet, inte  
 att stänga munnen.

Munpaket i tre delar

1   Munkollen, som vänder sig till alla ryttare/kuskar och berättar hur vi kan  
 förebygga skador och hur man lätt varje dag själv kan kolla hästens mun.

2   Muntrappan, om vad man bör göra om en skada ändå har inträffat.

3   Munstegen, som vänder sig till veterinärer och överdomare och som  
 berättar om hur skador ska bedömas.

Munpaketet har tagits fram av referensgruppen Djurskydd, Smittskydd och Antidop-
ning och dess veterinära häst- odontolog Ylva Rubin, i Svenska Ridsportförbundets 
Hästvälfärdsråd. Även tandutbildade veterinären Nina Roepstorff, Hästvälfärdsrådets 
veterinära hästspecialist Anna Eriksson och Peter Kallings har medverkat.

1
2

3
4

5

Sära på mungiporna och vänd 
dem lite utåt för att se om där 
finns sår- eller tryckskador i 
munslemhinnan. Akta fingrarna, 
men det är bra att se minst tre 
centimeter in i mungipan

Kom ihåg att alltid stå vid sidan av 
hästen, aldrig framför. Gör kollen 
på båda sidor av munnen.

Kolla nosryggen och under 
hakan efter till exempel 
skav av nosgrimmor.

Kolla på läpparnas ut- och insidor.

På lanerna, den tandfria delen i munnen där 
bettet ligger, kan det ofta finnas skador.

!

Komplett information 
i text och film på ridsport.se
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Tack till Sigtunabygdens Ryttarför-
ening/Helgestabodarnas stuteri för 
lån av häst, personal och utrymme 
för illustrationerna till Munkollen.

https://www.ridsport.se/tavling/hastvalfard/Munkollen?epslanguage=sv
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Säkerhet

Nya grepp i  
säker satsning

I Folksam Säker med häst får de säkra budskapen  
superkrafter och möter målgrupperna, där dom är.

Gott djurskydd och hög säkerhet genomsyrar alla våra verk-
samheter och bildningar för både aktiva och ledare, är rygg-
raden i Svenska Ridsportförbundets skadeförebyggande ar-
bete. Goda grunder och kunskap om hästar och säkerhet, är 
livsviktigt inom ridsporten.

Genom satsningen ”Säker med häst” jobbar Svenska Rid-
sportförbundet och Folksam sedan 2018 tillsammans för 
att sprida kunskap om säker hästhantering – på hästarnas 
villkor - och öka säkerhetsmedvetandet framförallt hos unga 

inom ridsporten. Men också hos föräldrar som ofta finns med 
på ridskolan eller i teamet runt tävlingsryttaren.

Utgångspunkten är Svenska Ridsportförbundets säkerhetsan-
visningar ”Säker med häst”.

”Säker med häst” jobbar brett. Dels genom draghjälp av 
Sveriges bästa ryttare med kunskap direkt från manegen, 
men också genom digitala kampanjer kunskap i portionsför-
packning som utan pekpinnar påminner om vardagliga men 
livsviktiga rutiner och fakta.

Filmen om Säker med häst
Här berättar vi om satsningen i en film. LÄNK

Tidigare har projektet bjudit gratis cli-
nics med kända profiler som hoppryttarna 
Rolf-Göran Bengtsson, Fredrik Jönsson, Inge-
mar Hammarström, Cornelia Rylén och ”fält-
tävlansprofessorn” Jan Jönsson. Clinics som 
filmats och fångat tusentals tittare i förbundets 
sociala kanaler. Den senaste clinicen från Rättvik 
2019, toppar till exempel med 51 000 visningar på Face-
book och närmare 25 000 på Youtube. 

Talkshow med stjärnor sände direkt
Pandemiåret 2020 stärkte satsningen upp med fler digitala 
aktiviteter. Under tävlingsstoppet i maj 2020 passade projek-
tet på att sprida inspiration och kloka tankar på Instagram. 
Hoppningens förbundskapten Henrik Ankarcrona fick en 
egen ”talkshow” och sände direkt vid tre tillfällen med oli-
ka ryttare:  hoppryttarna Fredrik Jönsson och Angelica 
Augustsson Zantonelli samt fälttävlansryttaren Sara Al-
gotsson.  Snacket gick bland annat kring bra vardagsrutiner, 
tävlingsupplägg, säkra tips och vikten av att lära känna sin 
häst utan och innan. Och så svarade de förstås på följarnas 
många frågor.

Säkerhetshjältar och ”Horse mode”
Sedan starten har ett en stor del i Säker med häst varit att 
sprida korta, raka men kärnfulla budskap i sociala medier 
genom färgstarka, animerade kampanjer, och gärna med 
glimten i ögat. Det inkluderande manéret som står ut i kom-
munikationsflödet och innehållet i kampanjerna skapar en-
gagemang. Kampanjerna kommunicerar i flera steg med en 
inledande film som gärna lockar till igenkänning och där den 
som klickar på innehållet senare serveras fler budskap, prak-
tiska tips eller till exempel kunskapsquiz. 

Koppla ner, koppla av och koppla på alla dina sinnen när 
du är tillsammans med hästar, var budskapen i en av årets 
sociala kampanjer. Koppla ur hörlurarna och sätt mobilen 
på ”horse mode” (lägg bort den alltså) var uppmaning-
en, som också spreds vidare bland hästvänner genom ett 
AR-filter på Instagram. Ett kul grepp med ny teknik som 
uppskattades av målgruppen. 

Budskapen om ”horse mode” var också temat för en 
väggtidning till alla föreningar.

24 säkra luckor  
Året avslutades med en säker adventskalender i sociala me-
dier. Påminnelser om säkerhet och hästvälfärd varje dag 
med filmer och foton från första advent till julafton. Säker 
med häst gjorde också hembesök hos Fredrik, Emil och Jan-
ne Jönsson – tre generationer ryttare som delade med sig av 
sina tips i korta filmer. Fjärde advent lystes också upp av ett 
besök hemma i Malin Baryard Johnssons stall. I andra filmer 
hälsade vi på hos landslagsveterinär Rasmus Westgren som 
bland annat berättade hur man visiterar sin häst.

Säker med häst fortsätter nästa år men med nya teman 
och upplägg.
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Tre generationer kunskap och 
ryttare. Familjen Jönsson har varit 

med i satsningen på flera sätt 
under åren. Från vänster Fredrik, 

Emil och Janne Jönsson.

Se filmen
från Rättvik som fångat  

tusentals tittare.

https://www.youtube.com/watch?v=UWjwJ4jld6U&t=5373s
https://www.youtube.com/watch?v=UWjwJ4jld6U&t=5373s
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SäkerhetSäkerhet

Förstärkning med 
läkare och veterinär
Svenska Ridsportförbundet förstärkte i början av året 
organisationen med förbundsläkare och förbundsveterinär. 

Margaretha Rödén, förbundsläkare
Yrkeserfarenheter
Margaretha Rödén är överläkare vid ortopedkliniken i Sundsvall. Hon 
har tidigare varit sjukhusdirektör och hälso- och sjukvårdsdirektör i 
region Västernorrland. Hon har även suttit i styrelsen för Svensk Orto-
pedisk förening som dess fackliga sekreterare under 9 år.

Margareta har haft anknytning till andra sporter, bland annat varit 
lagläkare inom ishockey och kampsport.

I Svenska Ridsportförbundet har hon skapat hjärntrappan, en åter-
hämtningsstege för den som drabbats av en hjärnskakning.

Knytning till ridsporten
Har själv ridit i många år såväl på ridskola som haft egen häst. Aldrig ri-
dit på hög nivå men däremot provat på det mesta inom ridsporten, så-
väl dressyr, hoppning, fälttävlan som sportkörning. Hennes första egna 
häst gick såväl msv dressyr, 1.20 hoppning och msv fälttävlan även svår 
körning och de hade som främsta merit två SM-brons i plöjning.

Margaretha Rödén hade knappt hunnit tacka ja till uppdraget 
som förbundsläkare innan coronapandemin bröt ut. Hennes 
ovärderliga råd om smitta, smittläge och handlingsplan har 
stöttat både förtroendevalda och personal. 

Det har varit många, och ofta snabba, beslut, och Margare-
tha Rödéns expertis har tagits tillvara av förbundsstyrelsen 
och kansliets ledningsgrupp när det gällt vägval, råd och re-
kommendationer.

Peter Kallings, förbundsveterinär
Yrkeserfarenheter
Leg. Veterinär, Veterinärmedicine doktor (VMD). Disputerat vid SLU på 
effekter av dopingsubstanser på häst.

Peter Kallings har arbetat som klinikveterinär på djursjukhus (bl.a. 
Helsingborg) och forskare/lärare (SLU) samt som distrikts- och privat-
praktiserande hästveterinär. Han har varit chef och överveterinär för 
ATGs Hästkliniker i 10 år och därefter forskningschef i Stiftelsen Häst-
forskning under 15 år. Han har också haft en rad uppdrag som sakkun-
nig åt SLU, Jordbruksverket, Läkemedelsverket och andra myndigheter 
samt i dopningsfrågor inom hästsporterna. Han har haft styrelse- och 
ordförandeuppdrag i såväl svenska (Veterinärförbundets Hästsektion) 
som internationella veterinärorganisationer (WEVA, FEVA, IGSRV). 
Han sitter med i en rad olika kommittéer för trav och galopp – såväl 
nordiskt (NEMAC), europeiskt (EHSLC) samt internationellt (IGSRV) 
kring dopningsfrågor.

Peter Kallings är för närvarande ordförande i den gemensamma 
europeiska dopningskommittén (CWP) för galopp- och travsport inom 
EHSLC, European Horserace Scientific Liaison Committee. Han är ord-
förande i FEIs arbetsgrupp för dopning- och medicinerings-substanser 
samt ledamot i dess List Group. 

