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Ordföranden har ordet

När organisationsutredning slutfördes 2013 uppfattade man att 
det inte fanns en röd tråd i vår verksamhet och vårt sätt att arbe-
ta. Arbetet med att ta fram och nu genomföra Ridsport 2025 har 
gjort, och gör, att jag uppfattar att det nu finns just det; en röd 
tråd, att vi drar åt samma håll, att vi är på samma bana. 

Vår vision är att svensk ridsport ska vara bäst i världen. Det 
gäller inte bara på tävlingsbanorna, där vi redan är på god 
väg. Svensk ridsport ska göra avtryck i utbildning, hästväl-
färd, antidopningsarbete och utveckling både här hemma 
och ute i världen.

Förbundsstämman i maj hölls i Sundsvall där Mittsvenska 
Ridsportförbundet var värd. Sundsvall med omgivningar 
var ett mycket trevligt ställe att ha stämma på, och vi hade 
trivsamma dagar där. På sidan 24 finns mer information om 
förbundsstämman och de beslut som togs där.

På stämman kunde vi presentera en verksamhetsinrikt-
ning för de kommande två åren med Ridsport 2025 som 
grund. Jag fick förtroendet att leda Svenska Ridsportförbun-
det tillsammans med förbundsstyrelsen i ytterligare två år. 
Det är ett hedrande och utmanande uppdrag.

Ridsportåret följer ungefär samma tidtabell varje år med Go-
thenburg Horse Show på våren, följt av ridskoleavslutning, be-
tessläpp, stora och små tävlingar, bokslut, möten och konferen-
ser, och som avslutning Sweden International Horse Show på 
Friends Arena. Där emellan planerar vi för och utvecklar verk-
samheten för att hänga med i tiden. Det är roligt och intensivt.

2019 fick sommarens hästfest, Falsterbo Horse Show, säll-
skap av ännu en internationell stortävling. Stockholm Hor-
se Week med serien Global Champions Tour flyttade in på 

Stockholms Stadion. Det är ett bra komplement till de täv-
lingar som finns i den internationella kalendern.

Tillsammans med våra sponsorer kan vi utveckla och förbätt-
ra för aktiva, arrangörer och föreningar. Våra allsvenskor 
tillsammans med Folksam är ett återkommande spännande 
inslag varje vår och sommar, och under året kunde vi tillsam-
mans med ATG presentera ATG Riders League, en serietäv-
ling som fick sex deltävlingar under året.

Tillsammans med Granngården och Saab får vi möjlighet 
att göra satsningar i hoppning och dressyr.

Vi är ett ganska litet land sett till antalet invånare, men 
ridsportmässigt en stor nation både internationellt med 
medaljer, framgångar och tävlingar på vår egen hemmaplan 
i hoppning, dressyr, fälttävlan, sportkörning, distansritt och 
voltige, och nationellt, där hästsporten engagerar runt tio 
procent av befolkningen.

Grunden till det stora intresset är våra ridskolor. På ridsko-
lorna görs ett jättejobb av våra ridlärare och annan personal, 
icke att förglömma ridskolehästar och ponnyer, för att föra 
vidare hästkunskap, ridsport och väcka det livslånga intresse 
som tillvaron i stallet medför.

Vi vill att alla ska kunna känna sig trygga på stallbacken. 
Centrala Ungdomssektionen har initierat satsningen Trygg i 
stallet, som blivit ledord för oss alla i förbundet. Verktygs-
lådan med massor av bra redskap för att lyfta trygghetsfrå-
gorna i föreningen, kom i ny version under året. Schysst stall, 
som är resultatet av ett samarbete inom hästnäringen, ger yt-
terligare redskap att som arbetsgivare hantera trygghetsfrå-
gorna. Under året ökade vi ytterligare takten i vårt trygghets-
arbete, bland annat tillsammans med Stiftelsen Friends och 

Tillsammans för  
en stark ridsport!

Det finns många liknelser för hur jag upplever att  
stämningen i Svenska Ridsportförbundet är just nu.  

Vi jobbar tillsammans för att nå våra mål!

”Det är vi som tillsammans 
gör det tryggt i stallet och det 

måste vi se till att det är. ”
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satsningen ”Trygga Ledare”. Ledare är viktiga i trygghetsar-
betet. Lyhörda ledare som ser, lyssnar och agerar när något 
inte är som det ska.

Våra toppryttare och profiler Peder Fredricson och Stephanie 
Holmén tillsammans med sångerskan och poddaren Vanessa 
Falk är våra ambassadörer i arbetet mot mobbning och för att 
alla barn, unga och vuxna ska känna sig trygga i stallet.