Knytning till ridsporten
Peter Kallings har ett förflutet som tävlingsryttare, tävlingsveterinär, 
banbyggare och tävlingsarrangör. Han har ridit hingstar till bruksprov 
på Flyinge och har en gedigen hästutbildning och stor hästkunskap.

Peter Kallings har arbetat med rådgivning i veterinära frå-
gor för förbundet i många år. Från och med i år är han for-
mellt förbundsveterinär, och fortfarande djupt engagerad i 
smittskydds- och dopningsfrågor. 

Under senare delen av året fick hans expertis stor betydel-
se i arbetet med AHL, ny djurhälsolagen, där Svenska Rid-
sportförbundet är en remissinstanserna.

Säker vision

Svenska Ridsportförbundets 
vision för säkerhetsarbetet är att 

ridsporten ska vara fri från olyckor 
som leder till att människor och 

hästar kommer till skada.

Säkerhetshjältar
En säkerhetskampanj i sociala medier under året hand-
lade om superhjältarna i ryttargarderoben, säkerhetsut-
rustningen som är ett måste men där kunskap om hästar 
är pelaren, det viktigaste av allt. 

Se filmen

Under året gjordes en utvärdering för att ta vara på 
hårda fakta och erfarenheter från kampanjerna. 

Kampanjen som nått flest och skapat mest enga-
gemang hittills är en travesti på en säkerhetsfilm från 
flygplansvärlden som gjordes förra året, ”Välkommen 
ombord på hästen”. Och som blandar humor med  
säkra budskap. 

Se filmen

Säkerhetsknut
Bland det mest spridda inlägget hittills 

bland de digitala kampanjerna är 
Säkerhetsknuten. En animerad kort, 

enkel och tydlig film hur man knyter en 
säkerhetsknut.

Digitala kampanjer  
Säker med häst hittills

27 577
reaktioner

11 512
klick

4 913
saves

1,8
miljoner visningar

Mobilfiler med AR-teknik bonus i 
kampanj o mobilanvändning.

https://www.youtube.com/watch?v=ifKNBIn0Zsg
https://www.youtube.com/watch?v=ELJ7n2SuuVY+Bild+säkerhetsknut
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Hållbarhet

Ingen vill vara en miljöbov. Ingen vill medvetet bidra till att 
öka övergödningen som påverkar bland annat våra vatten-
drag. Men den utredning, ”Stärkt lokalt åtgärdsarbete - att 
nå miljömålet Ingen övergödning (SOU 2020:10)”, som 
presenterades under sommaren lämnade mycket att önska. 
Och där en utökad lagstiftning eller fler föreskrifter för 
hästnäringen skulle vara svaret på övergödningen.

För Svenska Ridsportförbundet är det självklart att 
ridskolor och andra hästhållare ska bidra till att minska 
övergödningen i våra vatten. Det är huvudbudskapet och det 
inledande ställningstagandet i förbundets remissvar till Mil-
jödepartementet.

Svenska Ridsportförbundet är naturligtvis sig positivt till 
insatser som ger en ökad status till hästgödsel och ökad åter-
föring av denna till kretsloppet. Men för att uppnå det behövs 
inte någon ny lagstiftning eller fler föreskrifter. Vi ser gärna 
ett större utbyte och samarbete mellan kommuner och ridan-
läggningar i miljöfrågorna.

Eftersom sakliga fakta finns är utökade informationsin-
satser att föredra framför lagstiftning och föreskrifter, anser 
Svenska Ridsportförbundet.

I utredningen ”Stärkt lokalt åtgärdsarbete - att nå målet 
Ingen övergödning (SOU 2020:10)” förekom enligt Svenska 
Ridsportförbundets uppfattning gammal statistik, generella, 
och i vissa fall overifierade uppgifter, och utredningar med 
begränsat underlag. Kort sagt var underlaget för slutsatserna 
minst sagt bristfälligt.

Remissvaret lämnads in den 31 augusti. Sedan dess har det 
varit tyst om utredningen.

Bristande underlag 
i gödselutredning
Ridsporten hamnade plötsligt i hetluften i samband med en 
uppmärksammad utredning om gödselhantering – med 
bristande underlag och slutsatser.

Vår hållbara ledstjärna 
Tusentals hovar, händer och 
ryttare bidrar till att bygga 

en ridsport med hållbar 
utveckling i världsklass.
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Utredningens uppdrag
Utredningens uppdrag var att föreslå hur övergöd-
ningen av kustvatten, sjöar och vattendrag effektivt 
kan minskas genom stärkt lokalt åtgärdsarbete. 
Hästnäringen är en av delarna i utredningen.

Vad vill utredningen?
Utredningen föreslår att regeringen ger Jordbruks-
verket i uppdrag att i samarbete med Sveriges 
lantbruksuniversitet (SLU) ta fram underlag till nya 
bestämmelser om miljöhänsyn för hästhållare. Ut-
redningen lämnar inga författningsförslag eftersom 
frågan om det närmare innehållet i de nya bestäm-
melserna behöver utredas ytterligare. 
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En av de absolut viktigaste uppgifterna för Svenska Rid-
sportförbundet är att sprida hästkunskap till ridsportare i 
alla åldrar. Bäst på häst är temat för Folksam Hästkunskap 
Cup där ungdomar mellan 13-18 år från hela landet bildar lag 
och, ett vanligt år, utmanar varandra på tre platser i landet 
och i en superfinal på Eurohorse-mässan i samband med 
Gothenburg Horse show. 

2020 flyttade tävlingen på grund av pandemin in på 
Instagram med en poängjakt som varvade handfast hästkun-
skap och digitala lösningar. Ett nytt grepp som visade sig bli 
en kanonsuccé med stort engagemang och långt fler deltaga-
re än tidigare. Att tävla från sin egen stallbacke i kombination 
med kunskapsmatch i sociala medier var ett upplägg som var 
både kul och gjorde det möjligt för många att vara med.

Totalt antog 81 lag och över 400 ungdomar utmaningen att 
samla poäng på hästkoll. Gör en säkerhetsknut, visitera en häst, 
bjud stallkompisarna på fika, vad ska man tänka på när man vi-
sar upp hästen för hand? Och vad står egentligen de fyra f:n för? 
Tagen #folksamhastkunskapcup fylldes snabbt på med filmer 
och bildbevis på lagens kul och kreativa lösningar. Det fanns 
50 utmaningar värda olika poäng och några av dem handlade 
också om att vara schyssta kompisar. Hur man ska agera när 
någon är ensam eller andra mer värdegrunds- och trygghetsre-
laterade uppgifter.  Att anordna en digital pluggträff med valfritt 
hästkunskapsämne eller filma en häst och bedöma exteriören 
var kluriga 50-poängare. Engagemanget var stort och det fanns 
många kreativa sätt att anta utmaningarna. När jakten var slut 
fanns över 2 500 inlägg samlade och en unik kunskapsbank. 

Hammarö RF var ett av de tre vinnande lagen. 
– Våra knep för att lyckas var noggrannhet, driv och 
teamwork, säger lagledaren Johanna Nilsson. 

– Vi bestämde oss redan innan uppdragen kom ut att vi 
skulle klara alla. Vi fakta fa alla uppdrag innan vi lagt ut på 
Instagram, hellre en gång för mycket än för lite. Vi har haft en 
bra dialog med personalen och medlemmarna på ridskolan 

som glatt ställt upp för att vi ska kunna lyckas med alla upp-
drag. Och förutom det så har vi haft väldigt roligt på vägen. 

Från Örnsköldsviksortens RF deltog också ett samman-
svetsat gäng med hästkoll.

– Vi går alla i samma klass och har ryttarprofil på Höga-
kusten teoretiska gymnasium där vi förbereder inför häst-
skötarexamen två gånger i veckan. Därför hade vi redan job-
bat med mycket av utmaningarna och hade lättare att dela 
med oss av kunskapen, berättar Nadja Vik.  

– Vi är extremt glada över att vi vann och tacksamma över 
att vi kunde vara med,  trots att vi bor lite längre upp i landet.

Succé för kunskaps- 
jakt på Instagram
När klassikern Folksam Hästkunskap Cup sadlade om 
till Poängjakten på sociala medier slogs alla rekord.  
Totalt gick över 400 ungdomar på kunskapsjakt.

Hammarö ryttarförening, Josefin Frohm, Linn Hög-
back, Olivia Järund och lagledare Johanna Nilsson. 
Saknas på bild: Vinnarlaget från Varbergs 
Ridklubb, Elin Andersson, Ellen Bergenblock, 
Laura Östergaard, Cajsa Alexandersson, Carolin 
Magrino och lagledare Linn Johansen.

Örnsköldsviksortens ryttarförening, Nadja Vik, Klara Engblom, 
Adelina Söderlind och lagledare Johanna Staberg. 

Priset är biljetter till 
Gothenburg Horse Show, 
när publiken äntligen får 

komma tillbaka.

Över 2 500 inlägg på Instagram när Poänjakten i Folksam Hästkunskap Cup gick i mål.

https://www.ridsport.se/globalassets/8b9426042eb74158bb88a7eb2464fea4/poangjakt-hkc-2020.pdf
https://www.ridsport.se/globalassets/8b9426042eb74158bb88a7eb2464fea4/poangjakt-hkc-2020.pdf
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Ridsport på  
en pinne!
Intresset för käpphästar växer så det knakar och 
öppnar dörrar till både ridsporten och en helt 
egen värld, där bara fantasin sätter gränser.  

– Käpphästar lockar till så mycket glädje, 
rörelse och gemenskap och är ett perfekt sätt att 
lära sig mer om hästar och ridsport. Det säger Elin 
Gustavson, ordförande i Svenska Ridsportförbun-
dets Centrala Ungdomssektion (CUS) som jobbar 
för att ta tillvara det växande ”käppisintresset”.

För att ta vara på kraften, lära mer och hitta 
former för inspiration och tävlingar, har CUS sam-
lat en käpphästgrupp med engagerade ungdomar 
från hela landet. Under året har gruppen bland 
annat tagit fram en tävlingshandbok och förslag 
på olika klasser, bedömningar och käpphästarnas 
eget ”code of conduct”.

Referensgruppen för käpphästar

  Livea Larsson, Stockholm

  Felicia Lohff, Skåne

  Elsa Högberg Stockholm,

  Lisa Filipsdotter, Stockholm

  Karin Jäderberg, Stockholm

  Johanna Eriksson, Dalarna

Käpphästar handlar om så mycket. Det är hant-
verk, hobby och suverän motion där man ofta 
får frisk luft på köpet. På ridskolan, stallbacken, 
hemma i vardagsrummet och på rasten är käppi-
sarna suveräna kunskapsspridare. De samlar hela 
ridsportens universum i miniatyr och ett perfekt 
sätt att lära sig exempel ridbanans vägar, säkra 
grepp, dressyrprogram och allt runt tävling. Idag 
finns käppistävlingar i nästan alla ridsportgrenar. 
Ribban i hoppning kan ligga runt 80 centimeter 
och rekordet ligger på 1.40 meter.

Käpphästarna öppnar dörrarna till en gemen-
skap och en internationell community. Det fina 
med käpphästar är också att de sätter fart på 
kreativiteten. Här inte finns något rätt och fel el-
ler omfattande regelverk. Centrala Ungdomssek-
tionen vill framförallt inspirera till kul aktiviteter, 
tävlingar och roliga möten. 2020 planerades det 
första samlade Riksmästerskapet för käpphästar 
i samband med tävlingarna på Strömsholm i juni. 
Tyvärr tvingades tävlingen ställa in på grund av 
coronapandemin, men sektionen jobbar mot ett 
nytt evenemang så snart restriktionerna tillåter 
och förhoppningsvis under 2021.

Hjärtat bultar, benen skakar, stressen ökar. Hur kan man vända nervositet till en 
styrka när det gäller som mest? Och hur kan du påverka din framtida karriär? 

Stallet är en unik ledarskola som formar ledare både för ridsporten och för arbets-
livet. Att vara ledare handlar om att utveckla sig själv och andra. Det kräver också att 
man kan hantera tankar och känslor i en positiv riktning.

Under Young Riders Lounge i Göteborg bjöds ridsportungdomar mellan 15-26 år in 
till en innehållsrik kväll på temat personlig utveckling med föreläsaren och coachen 
Johanna Lassnack som moderator. Från Försvarsmakten kom Anna Lundwall och 
Anja Rydström och höll en uppskattad föreläsning om om mental träning och gav 
konkreta tips på hur du kan öva för att tackla stressade situationer och utmaningar. 
OS-ryttaren och entreprenören Lisen Bratt Fredricson, som länge varit en önskegäst i 
Loungen, delade med sig sina erfarenheter som ledare och vilka egenskaper hon tagit 
med sig från ridsporten

Kvällen avlutades med att deltagarna fick uppleva ridsport i världsklass live inne i 
Scandinavium.

Guldmingel om  
personlig utveckling
Tillsammans med Försvarsmakten bjöd Centrala 
Ungdomssektionen in till Young Riders Lounge på temat 
personlig utveckling under Gothenburg Horse Show.

Fakta
Young Riders Lounge är ett 
rullande och populärt koncept 
för unga möten, kunskap och 
inspiration som tagits fram på 
initiativ av Centrala Ungdoms-
sektionen och som har funnits 
sedan 2015.
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TrygghetTrygghet

Alla ska känna sig välkomna och trygga i stallet. Därför 
arbetar Svenska Ridsportförbundet tillsammans med 
Stiftelsen Friends tillsammans i ”Trygga Ledare”, en 
satsning som 2020 gick in på andra året och som görs möjlig 
tack vare Hugo Stenbecks Stiftelse. 

– Vi arbetar för att rusta alla våra ledare så att de ska kun-
na agera för barnets bästa i alla lägen, säger Catrine Anders-
son som är ridsportens projektledare inom satsningen.

Framförallt handlar det om att ta fram utbildningar och 
en mentorskapskapsmodell där unga ledare får stöd av äld-
re. I den översyn av ridsportens utbildningar som pågår har 
också trygghetsfrågorna har en given plats. Dessutom håller 
nya utbildningar och verktyg på att tas fram utifrån ett tydligt 
barnrättsperspektiv och de erfarenheter som kom fram när 
en genomlysning gjordes bland ridsportens ledare, unga och 
vuxna, 2019.

– Där fanns upplevelser av negativa jargonger som ofta var 
kopplade till exempelvis prestation, utseende, utrustning och 
umgänge, berättar Catrine.

– Vi såg också ett behov av mer kunskap om vilket ansvar 
och skyldigheter man har som ledare, hur man kan jobba för 
ökad trygghet,  och vad man ska göra om något som inte får 
hända, ändå händer.

Ridsporten har under många år arbetat aktivt med trygg-
hetsfrågor*, bland annat med det omfattande materialet 
”Trygg i stallet”, en låda full med kunskap och verktyg för 
att lyfta kamratskap, förebygga mobbning, prata om normer, 
mångfald, näthat, med mera . 

Innehållet i lådan har Svenska Ridsportförbundets Cen-
trala Ungdomssektion, CUS, tagit fram och det används fli-
tigt ute i landet.

– Det är ett utmärkt material som finns hos alla våra för-
eningar. Det är viktigt att vi välkomnar trygghetsfrågorna i 
den dagliga verksamheten och att det finns en samsyn mellan 
unga och vuxna, säger Catrine Andersson.

Trygga ledare lägger stor vikt på att stärka unga och vuxna 
i hur man till exempel kan arbeta förebyggande mot mobb-
ning och främjande för trygghet. 

– Inom ridsporten finns idag bra strukturer och möjligheter 
för unga att påverka på alla nivåer, men det gäller att ungas in-
itiativ och upplevelser tas tillvara av till exempel föreningssty-
relser och att unga och vuxna kan arbeta tillsammans. Vi ser 
att det finns många goda exempel på det runt om i ridsporten. 

Ledarutbildningar, mentorskapsmodellen och fler mål-
gruppsanpassade verktyg för att arbeta med trygghetsfrå-
gorna kommer att presenteras under hösten 2021. Gemen-
samt för materialet som tas fram med stöd av Friends är att 
sprida kunskap om: 

  vad trygghetsarbete inom ridsporten innebär
  vad Barnkonventionen innebär
  vad mobbning och kränkningar är, vad som sker i olika  

 sammanhang och hur det kan förebyggas
  vuxnas ansvar att agera och hur man som ung och  

 vuxen ledare kan göra skillnad!

Ungas trygghet  
är vuxnas ansvar!
Genom satsningen Trygga Ledare ökar vi takten  
för en trygg ridsport och barnens bästa. 

* Trygghetsfrågor
Med trygghetsfrågor menar vi 
frågor som rör trygghet, trivsel 

och likabehandling. Hur vi i alla led 
arbetar förebyggande mot kränk-

ningar och utanförskap.

!
– Barns trygghet är alltid vuxnas ansvar, därför är 
det viktigt att man som ung alltid vet att det finns en 
vuxen ledare i stallet som man känner sig trygg att 
vända sig till, oavsett vilken fråga det gäller.
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Digital samling om digitala möten
Den 28 november samlades distriktens ungdomssektioner för 
en digital konferens med tema digitala möten och aktiviteter. 
Ett trettiotal unga deltog.

ULK i ny tappning
Under året gjordes en översyn av ridsportens  
ungdomsledarkurs. Kursen lanseras 2021.

Trygghetspriset
Tillsammans med Friends och Hugo Stenbecks Stiftelse prisar 
Svenska Ridsportförbundet unga initiativ för en trygg ridsport. 
Elin Fernqvist från Hamre Ridklubb i Västerås var den första 
att ta emot priset 2019 för satsningen #tryggmedhästpåham-
re. 2020-års pris delas ut i början av 2021.

Ambassadörer 
för trygghet
Trygghetsarbetet berör alla inom ridsporten.

– Alla kan alltid göra någonting för att göra skillnad och 
sprida glädje och trygghet till andra, säger Catrine Andersson. 

Tre starka ambassadörer finns också med i täten för Trygga 
ledare och hjälper på olika sätt till att sprida budskapen om 
hur vi tillsammans kan göra ridsporten tryggare. Det är hop-
pryttarna Peder Fredricson, Stephanie Holmén och musikern, 
poddaren och hästtjejen Vanessa Falk. Läs mer här.

– Våra ambassadörer är så värdefulla. Vi är så stolta att de 
är med oss i den här viktiga satsningen, säger ridsportens 
projektledare Catrine Andersson.

4 arbetssätt
Trygga ledare arbetar 
på flera sätt för att 
stärka unga och vuxna 
ledare inom ridsporten

Alla kan alltid 
göra någonting 

för att göra 
skillnad och 
sprida glädje 
och trygghet  

till andra. 
Catrine Andersson, Projektledare Trygga Ledare,  

Svenska Ridsportförbundet

Trygg i stallet-lådan 
Arbete med att digitalisera Trygg i stallet-materi-
alet är på-börjat under 2020 och ett nytt material 

planeras hösten 2021. 

Barnkonventionen lag
Barnkonventionen finns för att skydda barn och innehåller 
mänskliga rättigheter som varje barn ska ha. Från den 1 
januari 2020 är barnkonventionen lag, och något som ska 
genomsyra ridsportens verksamheter och utbildningar.
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Trots coronapandemin har efterfrågan på ridsport varit stor 
i Sverige.

– Det ser olika ut över landet men generellt sett så har våra 
ridskolor klarat pandemin bra så här långt och på många håll 
har trycket ökat rejält och köerna bara blivit längre, säger 
Gisela Löfstrand, verksamhetschef Ridklubb/Ridskola på 
Svenska Ridsportförbundets kansli. 