Säkerheten tangerar tryggheten. Vi har i samarbete med 
vår huvudsponsor Folksam genomfört en turné och en di-
gital kampanj under året. Kampanjen, som vi kallar ”Säker 
med häst”, har visat sig vara ett framgångsrikt sätt att nå 
vår unga målgrupp för att öka säkerhetsmedvetandet och 
inspirera fler att lära sig mer om hästar.

Hästen är den självklara medelpunkten i all vår verksamhet 
och för att stärka arbetet med hästvälfärd tog vi i förbunds-
styrelsen beslut om att slå ihop Djurskyddsutskottet och 

Hästhållnings- och anläggningsrådet till ett råd, Hästväl-
färdsrådet.

Hela världen digitaliseras och Svenska Ridsportförbundet 
möter utvecklingen med fler digitala och lättillgängliga utbild-
ningar som vi samlat på en ny utbildningsportal med en ny och 
öppen del för den viktiga hästkunskapen. Vårt mål är att Svens-
ka Ridsportförbundets utbildningar ska vara det självklara valet 
för dig som är aktiv ridsportare, ledare eller funktionär.

Vårt ridsportår är som vanligt fyllt med massor av verk-
samhet. På  följande sidorna hittar du en del av det som hände 
under 2019. Trevlig läsning!

Ulf Brömster, ordförande
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5 Verksamhetsinriktning

Gemensam väg mot visionen
Förbundsstyrelsen anger riktning i 
Verksamhetsinriktningen, som realiseras 
i Verksamhetsplanen, där förbundskansli 
tillsammans med ridsportdistrikten 
skapar förutsättningar för ridsportens 
utveckling i föreningarnas verksamhet.

Förbunds- 
stämma  

2019

I kraft av ideella föreningar 
utvecklar vi ridsport med 
kvalité – hela livet.

 Vi tar ansvar
 Vi respekterar
 Vi engagerar
 Vi sprider glädje
 Vi är bäst tillsammans.

Verksamhets- 
inriktning 

2020–2021

Verksam- 
hetsplan 

2020–2021

Ridsporten 
utvecklas i 

föreningens 
verksamhet

Verksamhets-
inriktning  

2022–2023

Verksam- 
hetsplan 

2022–2023

Ridsporten 
utvecklas i 

föreningens 
verksamhet

Verksamhets- 
inriktning  

2024–2025

Verksam- 
hetsplan 

2024–2025

Ridsporten 
utvecklas i 

föreningens 
verksamhet

Svensk ridsport  
världens bästa 2025

Förbunds- 
stämma  

2021

Förbunds- 
stämma  

2023

Förbunds- 
stämma  

2025

Resultatet av organisationens 
gemensamma insatser 
blir input till nästa periods 
verksamhetsinriktning.

Varje period banar väg för att 
ridsporten ska nå det önskade 
läget mot visionen: Svensk 
ridsport – världens bästa!

!

!

Svensk ridsport världens bästa 2025

Ridsport 2025 
När förändringstakten i samhället ökar är det 
viktigare än någonsin att samla ridsportens krafter. 
Detta för att vi även i framtiden ska stå för 
internationell toppsport och en ridskola i världsklass i 
en ridsport där vi värnar om hästens välfärd och 
skapar glädje och gemenskap för människor. Genom 
vår gemensamma strategi ”Ridsport 2025” skapar vi 
en långsiktig och övergripande plan mot visionen 
”Svensk ridsport – världens bästa”!

Strategisk kraftsamling på rull
För att samla kraft bakom vår gemensamma framtidsstrategi 
Ridsport 2025 bjöd vi in föreningar och distrikt till inspira-
tions- och arbetsträffar under hösten. 

–Det är viktiga samtal som väcker stort engagemang, 
sammanfattar Maria Thun, föreningsutvecklare hos Svenska 
Ridsportförbundet, som höll i träffarna. 

Föreningarna bjöds in till en halvdag av sina respektive di-
strikt och gensvaret var positivt. Under hösten fick 15 distrikt 
besök som totalt samlade 271 personer. Som mest deltog ett 
femtiotal personer.

Syftet med Ridsport 2025 är att staka ut en gemensam kurs 
för ridsporten. Diskussionen på träffarna handlade om vad vi, 
utifrån den egna föreningens förutsättningar, tillsammans kan 
göra för att göra ridsporten starkare och mer konkurrenskraftig.

–Men vi behöver berätta om tankarna bakom stategin, ge 
den kött och blod och prata om vilka utmaningar föreningarna 
har. Många har mycket att vinna på att jobba mer strategiskt, 
säger Maria Thun. 

För dem som vill jobba med Ridsport 2025 på hemmaplan, 
finns ett arbetsmaterial med en dialogduk, handlingsplan 
och en arbetsbok för Ridsport 2025 för de föreningar som vill 
arbeta med materialet på hemmaplan. 

Läs mer 
Besöken och materialen har fått positivt mottagande.
Länk till QBank där materialen finns

Strategin innehåller  
fem strategiska områden:

 Ridsportens värderingar och varumärke
 Ridsport på hästens villkor
 Ridsport på individens villkor
 Ridsportens prestationsmiljöer
 Ridsportens förutsättningar
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Svensk ridsport världens bästa 2025

Läs mer 
om målen planen för varje område i ”Verksamhets-
inriktning med ekonomisk plan 2020-2021 som 
klubbades på förbundsstämman 2019.

https://ridsport.qbank.se/mb/?h=15312ac63d62070972d019e1d525e81f
https://ridsport.qbank.se/mb/?h=15312ac63d62070972d019e1d525e81f
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151 981 enskilda medlemmar

Snabba fakta om 
svensk ridsport

Tredje största  
ungdomsidrotten

En miljon svenska 
hästälskare

Cirka 450 ridskolor

860 
ideella ridsportföreningar

Sverige är Europas 
näst hästtätaste land 

efter Island

5 miljoner  
ridtimmar på  

ridskola per år

355 944 tävlings-
starter 2019

92% tjejer 

Sverige är en stormakt p
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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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Det här är vi

Varje dag möts tusentals människor i stallet med helt olika 
historier runt en gemensam nämnare. Hästen. 

Svenska Ridsportförbundet har i över hundra år arbetat 
aktivt för att ta till vara och utveckla hästkraften. Det star-
tade vid OS i Stockholm 1912 och har sedan varit en resa, där 
ridsporten gått från att vara en militär och manlig fåmans-
sport till en folkrörelse och en av Sveriges mest populära 
idrotter bland kvinnor. 

Idag är navet i vår verksamhet 886 ridklubbar från norr till 
söder, organiserade i 19 distrikt och med cirka 152 000 en-
skilda medlemmar. Ingen annanstans i världen finns ridsport 
tillgänglig för så många. På cirka 450 ridskolor genomförs 
varje år cirka fem miljoner ridtimmar.

Sverige är en stormakt på den internationella ridsport-
kartan och våra svenska ekipage är bland de världens bästa 
i flera grenar.

Vi är en del av idrottsverige och sedan 1962 ett specialför-
bund inom Riksidrottsförbundet. Vi är också en del av det 
internationella ridsportförbundet Fédération Équestre Inter-
nationale.

Ridsport för alla hela livet
Vårt uppdrag är att erbjuda ridning, sportkörning och vol-
tige som motion, folksport och tävlingsidrott upp till olym-
pisk nivå. Vi är en kunskapsorganisation som arbetar för 
ett ständigt lärande, för våra hästars bästa och för en säker 
ridsport för både hästar och människor. Vi erbjuder ridsport 
med kvalitet ledd av utbildade ledare, där alla kan utvecklas 
på sina villkor. Vi brinner för att dela med oss av gemenskap 
och glädje och för att fler ska få möjlighet att växa tillsam-
mans med hästar – hela livet. Vi arbetar aktivt för trygghet 
och inkludering. Och  är ridsportens röst i samhällsdebatten. 

Naturlig ledarskola
Stallbacken är en naturlig ledarskola. Varje år utbildar vi 
cirka 500 unga ledare för stallet och för livet. Genom sam-
arbeten med våra riksanläggningar Flyinge, Wången och 
Strömsholm utbildar vi till exempel ridlärare, tränare och 
tävlingsfunktionärer. En garant för gott djurskydd och sä-
kerhet för både hästar och människor

Svensk ridsport  
i världsklass
I över hundra år har Svenska Ridsportförbundet arbetat 
för att ta tillvara hästkraften och utveckla ridsport för 
alla hela livet och svensk ridsport i världsklass. 