Minskat resande har till exempel gett mer tid och pengar 
över till fritid på hemmaplan. Vuxna hemmajobbare med en 
mer flexibel arbetsvardag, har på vissa håll också fått möjlig-
het att rida på dagtid och drop-in-tider.

Under pandemin jobbar ridsportens föreningar och di-
strikt kämpat hårt för att anpassa verksamheter och förhin-
dra smittspridning.

– Det är fantastiskt att se den uppfinningsrikedom som 
finns och hur man säkrar upp verksamheter genom att till ex-
empel flytta ut i friska luften, skärpa hygienreglerna, minska 
antalet deltagare på lektionerna och hitta digitala lösningar 
på teori och hästkunskap. Föreningarna är väldigt lösnings-
orienterade säger Gisela Löfstrand.

På Svenska Ridsportförbundet har en intern resursgrupp 
haft en nära dialog med föreningar, distrikt och kommuner 
för att följa upp utvecklingen och möta de nya utmaningar 
som uppstått (se sidan 42).

Men medan det på vissa håll är kö till ridskolan, har geo-
grafiskt läge, vem som äger anläggningen och regionala och 
lokala smittskyddsrestriktioner drabbat andra ridsportför-
eningar hårdare. För dem som i högre grad finansieras av 
tävlingar, har det också varit tuffa tider när tävlingsverksam-
heten tvingats ställa in.

Skellefteå Ridklubb i Västerbotten är en av de föreningar 
som drabbats när smittan slog till med kraft i området.

– Under hösten fick upphöra med ridning för alla över 15 
år, andra aktiviteter ställdes in och tävlingar är det inte tal 

om, säger Ann-Sofie Alba, verksamhetschef på Skellefteå 
Ridklubb,  som trots allt är glad över att viss verksamhet 
är igång och att personalen kan sköta om hästarna ungefär 
som vanligt.

– Det är förstås väldigt tråkigt men vi har inte 
så mycket val. Vi har ju ett samhällsansvar. Det 
handlar inte om att hitta kryphål för hur vi ska 
hålla igång. Här handlar det om att rädda liv!

Bland medlemmarna har förståelsen dock varit stor. Hur 
föreningen påverkas på sikt återstår att se.

Ridlektionerna för yngre barn har fortsatt men restriktio-
nerna i stallet är stränga med till exempel separata in- och 
utgångar för att undvika möten mellan besökare.  

Pandemin har också gjort att elever med särskilda behov 
fått stanna hemma. För eleverna på ridgymnasiet har under-
visisningen skett på distans.

– Hur vi ska lösa de praktiska momenten i vår vet jag inte 
riktigt, det är en utmaning, säger Ann-Sofie Alba.

I stallgången där barn, unga och vuxna en vanlig dag sam-
las runt hästarna, är numera ofta tom.

Runtomkring-aktiviteter är inställda och alla barn uppma-
nas också att komma själva till ridskolan.

– Tidigare har vi jobbat hårt för att alla ska spendera så 
mycket tid tillsammans med hästarna som det går. Att för-
äldrar ska vara delaktiga och för att de som rider ska komma i 
tid för att i lugn och ro göra ordning sin häst innan lektionen, 
säger Ann-Sofie Alba.

– Nu ber vi alla istället åka härifrån så fort de bara kan och 
föräldrar att sitta kvar i bilarna. Det är så konstigt. Och det 
kommer förmodligen ta tid att ställa om allt igen, när det nu 
blir möjligt.

Hårt jobb för ridskolor 
som ställer om
I tider av kris betyder hästar som mest. Under året har 
föreningar och ridskolor ställt om och gjort ett hästjobb för 
att hålla verksamheter igång och sprida stärkande hästkraft. 

Exempel på åtgärder vid ridskolan i coronatider
  Regler om hur många som får vistas i olika utrymmen.
  Uppmaningar om noggrann handhygien och att hålla  

     en hästlängds avstånd i klubbrum, läktare och stallar.
  Uppmaningar att byta om hemma.
  Färre elever på ridlektionerna

  Ridgrupper hålls isär i stallar och ridhus.
  Stängning av kafeterian.
  Digitala kurser, möten och teorilektioner
  Aktiviteter ute i friska luften.
  ”Stallhänget” har flyttat ut på sociala medier.
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Utbildning

Kunskap är bästa utrustningen för varje hästmänniska. Och 
det ska vara lätt att lära rätt och hitta inspiration för att hela 
tiden fylla på med kunskap. Därför har Svenska Ridsport-
förbundets samlat kvalitetssäkrade material och utbildning-
ar för ryttare, ledare, föreningar och funktionärer i en 
digital utbildningsportal. Välkommen in!  

På bilden kan du se vad som finns just nu och vad som är på 
gång (skuggad text). Portalen fylls hela tiden på för att göra 
ridsportens utbildningar mer tillgängliga. 

Utbildningsportalen hittar du via ridsport.se och sisuidrotts-
bocker.se. En del kunskap finns att beställa som böcker. Vissa 
är helt digitala medan andra, som C-tränarutbildningen till 
exempel, innehåller praktiska moment och fysiska träffar. För 
att gå utbildningar som C-tränare och Överdomare krävs en 
särskild antagningsprocess. Gemensamt för alla utbildningar 

och material är kunskapen om vår gemensamma värdegrund, 
hästvälfärd och ridsportens organisation och plats i världen.

Grönt kort-kursen består numera av en webb-del som du gör 
på egen hand och en del med en eller flera träffar ihop med din 
kursledare. På webben finns filmer, texter, uppgifter och del-
prov. Här finns nio avsnitt som du går igenom i tur och ordning. 
Som avslutning på den fysiska delen gör du ett slutprov som 
kursledaren rättar. Delproven på webben rättas automatiskt. 

Överdomarna är första funktionärerna med egen utbild-
ning i portalen. 

Att leda barn och unga är också en nyhet som vänder sig 
till alla tränare och ledare för barn och unga inom ridsporten. 
Just nu pågår arbetet med att fylla på med kunskap och öv-
ningar för ryttare. Den delen lanseras under 2021.

Digital portal gör 
utbildningar tillgängliga
Ridsportens utbildningsportal öppnar dörrarna till en hel 
hästvärld av kunskap och utbildningar som bara är ett klick bort.

Ryttare Ledare

Förening

VI I STALLET

GRÖNT KORT

RYTTARUTVECKLING
STEG 1–5

ATT LEDA 
BARN OCH UNGA I 

RIDSPORTEN

C-TRÄNARE

BASUTBILDNINGEN FÖR 
RIDSPORTENS LEDARE

GRUNDUTBILDNINGEN 
FÖR PARALEDARE

LEDARSKAP FÖR
UNGA

VÅR RIDSPORTFÖRENING

EKONOMI I 
RIDSPORTFÖRENINGEN

UNG OCH ENGAGERAD

DRIVA RIDSKOLA

ÖVERDOMARE

DRESSYRDOMARE

INVERKANS-
DOMARE

Hästkunskaps-
sajten

Funktionär

Utbildningar ställde om
Ridsportens utbildningar har också ställt om och blivit 
digitala i högre grad. Många fortbildningar och grundut-
bildningar har kunnat genomföras enligt plan men vissa 
praktiska moment har flyttats fram. Basutbildningen har 
till exempel varit helt digital. Nya Grönt kort kommer också 
att kunna genomföras digitalt.

Yrkesprov 
för ridlärare
Ridlärare är ett drömyrke för den som gillar pedagogiska 
utmaningar, att möta människor och vill arbeta med hästar 
på heltid. 

Under 2020 fick 55 ridlärare ta emot diplom för godkänt 
yrkesprov.

  Svensk Ridlärare Level I: 11
  Svensk Ridlärare Level II: 12
  Svensk Ridlärare Level III: 7
  IGEQ-pass Level I:  1
  Diplomerad Svensk Ridlärare motsvarar samma nivå 

(level) inom ”IGEQ” – ”International Group for Equestrian 
Qualification”. 

Läs mer
på ridsport.se

Ridskolefakta
Medelpriset för en ridlektion på ridskola är i snitt 

169 kronor för barn, 

231 kronor för juniorer och 

273 kronor för vuxna.

38% av anläggningarna ägs av kommuner, 

27% är privata och 

20% ägs av föreningarna.

73% av ridskolorna drivs av föreningarna.

Vinjett

Basutbildning 
för ridsportens 
ledare
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https://www.ridsport.se
https://www.sisuidrottsbocker.se
https://www.sisuidrottsbocker.se
https://www.ridsport.se/Aktuellt/Egnanyheter/2020/12/Nyayrkesprovsdiplomutdelade/
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Med start 2020 får idrottsrörelsen 40 miljoner 
kronor under två års tid för att utveckla sina verk-
samheter för dem som är 65 år+. Tanken är att en 
idrottande förening ska ge äldre chansen till ett 
aktivt liv och minska deras ensamhet. Beslutet 
har fattats av regeringen och det är första gången 
som det satsas statliga medel på den här ålders-
gruppen. Stödet ska gå till föreningar som nu, el-
ler under senaste året har en aktivitet för den här 
åldersgruppen. Några RF-SISU-distrikt har valts 
ut för att utveckla arbetsmetoder som sedan kan 
spridas över landet: Blekinge, Halland, Gävleborg, 
Västmanland, Västernorrland och Örebro län. I 
satsningen deltar 46 specialistidrottsförbund där 
Svenska Ridsportförbundet är ett.

Unik  
satsning  
på 65+

Ridsport är för alla och hela livet.  
Nu satsar även Riksidrottsförbundet 

på livslång idrottande i en unik 
satsning på 65-plussare. 
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Under året med ATG Talang, Svenska Ridsportförbundets ryttarutvecklingsprogram 
på nivå 4, får deltagarna inspiration, kunskap och värdefulla verktyg för att forma en 
hållbar sportsatsning. Ryttarna får inblick i alla områden som ryms i en elitsatsning 
och tillsammans med ett resursteam formas individuella upplägg. Fysträning, kost, 
konsten att bygga ett framgångsrikt team och medieträning är exempel på områden 
som deltagarna får möjlighet att fördjupa sig i. ATG Talang tävlar eller utbildar hästar 
upp till svår klass.