Tio tävlingsgrenar
Hos oss finns tio tävlingsgrenar: 

1 dressyr

2 hoppning

3 fälttävlan

4 distansritt

5 voltige

6 sportkörning

7 working equitation

8 parasport för ryttare och kuskar

9 reining 

10 mounted games

Vi arrangerar tävlingar och tar ut landslag. 
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FÖRBUNDSSTYRELSEN

VALBEREDNING

Digitaliseringsråd 

Hästhållnings- och 
Anläggningsråd 

19 DISTRIKT

FÖRBUNDSSTÄMMAN

860 FÖRENINGAR, 
151 981 ENSKILDA MEDLEMMAR

KANSLI

Tävlings- 
sektionen

Ridskole- och 
Utbildnings- 

sektionen

Centrala Ungdoms-
sektionen

Djurskyddsutskottet

Säkerhetsutskottet

Juridiska utskottet 

Disciplinnämnden 

Arbetsutskott

Vår organisation

 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:

13 Verksamhetsberättelse 2018

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

en ridsport med hållbar 
utveckling i världsklass.
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Samarbetspartners Samarbetspartners

Långsiktiga 
samarbeten 
utvecklar 
ridsporten
Tillsammans med våra samarbetspartners 
utvecklar vi svensk ridsport. Samarbeten 
som står för djupt engagemang och 
hållbara satsningar.

Folksam är ridsportens huvudsponsor
Folksam är Svenska Ridsportförbundets huvudsponsor och 
satsningen på svensk ridsport omfattar alla förbundets verk-
samhetsområden. Tillsammans arbetar vi skadeförebyggande 
och för en säker ridsport, bland annat genom att sprida kunskap 
om hästar, god hästhållning och säkra rutiner. Partnerskapet 
har extra stort fokus på utveckling av unga ryttare och ledare. 
Folksam står till exempel bakom ridsportens välrenommerade 
ledarskola; ungdomsledarkurserna, som varje år välkomnar och 
utvecklar över 500 unga. Ryttarutvecklingsprogrammen (nivå 2 
och 3) är Folksams satsning på ryttare och kuskar och syftar till 
att ge en bättre insikt i vad som krävs för en helhjärtad sportsats-
ning. Folksam står bakom ridsportens alla SM, i alla grenar och 
för alla åldrar. Totalt koras 46 mästare i Folksam SM.  

En säker ridsport på hästens villkor är grunden i satsningen 
”Säker med häst” som vänder sig mot unga i första hand och 
syftar till att öka kunskapen om hästar och säkra rutiner, både i 
stallet och till häst (läs mer på sidan 34). 

Medlemmar i Svenska Ridsportförbundet erbjuds en förmån-
lig hästförsäkring och hemförsäkring med möjlighet till sam-
lingsrabatt på övriga försäkringar. Svenska Ridsportförbundets 
gemensamma olycksfallsförsäkring finns hos Folksam.

Folksam står bakom ridsportens alla SM, i 
alla grenar och för alla åldrar. Totalt koras 
ett fyrtiotal mästare i Folksam SM. 
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VinjettSamarbetspartners

Förbundssponsor: ATG Sedan 40 år är ATG förbundsspon-
sor till Svenska Ridsportförbundet. ATG ägs av trav- och 
galoppsporten och det finns inga externa vinstintressen in-
blandade – det innebär att hela överskottet går tillbaka till 
hästsporten.

I rollen som förbundssponsor har ATG störst fokus på ryt-
tarutveckling. Genom satsningen ATG Hopp & Talang möj-
liggör ATG för nivå 4 i utvecklingsprogrammet för ryttare 
inom dressyr-, hopp- och fälttävlan med mästerskap i sikte. 
Där ingår även ett talangutvecklingsprojekt för högsta nivån 
inom paradressyr.

För att öka upplevelsen för såväl publik som ryttare och 
tävlingsarrangörer erbjuder ATG, genom ATG Riders Le-
ague, spel på hoppning. Syftet är att tillföra en satsning på 
1.40-nivå som är lika utvecklande för unga satsande ryttare 
på erfarna hästar, som för etablerade elitryttare på yngre, ta-
langfulla hästar.

Förbundssponsor: SAAB Saab är förbundssponsor till 
Svenska Ridsportförbundet, grensponsor till dressyren 
samt exklusiv innovationspartner. Samarbetet bidrar med 
innovation och utveckling av svensk ridsport med fokus på 
dressyr. I centrum står personlig utveckling och ledarskap 
för ryttare fördelat på fyra områden: mental-, fysisk och 
uppsutten träning samt affärsmässighet. Satsningen om-

fattar samtliga av dressyrens landslagsryttare och ledare, 
från ponny till seniorer.

Sponsorskapet är en rekryteringssatsning för att få fler av 
ridsportens individer att välja teknisk utbildning och bli framti-
da medarbetare på Saab. I stallmiljön utvecklas starka person-
ligheter med teamkänsla, goda egenskaper som också bidrar till 
Saabs vision om trygghet för människor och samhällen.

Förbundssponsor: Granngården Granngården är förbunds-
sponsor till Svenska Ridsportförbundet och grensponsor till 
hoppningen. Satsningen på ridsport och hopplandslaget är 
långsiktig vilket ger resurser för fortsatt framgångsrik utveck-
ling av sporten. Granngården och Svenska Ridsportförbundet 
har ett brett samarbete som bland annat inkluderar Grann-
gården Riksmästerskap i hoppning för ponny och häst, en 
tävling för den stora majoriteten av landets hoppryttare som 
får en unik chans att delta i en rikstäckande tävling.  Butiks-
kedjan Granngården har ett brett sortiment för alla som lever 
ett jordnära liv och de senaste åren har företaget satsat för att 
utveckla sitt utbud för häst och ryttare. Föreningar anslutna 
till Svenska Ridsportförbundet erbjuds även 12% rabatt på 
Granngårdens produkter. 

Partner: Resia Resia är en av Sveriges största resebyråkedjor 
med butiker i Sverige och onlineförsäljning i Skandinavien. 

Resia är Svenska Ridsportförbundets resebyrå och officiell 
partner till förbundet. Resia stödjer svensk ridsport och dess 
utveckling.

Resia premierar varje år en eldsjäl inom ridsporten med ett 
resebidrag. De hyllar ideella klippor och klubbkompisar som 
genom osjälviska handlingar, ett brinnande engagemang och 
med djupa rötter i det ideella föreningslivet, gör ridsporten 
rikare för andra. 

Partner: Animo Det italienska företaget Animo förser våra 
svenska landslag med ridkavajer och tävlingsskjortor. Animos 
kavajer är specialproducerade så att våra landslagsryttare kan 
prestera på topp. 

Animo står för förnyelse, teknik och design till 100 pro-
cent Made in Italy.

Partner: Horseware Horseware ett globalt företag som är 
marknadsledande i flertalet länder. Horseware tillverkar häst-
täcken för alla årstider med stora krav på kvalitet och funk-
tion. Horseware är officiell leverantör till Svenska Ridsport-
förbundet och förser våra hästar med täcken. Utgångpunkten 
i samarbetet är att skapa bästa möjliga förutsättningar för häs-
tens välmående, baserad på kunskap, beprövad erfarenhet och 
aktuell forskning.

Partner: LRF LRF ska bidra till att skapa förutsättningar för 
uthålliga och konkurrenskraftiga företag och utveckla livs- 
och företagsmiljöer på landsbygden.

Svenska Ridsportförbundets samarbetsavtal med LRF 
erbjuder bland annat föreningar anslutna till Svenska Rid-
sportförbundet att teckna ett el-avtal med Scandem via LRF 
Samköp.

Officiell Leverantör: Equi Tours Equi Tours är landets största 
arrangör av resor med inriktning på hästsport. Tillsammans 
med Svenska Ridsportförbundet arrangerar Equi Tours årli-
gen resor till våra mästerskap och några av världens största 
arrangemang inom ridsport. Equi Tours har kontakter över 
hela världen och samarbetar med en rad svenska organisatio-
ner inom sport och avel. Därför kan de också ge sina resenärer 
tillgång till upplevelser och kunskap som ingen ”vanlig” rese-
arrangör kan erbjuda.

Officiell leverantör: NEH NeH är officiell leverantör av pro-
filprodukter och via vår digitala supportershop kan ryttare/
kuskar, funktionärer, förtroendevalda och ridsportfans köpa 
vår blågula klädkollektion och annan utrustning. Tillsam-
mans med NEH tar vi också plats på mässor och stora eve-
nemang. 
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SamarbetspartnersSamarbetspartners

Huvudsponsor 2019

Equi tours

Grensponsorer/Partners 2019

Förbundssponsorer 2019

Innovativ satsning på ridsporten
Saabs stora satsning på svensk dressyr fortsätter i ännu en treårsperiod. 
Under året tog ungdomarna klivet in i Saab Team Sweden Dressage. 

Alla dressyrens landslag finns därmed med i mästerskapssats-
ningen Saab Team Sweden Dressage där dressyrryttare från 
ponnynivå till U25 nu ingår tillsammans med seniortruppen.
Satsningen fokuserar på fyra områden som ska ta dressyrryttar-
na vidare i sin utveckling; mental träning, fysisk och uppsutten 
träning, samt sport management.