Hoppsatsning växlade upp
De senaste sex åren har laguppställningen i ATG Talang varit densamma: två dressyr-, 
två hopp-, och två fälttävlansryttare. Intresset för årets program var rekordstor. Då 
väckte hoppningens landslagsledning frågan om att ge fler ryttare plats i programmet.

– Hoppningen är den enskilt största grenen och flera av de unga ryttare som vi tror 
mycket på för framtiden har sökt till ATG Talang. Innehållet i satsningen stämmer väl 
överens med vad många ryttare vill utveckla och få stöd i, därför ställde vi frågan om 
vi kunde ge plats åt fler ryttare, berättar Henrik Ankarcrona, förbundskapten i hopp-
ningen.

ATG växlade upp med fyra platser i hoppning, som därmed fick totalt sex ryttare 
med i satsningen  

– Vi vill vara med och bidra till att stärka ridsporten, och om vi kan möta upp ett 
konkret behov känns det otroligt bra, berättar Maria Guggenberger, som är ansvarig 
för ATG:s sponsring av Svenska Ridsportförbundet.

Satsningens mentorer är fortsatt några av ridsportens främsta namn:  Louise ”Lus-
san” Nathhorst, Göran ”Yogi” Breisner och Ann Catrin ”Ancan” Carlsson.

Rekordstort  
tryck på ryttar- 
utvecklingsprogram
2020 sökte rekordmånga till de sex platserna i Svenska 
Ridsportförbundets ryttarutvecklingsprogram på nivå 4,  
ATG Talang. Programmet utökades med fyra extra platser och tio 
nya ryttare får nu chansen att utvecklas mot framtida mästerskap.

Läs mer
om ridsportens  
Ryttarutvecklingsprogram

Satsning som smittar
Efter sju år med framgångsrika 
programmet ATG Talang i rid-
sporten satsar ATG från och med 
2020 på ett liknande program 
även för trav- och galoppsporten. 

Ryttarutveckling  
som ger resultat
Svenska Ridsportförbundets modell för 
ryttarutveckling omfattar alla nivåer.  
På nivå 2 kan ryttare söka till program i 
sitt distrikt. På Nivå 3 får cirka 40 unga 
dressyr-, hopp-, distans-  och fälttävlans-
ryttare samt sportkuskar varje år stöd för 
att göra en helhjärtad sportsatsning. Nivå 
2 och 3 genomförs i samarbete med Folk-
sam. På nivå 4, i samarbete med ATG,  får 
ryttare i hoppning, dressyr och fälttävlan 
hjälp med sin mästerskapssatsning.

Utvecklingsprogrammen öppnar dörren 
till värdefull kunskap och ger fler ryttare 
ökad insikt i vad som krävs för att nå top-
pen. Tidigt. Många ryttare som deltagit 
i satsningarna återfinns redan i toppen, 
som till exempel svenska guldmedaljören 
i hoppning inomhus, Sissela Smith och 
fälttävlansryttaren Ebba Adnervik som 
red EM i fälttävlan för seniorer 2019. 

Henrik Ankarcrona som är förbunds-
kapten i hoppning tror att satsningarna 
på ryttarutveckling kommer att spela en 
avgörande roll i svensk hoppsport.

– Ju fler som går igenom de här programmen,  

desto fler kommer ha med sig de här viktiga  

grunderna och framförallt kommer vi i landslags-

ledningen att veta vilken kunskap ryttarna har med 

sig. Även om ridningen är en stor del så är ridsporten mer 

komplex än så. Det handlar även om att ta hand om sig själv, ha koll på sitt 

management och förståelse för helheten för att nå hela vägen. Kan man få 

den här kunskapen tidigt i sin ryttarutveckling, är det en klar fördel.

Henrik Ankarcrona, förbundskapten i hoppning

!

https://www.ridsport.se/Ryttarutveckling/
https://www.ridsport.se/Ryttarutveckling/
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2020 ersattes tidigare Idrottslyftet med Projektstödet. Mål-
sättningarna är att stimulera barn- och ungdomsidrotten i 
Sverige och att unga ska må bra, ha roligt och utvecklas under 
hela livet inom idrotten, oavsett ambition, ålder, kön, presta-
tionsnivå eller andra förutsättningar.  Nytt fokus i Projekt-
stödet är ungdomar mellan 13-20 år och att få fler att stanna 
inom den organiserade idrotten längre. Det handlar om att 
förändra kulturer och strukturer men också om att inspirera 
samt utbilda ledare för barn och unga.

Under året hade Svenska Ridsportförbundet cirka 4,5 mkr 
att föredela mellan olika typer av projekt i föreningarna. An-
sökningsperioden var 1 februari till 1 juni. Det innebär en 
halvering av tidigare års Idrottslyft.

Ridsporten erbjöd Projektstöd i olika paket samt utbild-
nngar. Varje förening kunde söka ett paket vardera samt max 
tre utbildningar. Totalt kom 451 projektansökningar in. Max-
beloppet per paket var 40 000 kronor.

Ridsportens Projektstödspaket och utbildningar
  Paket Ryttarutveckling 

Genom Grönt kort, fysträning för ryttare och hästkunskap/
säkerhet samt ersättning för till exempel ledarkostnader,  
lokalhyra och viss utrustning.

  Paket 2  Verksamhet för unga
Här kunde föreningar söka medel för att utveckla verksam-
heten för att unga ska stanna kvar längre genom till exempel 
Grönt kort-kurser, käpphästaktiviteter, enklare tävlingsfor-
mer och genom att testa fler av ridsportens grenar.

  Paket 3  Anpassningar till corona
Enklare anpassningar så att verksamhet kan  
fortgå trots Coronarestriktioner. 

Utbildning  
Föreningar kunde också söka bidrag för utbildning och le-
darutveckling, till exempel genom kurserna Förberedan-

de ungdomsledarkurs, Ungdomsledarkurs, Ridledarkurs, 
Funktionsnedsättning och delaktighet och Basutbildning.

 Medlen fördelades relativt jämnt över de fyra områdena.
Många tog till exempel chansen att göra anpassningar och 

omställningar för att verksamheten för unga skulle kunna 
hålla igång trots pandemin. Det handlade till exempel om di-
gitala upplägg, inköp av material för att underlätta verksam-
het utomhus eller stöd för fler ledare så att man kunnat ha 
minder och fler grupper i stället för en stor. 

En utmaning jämfört med årets Projektstöd var den snävare 
målgruppen var snävare målgruppen och mindre pengar att 
fördela i en tid då  behovet av ekonomiskt stöd varit extra stort. 

Drygt 1,7 mkr har också fördelats i verksamhetsstöd till 
ridsportens 19 distrikt.

Projektstöd för  
ridsportens unga
Genom Projektstödet får ridsporten möjlighet att 
utveckla verksamheter för unga mellan 13-20 år,  
för att fler ska stanna kvar i idrotten längre.

Projektstödets  
mål är att
  få fler ungdomar att stanna kvar  

i den organiserade idrotten 
  att idrottsföreningar har utbildade 

 barn- och ungdomsledare. 

4,5 Mkr
i Projektstöd till ridsportens föreningar 2020.  

Det var en halvering av stödet jämfört med 2019.
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Att bygga eller renovera hästanläggningar är ofta komplexa 
projekt med stora investeringar och många hänsyn som ska tas.

– Säkerhet, tillgänglighet och hästens naturliga behov 
och beteende är givna utgångspunkter när man bygger 
funktionella hästanläggningar, säger Markku Söderberg, 
ordförande i Svenska Ridsportförbundets Ridskole- och 
Utbildningssektion.

För att sprida kunskap i ämnet har Svenska Ridsportför-
bundet med hjälp av en grupp experter inom hästhållning, ar-
kitektur, djurskydd, hästvälfärd, arbetsmiljö, ridskola, tävling 
etc, tagit fram ”Hästanläggningar – en guide”. Guiden kom i 
en första upplaga 2014 och innehåller kunskap på olika nivåer. 
Under året kompletterades den i flera delar, bland annat när 
det gäller tillgänglighet, hästväldfärd och hygienfrågor.

Faktaspäckade  
guider fylldes på
I två stora guider sprider Svenska Ridsportförbundet kunskap och 
råd om ridbaneunderlag och anläggningar som funkar för både 
hästar och människor. Under året uppdaterades guiderna med 
ännu mer kunskap, tips och färsk forskning.

Många av landets ridskolor är slitna eller i stort behov av 
renovering.

– Guiden är ett steg i att kvalitetssäkra våra ridskolor och 
är ett sätt att sprida kunskap om hästanläggningar och rid-
sportens speciella behov, bland annat till kommuner, tilläg-
ger Markku Söderberg.

Läsaren kan enkelt klicka runt bland kapitel om till exem-
pel hästens naturliga behov, smittskydd, hygien, byggproces-
sens delar, tillgänglighet, bestämmelser och juridik, planlös-
ningar, inhysningstyper och hur man bygger för en enklare 
och mer hållbar och ekonomisk stallvardag.

Mer om gräs i underlagsguiden
Guiderna revideras löpande och i takt med till exempel nya 
forskningsrön. Den stora guiden om ridunderlag kom i sin 
första upplaga 2014. För ett par år sedan kompletterades den 
med ett kapitel om gräs. Att variera underlaget som hästen 
rids på är en av de viktigaste uppmaningarna till ryttare vad 
gäller underlag.  Gräs var underlaget för hästarnas anfäder, 
som var stäppdjur. Idag har en stor utveckling skett när det 
gäller gräsunderlag för idrott. I guiden finns fakta för gräs-
rötter men läsaren kan också gå på djupet i ämnet. Under året 
kompletterades guiden också med fler goda exempel och råd 
från experter bakom några av världens främsta gräsbanor 
och tävlingar som Falsterbo Horse Show, engelska Hicks-
tead och tyska Luhmühlen. Dressyrryttaren Jan Brink delar 
också med sig erfarenheter från sin stora gräsbana, som är 
anlagd för att kunna variera underlaget och ge mental stimu-
lans för dressyrhästarna på Tullstorp Skåne. 