Ryttarna har själva fått komma med tankar och idéer kring 
vilka områden Saab Team Sweden Dressage ska fokusera på. 

Dressyrens förbundskapten Bo Jenå välkomnar den utökade 
mästerskapssatsningen som ger en röd tråd från ponny till 
seniorlandslag.

– Samarbetet med Saab har verkligen gett effekt för oss. Vi 
har tagit bronsmedaljer i lag på de två senaste EM. Dessutom 
har vi vunnit hela Nations Cup-serien tre år i rad, säger Bo Jenå.

– Vi har redan en stark bredd på ungdomssidan, och nu kan 
ungdomarna enklare komma vidare. Vi kommer att få slagkraf-
tiga ryttare för framtiden som är mogna att ta steget upp som 
seniorer, menar Bo Jenå.

”Ridsportens innovationer” är samlingsnamnet på Saabs 
satsning i ridsporten och för att sprida innovativa idéer och 
metoder för ridsportens aktiva. Ett exempel på det är serien 
”Hållbara ryttare” där sjukgymnasten Birthe Vogelius delar med 
sig av konkreta tips till teamet i en serie filmer som alla kan se 
via sociala medier. Den första säsongen hade fokus på sits och 
kroppskontroll och ryttarna fick råd som 
både förbättrar ridningen och ger 
en mer hållbar kropp. 

I samma serie får tittarna 
även följa när Saab Team 
Sweden Dressage-ryttarna 
även frikostigt delar med 
sig av tips och funderingar 
kring mental träning, per-
sonlig utveckling tillsam-
mans med mentale coachen 
Kjell Enhager. 

Se filmserien  
”Hållbara  
ryttare”

https://www.youtube.com/playlist?list=PL4tZOx8xgX5uj6t_YVM6qrctw_sxJodxv
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4tZOx8xgX5uj6t_YVM6qrctw_sxJodxv


Media

Efter att ha stadigt ökat sedan 2006 ser vi 2019 för första 
gången en liten dipp i statistiken.

Intresset för ridsporten har inte minskat, bland annat 
har ridsporten ungefär lika mycket TV-tid som året innan, 
men konkurrensen bland idrotterna att ta plats sker på färre 
sportredaktioner och på färre sportsidor.

Utrymmet i tryckt media har minskat de senaste åren, 
medan utrymmet på tidningarnas webbsidor ökat. 

Inte helt oväntat ger mästerskapsframgångar och medaljer 
större avtryck i media.

EM på hemmaplan i Göteborg 2017 med individuellt guld 
till Peder Fredricson, silver till hopplaget, brons till dres-
syrlaget och två medaljer i paradressyr till Louise Etzner 
Jakobsson gav alla staplar en peak det året. Hoppningens 
VM-silver förra året syns också i statistiken.

2019 blev det fantastiska framgångar i nationshoppningar-
na för svenska laget, men den uteblivna medaljen i Rotterdam 
är en förklaring till att antalet klipp inte nådde samma nivå 
som tidigare.

EM i dressyr med den spännande upplösningen i nations-
tävlingen var det individuella mästerskap som lockade flest 
tittare, och som också hade mest sändningstid.

Gothenburg Horse Show med världscupfinalerna och 
svensk pallplats var det evenemang som hade flest tittare, 
med Stockholm Horseweek med GCT, Sweden International 
Horse Show och Falsterbo Horse Show på en delad andra-
plats med ungefär lika långa sändningstider.

SVT och TV-sporten är fortfarande den svenska kanal 
som sänder mest ridsport och står för cirka 94 procent av 
sändningstiden. Totalt sändes över 124 timmar ridsport i TV 
och tittarsiffran är något lägre men ändå imponerande över 
70 miljoner tittare.

Ridsport som syns!
Intresset och synligheten för ridsport i media har ökat 
år efter år. 2019 syns en liten dipp. Men ridsporten 
syns i alltfler media. Framgångar ger avtryck!
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Totalt sändes över 124 
timmar ridsport i TV och 

tittarsiffran är något lägre men 
ändå imponerande över  

70 miljoner tittare.
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  Det samlade WEG 2014 har rekordet med  
 140 timmar TV för ridsporten totalt.

  Flest tittare har, inte helt oväntat, åren med  
 hemma-EM 2017 och följande års VM i USA.

  Utrymmet krymper och också synligheten  
 för ridsporten i tryckt media.