Ett nytt, gott exempel för året kommer från Grevlunda i 
Skåne där förre europamästaren och dubbla OS-silvermedal-
jören Peder Fredricson och hans fru Lisen Bratt Fredricson 
2018 anlade ett träningsfält med en yta på cirka 15 000 kva-
dratmeter för att ge stallets hästar mer variation i träningen, 
i vilka underlag de arbetas på och för att utveckla förutsätt-
ningarna för markarbete i galopp. 

– Jag tycker att alla hoppryttare borde försöka få tillgång 
till gräsmark att träna på. Det är bra för hästarna på så många 
sätt, säger Peder Fredricson. 

– Det är bra att öka kunskapen om gräs. Om gräsbanor sä-
ger folk att de är ”bra” eller ”dåliga”, men man måste ju lägga 
engagemang för att få dem bra.

–  Jag tycker att gräs är bra för att det ger lite mer glid vid 
hovisättningen, och jag tror det är mer skonsamt för hästens 
ben. Det var en anledning till att jag ville ha en stor gräsyta 
att träna på hemma.

Guider del i  
kunskapsstrategi

  Svenska Ridsportförbundets strategi för häst-
hållning och anläggningar är bland annat att ge kva-
litativt stöd och rådgivning till medlemmar, baserad 
på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. 
”Hästanläggningar – en guide”  och  ”Ridunderlag en 
guide” är viktiga delar i det arbetet.

  Ett annat steg i Ridsportförbundets system för 
egenkontroll av anläggningar är den omfattande 
besöksverksamheten på landets ridskolor och 
checklistan ”Hästhållning med kvalitet”.

Ridunderlag  
– en guide 

Hästanläggningar  
– en guide

Läs mer
Läs mer om Peders 

äng och kapitlet 
om gräs. Hästhållning med kvalitetChecklista för egentillsyn för ridskolor

– Jag tycker att alla hoppryttare 
borde försöka få tillgång till 
gräsmark att träna på. Det är bra 
för hästarna på så många sätt.
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https://www.ridsport.se/globalassets/01b0255f29974268a9d136c393ca6234/hastanlaggningar---en-guide-2020.pdf
https://www.ridsport.se/contentassets/7ce8ce7532304f3f8831506c6cee5e82/ridunderlag_guide_2020-sve-lr-uppslag-mb.pdf
https://www.ridsport.se/contentassets/7ce8ce7532304f3f8831506c6cee5e82/ridunderlag_guide_2020-sve-lr-uppslag-mb.pdf
https://www.ridsport.se/globalassets/01b0255f29974268a9d136c393ca6234/h-sth-llning_med_kvalitet_svrf.pdf
https://www.ridsport.se/Aktuellt/Egnanyheter/2020/09/pedertipsariguideomgrasunderlag
https://www.ridsport.se/Aktuellt/Egnanyheter/2020/09/pedertipsariguideomgrasunderlag
https://www.ridsport.se/Aktuellt/Egnanyheter/2020/09/pedertipsariguideomgrasunderlag
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Utbildning Utbildning

– Det är fantastiskt att varje dag få uppleva 
vad som händer i mötet mellan människor 
och hästar. Det säger Sveriges bästa ridlärare 
2020, Frida Hansson från Jutagården och  
Skultorps Ryttarsällskap utanför Skövde.

Priset Årets ridlärare delas ut efter nomineringar till Svenska 
Ridsportförbundets Ridskole- och Utbildningssektion i sam-
arbete med Granngården för att lyfta det goda ledarskapet 
inom ridsporten.

– Bland våra jordnära vänner vill vi hylla Årets ridlärare extra 
mycket. Ni är våra hjältar, säger Granngårdens Emilia Sahlén, 
som är ansvarig för Granngårdens satsning i ridsporten.

– Ridlärare utbildar i den viktiga hästkunskapen och hur 
man i samspelet mellan häst och ryttare tillsammans kan 
åstadkomma storverk.

Frida driver Jutagårdens ridskola sedan 2006 då hon köp-
te gården av ridsportprofilen och uppfödaren Ylva Lovén 
Swärd, som bland annat jobbade hårt för säkerhet och att 
hjälm blev obligatoriskt inom Svenska Ridsportförbundet. 

Förutom Frida finns syster Fanny Nilsson och mamma 
Inger Nilsson med i verksamheten.  

Frida älskar sitt jobb som ridlärare.
– Framförallt vill jag vill förmedla kärleken till hästen! 

Vårt mål är att våra elever någon dag kanske ska ha en egen 
häst eller fortsätta att rida länge på ridskolan, och då är det 
viktigt att de verkligen får med sig alla moment i skötseln och 
hästhanteringen.

Det är många som står på kö för at få en plats på ridskolan. 
Nästan ett par hundra barn och vuxna.

– Jag brinner jag för att ge barn och ungdomar men även 
vuxna, en meningsfull fritid och en ventil i vardagen. Stun-
den här på ridskolan är ofta det roligaste många gör på hela 
veckan och att få vara en del av det är fantastiskt, säger Frida 
Hansson.

Av Jutagårdens trettio ridskolehästar är bara ett par inköp-
ta som äldre. De flesta köps som treåringar direkt från svens-
ka uppfödare, utbildas och slussas sakta in på ridskolan.

 
 
 
 
– Nästan alla våra hästar är egenutbildade, och det är vi väl-
digt stolta över. Det gör ju också att hästarna är väldigt trygga 
i verksamheten och vet vad de ska göra på jobbet.

Frida Hansson är en viktig förebild för både elever och andra 
ridlärare.

– Vi är stolta och glada över att ge det här priset till Frida 
Hansson, säger Markku Söderberg, ordförande i Ridskole- 
och Utbildningssektionen.

– Hon är en duktig pedagog som alltid ser till hästens bäs-
ta, och på ett utmärkt sätt förmedlar hästkunskap, säkerhet 
och god ridning till kommande generationer ridsportare.

– Det är också inspirerande hur Frida utbildar sina hästar 
från ung ålder. Vi hoppas att det kan inspirera flera att hitta 
olika samarbeten med svenska uppfödare.

Priset är ett utbildningsstipendium på 10 000 kronor samt 
ett presentkort från Granngården på 10 000 kronor.

Kärleken till hästen  
är viktigast

Ridhandboken innehåller massor av kunskap om den klas-
siska ridläran och viktiga grundkunskaper i hästhantering.

– Våra svenska ridutbildningar vilar på riktlinjerna i Rid-
handboken, säger Markku Söderberg som är ordförande för 
Svenska Ridsportförbundets Ridskole- och Utbildningssek-
tion, och en av personerna i den namnkunniga referensgrupp 
som står bakom den svenska bearbetningen (se nedan).

Kunskap är en grundpelare i ridsporten och nyckeln till 
både hästvälfärd och framtidens ridsport, understryker 
Markku Söderberg. 

– Det är varje ryttares ansvar att hela tiden fylla på sin 
kunskap och här spelar Ridhandboken en viktig roll.

– I den här upplagan är framförallt hästvälfärdsperspek-
tivet tydligare och vikten av att ta hänsyn till hästens med-
födda behov och beteende i kommunikationen mellan häst 
och ryttare.

AnnCatrin ”Ancan” Carlsson som är A-tränare i hoppning 
och en del av hoppningens landslagsledning, finns också i re-
ferensgruppen som arbetat med Ridhandboken.

– Ridhandboken 1 är oumbärlig för alla som vill bli skick-

liga ryttare och oavsett vilken nivå man befinner sig på. Här 
finns ridkonstens klassiska ridprinciper förklarade och be-
skrivna så att alla kan förstå. Den främjar harmonisk ridning 
med en optimalt arbetande häst och en ryttare med god rid-
känsla!

Ridhandboken 1 är översatt av Marianne Kristofferson, 
Annette Fransén Iacobeus har varit lektör och Cecilia Lön-
nell redaktör.

2020 påbörjades också planeringen att översätta Ridhand-
boken del 2, så snart upplagan är reviderad av tyska ridsport-
förbundet.

Ridhandboken  
– ridbibel i ny upplaga
Ridhandboken 1 är ett standardverk i ridsportvärlden och 
grundboken i våra ridutbildningar. Nu finns den i en ny 
omarbetad upplaga med ännu skarpare fokus på hästvälfärd.

Referensgruppen bakom  
Ridhandboken 1

  Agneta Aronsson
  AnnCatrin Carlsson
  Robert Fritz
  Elisabet Lundholm

  Eva-Karin Oscarsson
  Anne Persson
  Markku Söderberg

Motiveringen lyder
Med sprudlande energi, lysande pedagogik och stor pro-
fessionalism förmedlar Frida glädjen i ridsporten, kär-
leken till hästen och allvaret i så många amatörryttares 
satsningar. För Frida är ridning en helhet där hästen 
omvårdnad och skötsel är en viktig del av elevernas lä-
rande. Frida förespråkar god ridning, gärna utomhus 
och har alltid med hästens bästa i fokus.  

Ridhandboken kostar 
350 kronor och beställs 
via Idrottsbokhandeln. 
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Kvalité i varje detalj! Klagshamns Ryttarförening i utkanten av Malmö  
kammade hem priset som Sveriges bästa ridskola 2020.

människor och hög klass när det gäller bland annat verksam-
het, säkerhet, arbetsmiljö, utbildad personal, stallar och ridhus.

Klagshamns nya ridanläggning är resultatet av ett framgångs-
rikt samarbete med Malmö kommun, som storsatsar på ridsport.

– Det är väldigt positivt att kommunen vill utveckla rid-
sporten, satsningen förpliktigar också med att möta de för-
väntningar som finns på oss, säger Helén Larsson Riis.

Priset Årets ridskola var ett mål och är en viktig sporre för 
föreningen framåt.

– Vi är aldrig nöjda och har en ständig vilja att utvecklas.
Det är Ridsportsverige som nominerar till priset till rid-

sportdistrikten, som sedan utser sina kandidater.
– Det här är ett bevis på att verksamheten uppskattas väl-

digt mycket av medlemmarna och för oss är Klagshamn en 
förebild som vi hoppas ska inspirera fler ridskolor i landet, 
säger Markku Söderberg, ordförande i Svenska Ridsportför-
bundets Ridskole- och Utbildningssektion.

Totalt finns cirka 450 ridskolor i Sverige och många starka 
kandidater till priset som delas ut av Svenska Ridsportför-
bundets Ridskole- och Utbildningssektion i samarbete med 
ridsportens huvudsponsor Folksam.

– Årets ridskola är det finaste priset man kan få. För det 
står för så många bra värden och det handlar om gemenskap 
och att få vara med hästar – hela livet! Och vad skulle sam-
hället och näringslivet vara utan alla dessa barn och ungdo-
mar som får växa och lära sig ta ansvar på ridskolan, säger 
Folksams VD och koncernchef Ylva Wessén.

Med stort driv och målmedvetenhet har Klagshamns RF ar-
betat för att skapa en ridskola i toppklass.

– Hurra! Det här är ett mål som vi jobbat mot och den är 
en stor ära för oss alla i föreningen, säger Helén Larsson Riis, 
stolt ordförande.

– Vi trodde det skulle ta tio år att uppnå men vi klarade det 
på fem. Vi är superstolta och nu har vi nya mål att leva upp 
till, tillägger verksamhetschef Maria Gudmundsson.

På ridskolan finns något för alla; barn och vuxna, ridning 
för personer med funktionsvariation, för den som vill tävla 
eller bara vara i stallet och mysa med hästarna.

Ungdomssektionen KRUS är en viktig motor i verksam-
heten och samlar cirka 500 barn och unga kring kul aktivite-
ter och hästkunskap.

Kön till ridskolan är lång. Få slutar, många vill rida fler da-
gar i veckan.

”Klagshamnsandan” är kittet i allt, smittar av sig och ger 
vänner för livet.  

– Vi har ett stort hjärta och en strukturerad verksamhet 
som är mer än en ridskola, säger Helén Larsson Riis.

– Kamratskap, respekt och glädje är byggstenarna i allt vi gör.
Det som började på en nedlagd cementfabrik, är idag en 

toppmodern ridanläggning, inbäddad i ett naturskyddsom-
råde och granne med havet.

2017 tog Klagshamns RF emot Svenska Ridsportförbun-
dets kvalitetsmärkning, ett bevis för kvalité för hästar och 

Utbildning

Från cementfabrik till 
Sveriges bästa ridskola

Se filmen 
om årets ridskola

Priset till Årets ridskola är ett utbild-
ningsstipendium på 40 000 kronor  
och uppmärksammades på digitala 

Ryttargalan den 28 januari.  
Läs mer på sidan xx.

”Årets ridskola är det finaste priset 
man kan få. För det står för så många 
bra värden och det handlar om 
gemenskap och att få vara med hästar 
– hela livet! Och vad skulle samhället 
och näringslivet vara utan alla dessa 
barn och ungdomar som får växa och 
lära sig ta ansvar på ridskolan.

Ylva Wessén, VD och koncernchef på Folksam

Motiveringen lyder
För en inkluderande, inspirerande och kvalitetsmärkt 
ridskoleverksamhet i absoluta toppklass. Ett sant fö-
redöme i svensk ridsport! Här stortrivs hästar och 
människor på en toppmodern anläggning byggd på/
genom genuint engagemang, målmedveten styrning och 
vinnande samarbeten. Hos Klagshamns RF är säkerhet 
och hästvälfärd givna honnörsord, ungdomssektionen 
ett självklart nav och duktiga ridlärare ett starkt sig-
num. Kamratskap, respekt och glädje är kuggarna i den 
varma ”Klagshamnsandan” som gör föreningen till en 
fantastisk plats att vara på, växa och utvecklas tillsam-
mans med hästar och hästvänner – hela livet.  

https://www.youtube.com/watch?v=VbYTf8Gt-n8
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– Jag brinner framförallt för att 
hästarna ska ha det bra. Alltid.

Utbildning

– Jag blir rörd, det här är känns oerhört stort för mig.  
Det sa Kajsa Boström från Fjärås som blev den första att 

ta hem nyinstiftade priset Årets tränare.

Hennes mentorer är dressyrguruduon Kyra Kyrklund och 
tränaren Richard White från Storbritannien.

– Men jag ser mig inte bara som en dressyrtränare, jag har 
massor av olika hästar och elever i många olika grenar; dres-
syr, hoppning, fälttävlan och även islandshästar.

Hennes breda perspektiv på ridsporten och träning för-
medlar hon också till sina elever.

– Mina dressyrkurser innehåller ibland även hoppning, 
dressyr ena dagen och hoppträning den andra. Det gör susen 
för både ryttare och hästar, säger Kajsa Boström.

- Jag brinner framförallt för att hästarna ska ha det bra. 
Alltid!  Alla ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina egna 
unika förutsättningar. De har inte bett om att få vara med på 
det här och vi måste därför se till att hästarna aldrig kommer 
i kläm.

En bra tränare gör den svåra rid/körkonsten enkel och får 
hästar och ryttare att utvecklas på sina villkor.  En bra trä-
nare väcker lust, är lyhörd, lyfter varje elev och hjälper till att 
sätta dina mål - och nå dem. En tränare av bästa märke har 
självklart också alltid hästens bästa för ögonen och tummar 
aldrig på den viktiga hästkunskapen. 

– Bra tränare är ovärderliga för svensk ridsports utveck-
ling och det är hög tid att de hyllas på Ryttargalan, sa Elisa-
bet Lundholm, ordförande i referensgruppen för tränar- och 
ridlärarutbildning, som tillsammans med Svenska Ridsport-
förbundets Ridskole- och Utbildningssektion, RUS, står bak-
om det nya priset Årets tränare.

– Vi vill uppmärksamma tränare som, oavsett nivå, står 
för ett gott ledarskap och lär ut god ridning/körning och 
hästkunskap på ett föredömligt sätt.

Vem som helst kan nominera till priset och RUS valde ut tre 
finalister:  Anna Emanuelsson, A-tränare i hoppning, Tobias 
Grönberg, B-tränare i hoppning och så Kajsa Boström, B-trä-
nare i dressyr som tog hem priset för 2020. 

Kajsa Boström blev överraskad när hon fick reda på att 
hon vunnit under den digitala Ryttargalan i januari (läs mer 
på sidan 84).

– Jag blev glad och rörd, det är ett erkännande och jag för-
väntade mig inte alls att jag skulle vinna. Jag var glad över att 
vara nominerad, säger hon.

Kajsa som är B-tränare i dressyr från Bulycke RK, har hål-
lit på med hästar i över 40 år och är även utbildad ridlärare. 

Kajsa tog hem  
nytt tränarpris Med tränare menas en person som är  

diplomerad A-, B- eller C- tränare i någon av  
Svenska Ridsportförbundets grenar samt  

medlem i en förening, ansluten till Svenska  
Ridsportförbundet. Priset är ett  
stipendium på 10 000 kronor.

Motiveringen lyder
Hennes genuina hästfilosofi är hennes signum. Kajsa 
sätter alltid hästen i första rummet. Hon är träna-
ren som tänker utanför boxen och som alltid ställer 
fler frågor än det finns svar. En outtröttlig pedagog 
som med humor och värme ger perspektiv och väcker 
tankar. Kajsa ger varje elev en välfylld verktygslåda 
för att lyckas. En dressyrtränare i en klass för sig.  
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Utbildning

I ”Välkommen till stallet” har vi samlat användbara ord och 
fakta om svensk ridsport på svenska, engelska, arabiska och 
sorani (kurdisk dialekt).

Foldern är ett led i Svenska Ridsportförbundets arbete för 
ökad inkludering och har tagits fram av Svenska Ridsportför-
bundets Ridskole- och Utbildningssektion. Den kan vara ett 
språkstöd för till exempel ridskolor, och innehåller grundläggan-
de information till elever och besökare som talar andra språk.

–Vi jobbar för en ridsport för alla och då är det viktigt att 
erbjuda information på flera språk, säger Markku Söderberg, 
ordförande i Svenska Ridsportförbundets Ridskole- och Ut-
bildningssektion.

Språket är sällan ett hinder i stallet, men behovet av en 

enkel ridsportordbok kom fram när Svenska Ridsportför-
bundet tillsammans med Malmö universitet gjorde en kart-
läggning av inkluderingssatsningar inom ridsporten (”En 
ridsport för alla, 2017). 

En del av innehållet är också hämtat från ett samarbete 
mellan den ideella organisationen Tamam, Lunds Civila Ryt-
tarförening och olika boenden för nyanlända i Lund.

– I den satsningen tog man fram en ordbok med hästter-
mer. Det var ett väldigt naturligt sätt att skapa ett intressant 
samarbete mellan ungdomar från olika kulturer där hästen 
var den gemensamma nämnaren, säger Markku Söderberg. 

Ordboken innehåller avsnitt om ryttaren, hästen, stallet, 
utrustning samt fakta om svensk ridsport. 

Ridsportparlör  
på fyra språk
Hur förklarar man hästens sinnen på arabiska, vad heter gödselstack på engelska 
och hur berättar man vad som är viktigt att tänka på i stallet på sorani?