  Från att ha gått spikrakt uppåt har värdet  
 för ridsporten i webb-media sjunkit men är  
 fortfarande imponerande 53 miljoner i  
 annonsutrymme.

  Pressklippen på webben minskar.

  Antalet unika besökare på ridsport.se har  
 legat konstant de senaste åren.

  Vi finns på Facebook! och antalet följare  
 ökar stadigt.

  Ridskolorna och den verksamhet som finns  
 utanför tävlingsbanorna är en stor del av  
 det som syns framför allt i lokalmedia.

  Mästerskapen 2019 syntes inte lika mycket i  
 media som under tidigare år.
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Stämman präglades av god stämning och samsyn i många frågor, men också av friska 
diskussioner.

Ulf Brömster valdes enhälligt till ordförande för en ny period om två år, och Chris-
tina Holtenäs och Lennart Lindelöw valdes som nya ledamöter i förbundsstyrelsen.

Tävlingssektionen och Ridskole- och utbildningssektionen ordförande och leda-
möter valdes enligt valberedningens förslag.

Hur sammansättningen av sektioner och kommittéer ser ut kan du läsa på sidan 29 
i Ridsporten i siffror 2019

Av de 18 motioner som kom in till förbundsstämman beslutade stämman i de flesta 
fall bifalla förbundsstyrelsens förslag, samt att ge förbundsstyrelsen konkreta upp-
drag i tre frågor. Arbetet med de frågorna pågår, och status redovisades enligt beslut på 
förra förbundsstämman, innan årsskiftet på ridsport.se. Läs mer här nedan.

Stämman antog den Verksamhetsinriktning som bygger på  
strategidokumentet Ridsport 2025 med de fem områden

Varumärke och värderingar
Ridsport på hästens villkor
Ridsport på individens villkor
Ridsportens prestationsmiljöer
Ridsportens förutsättningar

Förbundsstyrelsen fick i uppdrag att återkomma innan årsskiftet 2019/2020 med hur 
effektmålen 2025 ska mätas.

Förbundsstämman avslutades med val till valberedningen där Gunilla Öhman fick 
nytt förtroende som ordförande, Jan Andersson valdes om, och Thomas Törnqvist 
och Marie Morgenstern Fohlin är nya ledamöter.

Bland uppdragen till förbundsstyrelsen
Att se över möjligheten att utveckla kvalitén på ridanläggningar som är anslutna till 
SvRF genom att utreda möjligheten att ställa krav på att tränare som anlitas har en trä-
narutbildning genom SvRF försorg samt att se över förutsättningarna att utöka kravet 
för skylten kvalitetsmärkning.

Att alla medlemsföreningar ska ha samma möjlighet att få råd och kompetent stöd 
i värderingsfrågor 

Att utreda möjligheterna för de tävlande att aktivt kunna välja om deras resul-
tat ska visas i realtid eller inte, och om det är möjligt, införa denna funktionalitet.                                                                                     
Att utreda möjligheterna för att, vad avser resultat som gäller barns och ungdomars 
tävlande, endast de placerades resultat blir synliga för allmänheten och detta först ef-
ter avslutad tävling.

Förbundsstyrelsen ska också återkomma med en redovisning av hur mätning av ef-
fektmålen 2025 ska göras. Läs mer här.

Samsyn präglade  
förbundsstämman
Svenska Ridsportförbundets stämma flyttade till Sundsvall i 
maj där Mittsvenska Ridsportförbundet stod för värdskapet.

Förbundsstämman

Läs mer
 Läs mer om förbundsstämman

 Status i stämmobesluten

 Strategidokument Ridsport 2025

Nästa förbunds- 
stämma

hålls den 8–9 maj 2021

https://www.ridsport.se/globalassets/svenska-ridsportforbundet/dokument/forbundsstamman/forbundsstamman-2019/effektmal-och-indikatorer-ridsport-2025.pdf
https://www.ridsport.se/Omoss/Organisation/forbundsstamma/forbundsstamman2019/
https://www.ridsport.se/Aktuellt/Egnanyheter/2019/arbetemedstammansbeslutpagar
https://www.ridsport.se/globalassets/svenska-ridsportforbundet/dokument/forbundsstamman/forbundsstamman-2019/effektmal-och-indikatorer-ridsport-2025.pdf
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FörbundsstämmanFörbundsstämman

Rolf Wengelin fick  
hederserkännandet 
Rolf Wengelin fick ta emot Svenska Ridsportförbundets 
Hederserkännande vid förbundsstämman i Sundsvall.
Rolf Wengelin, 86 år, har varit verksam på alla nivåer inom 
ridsporten och har alltid  haft hästens välfärd och utbildning 
som sitt främsta patos.
Rolf var också Svenska Ridsportförbundets förste utbild-
ningschef och har till exempel varit med och utformat 
tränarutbildningen så att ryttare från norr till söder skulle få 
samma röda tråd i sin utveckling.
Han har varit med och etablerat två moderna ridsportan-
läggningar i Mittsvenska distriktet och har både ideellt och 
som tjänsteman arbetat för att ge ridsportens utbildningar 
innehåll och kvalité.