En ridsport för alla 
Ridsport på individens villkor är ett av ridsportens fem strategiska områden mot framtiden. Det innebär bland 
annat att vi ska arbeta för ökad mångfald och för att nå grupper som normalt inte hittar till stallbacken. 

Under året fortsatte samarbetet med Malmö universitet och jakten på hållbara inkluderingssatsningar 
bland våra medlemsföreningar genom en enkät riktad till ridlärare och verksamhetschefer.  Tanken är att 
samla erfarenheter för att sprida goda exempel, utveckla  strategier och göra mer träffsäkra inkuderingssats-
ningar inom ridsporten framåt. Rapporten presenteras under 2020.

På många håll i ridsportsverige görs många fina satsningar. Med stöd av RF/SISU driver till exempel Skånes 
Ridsportförbund projektet Hästkraft utan gränser. Projektet vill hjälpa föreningar till hållbart inkluderings- 
och mångfaldsarbete genom att erbjuda inspiration, stöd, och praktiskt hjälp. Ett antal pilotföreningar bedri-
ver redan idag ett aktivt arbete med särskilt fokus på nyanlända barn, ungdomar och vuxna. Skåne är också 
landets enda ridsportdistrikt som har en fast anställd integrationskonsulent.

Läs mer
Den finns att beställa på 
sisuidrottsbocker.se och 
finns att ladda ner här.
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https://www.sisuidrottsbocker.se/produkt/valkommen-till-stallet/
https://www.ridsport.se/globalassets/svenska-ridsportforbundet/dokument/projekt/parlor_webb_high.pdf
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Med ett annorlunda år följde en annorlunda gala. 2020 blev 
året då Ryttargalan blev digital och direktsänd med över  
17 000 tittare totalt på Facebook, Youtube och Equisport. 
Galan sändes den 28 januari 2021.

Tack vare samarbetet med ATG sändes galan från Kanal 75:s  
proffsiga studio i Stockholm med Henrik Johnsson som pro-
gramledare, som hade en kunnig panel vid sin sida: Elisabet 
Lundholm, som bland annat är Mastertränare i dressyr, fält-
tävlanscoach och galajurymedlem. Saab Team Sweden Dres-
sage-ryttaren Lina Dolk delade bland annat ut Saabs speci-
alpris för året Och så Lisen Bratt Fredrikson, OS-ryttare och 
entreprenör som tillsammans med Henrik Johnsson starta-
de Ryttargalan 2006.

Tillsammans bjöd de på en timmas hyllningar och häst-
snack på en inkluderande gala där pristagarna representera-
de styrkan och bredden i ridsporten, och där hela ridsporten 
kunde vara med.

På grund av den stukade tävlingssäsongen innehöll galapro-
grammet åtta stolta priser, varav tre nyheter. Några priser hade 
också nominerade, att bli nominerad är en stor ära i sig.

Årets tränare delades ut för första gången av Svenska Rid-
sportförbundets Ridskole- och Utbildningssektion och gick 
till Kasa Boström. Läs mer på sidan 82 

Nytt och exklusivt för året var publikpriset Stjärnornas stjär-
na i samarbete med Saab där ridsportsverige kunde rösta fram 
2000-talets hittills starkaste stjärna bland 20 medaljtunga kan-
didater från många olika grenar. Det stod till slut mellan tre fi-
nalister. hoppryttaren Peder Fredricson, sportkörningens Ma-
rie Kahrle och fälttävlansryttaren Linda Algotsson.

– Jag är helt tagen, hjärtat slår i 140, sa en glad Linda Al-

gotsson när hon fick beskedet om utmärkelsen i direktsänd-
ning och tackade alla som röstat.

– Den här utmärkelsen är en uppskattning för vad jag gjort 
tidigare. Men jag har planer framåt. En häst är OS-kvalad, 
och i stallet har jag en häst som kan bli den bästa jag har haft! 
Tidningen Ridsport är Ryttargalans partner och tidningens 
inspirationspris var också en nyhet 2020. En person som un-
der året satt ett avtryck i ridsportvärlden genom att inspire-
ra andra människor att våga tro på sina drömmar, tänka nytt 
eller våga kliva utanför den trygga boxen. Vinnare 2020 blev 
dressyrryttaren Johanna Forssell.

RyttargalanRyttargalan

Ryttargalan  
sadlade om och 

sände direkt
Hela ridsporten fanns med när digitala Ryttargalan 2020 

galopperade in hos Kanal75 och sände direkt i sociala medier. 

Rubrik rubriken
Sedan 2006 har Ryttargalan hyllat ridsportårets händel-
ser och höjdpunkter och sedan tre år har Grand Hôtel i 
Stockholm varit festlig plats för cirka 400 gäster. Men i år 
sätter pandemin stopp för större sammakomster och den 
traditionella Ryttargalan på Grand tog därför en paus.

   Häng med på Ryttargalan 2020
   Läs mer om Ryttargalan 

17 000
Ryttargalan 2020 blev digital och har hittlls över  

17 000 tittare på Facebook, Youtube och Equisport.

https://www.youtube.com/watch?v=UBAjmuPusbk
https://www.ryttargalan.se/


Vinjett
Klemedstorp Stuteri i norra Skåne är 

Per-Arne Perssons livsverk. Allt började 
med stoet Romance 1972, den enda 

hästen har köpt hittills. Läs mer

Tiia Karhu är en klippa i Team Henrik von Eckermann 
och en mycket värdig vinnare av priset Årets hästskötare 
som delas ut i samarbete med ATG.

Hundratals nominerar 
varje år till priset Årets 

ridskolehäst. Vinnare 
2020 blev  

Annie, 19, en perfekt 
ridskolehäst och 

allkonstnär från Djurs-
holms Ridklubb. Läs mer

Årets hästskötare 
– i samarbete med ATG
Tiia Karhu, hoppning (Henrik von Eckermann),  
Wachtberg, Tyskland

Årets tränare 
– i samarbete med Svenska Ridsportförbundets  
Ridskole- och Utbildningssektion
Kajsa Boström, B-tränare i dressyr,  
Fjärås, Bulycke RF

Årets uppfödare 
– Svenska Ridsportförbundet, galajuryn utser
Per-Arne Persson och Ingrid Olsson,  
Klemedstorp Stuteri, Tyringe. Läs mer 

Stjärnornas stjärna i ridsporten 
– Ett publikpris i samarbete med Saab
Linda Algotsson, Läckeby, fälttävlan

Årets Ridskola 
– i samarbete med Folksam och Svenska Ridsport- 
förbundets Ridskole- och Utbildningssektion
Klagshamns Ryttarförening, Malmö.  
Läs mer på sidan 80

Årets Ridlärare 
– i samarbete med Granngården och Svenska  
Ridsportförbundets Ridskole- och Utbildningssektion
Frida Hansson, Jutagården i Skövde,  
Skultorps Ryttarsällskap
Läs mer på sidan 79

Årets Ridskolehäst 
– Svenska Ridsportförbundet
Annie, Djursholms Ridklubb

Ridsports inspirationspris 
– presenteras av tidningen Ridsport
Johanna Forssell, Helsingborg

Svenska Ridsportförbundets  
Championatstecken 2020
Henrik von Eckermann, hoppning
Patrik Kittel, dressyr
Louise Romeike, fälttävlan
Johan Herner, sportkörning
Sara Henriksson, distansritt

Vinnare 2020

Läs mer
om vinnare och  
nominerade här. 
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https://www.ridsport.se/Aktuellt/Egnanyheter/2021/01/per-arneperssonararetsuppfodare
https://www.tidningenridsport.se/johanna-forssell-far-ridsports-inspirationspris/
https://www.ridsport.se/Aktuellt/Egnanyheter/2021/01/per-arneperssonararetsuppfodare
https://www.ryttargalan.se/
https://www.ryttargalan.se/
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Häst&Ryttare

Med det tar Häst&Ryttare ännu ett steg in i den digitala världen. Sedan tidigare har den 
tryckta tidningen funnits att läsa som en pdf på nätet. Nu finns den digitala tidningen som 
en app att ladda ner i mobilen eller surfplattan. Appen finns för både Android och IOS.

I appen finns både det senaste numret av Häst&Ryttare och ett arkiv som sträcker 
sig tillbaka till 2015.

Häst&Ryttare kommer med fyra välmatade nummer varje år. Den digitala versionen 
finns naturligtvis också tillgänglig på ridsport.se/hastryttare tillsammans med arki-
vet, och här kan den som vill nu också lyssna på senaste numret av tidningen genom en 
text-till-tal-funktion.

I det digitala arkivet går det att söka efter artiklar med särskilda ämnen eller perso-
ner som läsaren är nyfiken på.

– Det här gör att Häst&Ryttare är tillgänglig för många fler, och blir en större del i 
Svenska Ridsportförbundets arbete med att sprida kunskap om hästen och ridsporten, 
säger Britt Ledberg, som är chefredaktör för Häst&Ryttare.

Sveriges 
största  
hästtidning  
tillgänglig 
för fler
Häst&Ryttare, Svenska Ridsport-
förbundets medlemstidning, finns  
nu både som app och taltidning.

Fakta
  Appen finns för både Android  

 och IOS och laddas ner den där  
 appar finns.

  Genom appen kan du även få  
 Häst&Ryttare uppläst via en text- 
 till-tal-funktion, en möjlighet  
 som alltid gäller det senast utgivna  
 numret. Funktionen finns även via  
 ridsport.se/hastryttare, där du  
 hittar det senaste numret, och där  
 också arkivet finns.

  Häst&Ryttare är Svenska Rid- 
 sportförbundets medlemstidning  
 och officiella organ och distribueras  
 som papperstidning till medlemmar 
  i Svenska Ridsportförbundet. 

Häst&Ryttare 
2020

Medlemstidningen kommer 
med fyra nummer om året 

och i en upplaga av  
124 000 (TS 2019).
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Läs mer
Den ekonomiska redovisningen 
och statistik över ridsportåret 

finns i Årsredovisningen.
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