Guldmedaljer till  
fyra ridsportare 
Förbundsstämman inleddes med  
att Svenska Ridsportförbundets 
förtjänstmedaljer i guld delades ut.
Fyra medaljörer hedrades för sitt långa 
ideella arbete för svensk ridsport. Tre av 
dem var på plats för att ta emot den kung-
liga förtjänstmedaljen.
Mottagare av förtjänstmedalj kan föreslås 
av styrelserna i föreningar och distrikt, eller 
av förbundsstyrelsen.

 Ebba Printzlow  - nominerad av  
Skånes Ridsportförbund

 Lisbeth Backström - nominerad av  
Dalarnas Ridsportförbund

 Eva Bylander – nominerad av  
Dalarnas Ridsportförbund

 Ulla Herner - nominerad av  
Skånes Ridsportförbund (ej ibild)

Härlig trio medaljörer, från vänster Lisbeth Backström, 
Eva Bylander och Ebba Printzlow)

Eva Myrgren
Eva Myrgren, Svenska Ridsportförbundets vice 
ordförande, avled den 15 december efter en tids 
sjukdom. Eva blev 70 år.
Eva Myrgren valdes in i förbundets styrelse 2013 och 
sedan dess har hon varit en viktig drivkraft i Svenska 
Ridsportförbundets styrelsearbete. Hästens välfärd 
stod alltid i centrum för Eva, och därför var hon en 
given ordförande i det nya hästvälfärdsrådet som 
instiftades 2019.
– Eva lämnar ett mycket stort tomrum efter sig, 
säger Ulf Brömster, förbundsstyrelsens ordförande. 
Saknaden är stor och mina tankar går till Evas familj.
Hästar var Eva Myrgrens stora passion och en myck-
et stor del av hennes liv var vikt åt hästar, ridsport 
och travsport. Tillsammans med sin familj hade Eva 
ett lantbruk i Njutånger där det föddes upp både rid- 
och travhästar. 
Eva Myrgren har haft ett mycket starkt engagemang 
på alla nivåer inom Svenska Ridsportförbundet, 
allt ifrån hennes hemmaklubb Hudiksvalls Rid- och 
Ponnyklubb och som tidigare distriktsordförande i 

Gävleborgs Ridsportförbund. 
Eva kunde driva projekt och frågor på 

ett övertygande sätt och med 
sakliga argument. Hon hade 

lång erfarenhet av och var 
mycket driven i styrelsear-
bete och var väl insatt i för-

eningsrörelsen och kunde 
hängivet driva debatter 

där hon också lyssnade 
på alla. 

Svenska Ridsportförbundets Hederserkännande  
instiftades av förbundsstyrelsen 2010.

 Harry Karlsson (2010)
 Åke Björsell (2011)
 Staffan Hammarskiöld (2013)
 Per Magnusson (2014)
 Barbro Olsson (2016)
 Peder Fredricson (2016)
 Eric Lette (2018)
 Ulf Rosengren (2018)
 Rolf Wengelin (2019)
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VinjettVinjett

Lennart 
Lindelöw

Gunilla  
Fredriksson Lotta  

Amnestål

Elin  
Gustavson

Gabriella 
Bragée

Cecilia  
Stenström

Christina 
Holtenäs

Ulf  
Brömster

Peter  
Ljungcrantz

Helena  
Carlsson

Eva  
MyrgrenSara  

Grelle

Annika  
Tjernström

Nya förbundsstyrelsen:
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Skärpta vaccinationskrav
Under året kom nya regler och rekommendationer 

angående vaccination mot hästinfluensa.
Anledningen till de skärpta kraven är att nyare stu-
dier visar att en tredje grundvaccinering efter 3-6 

månader stärker skyddet för både den vaccinerade 
hästen och hästpopulationen, vilket därmed även 

bidrar till att förhindra smitta. 
Regeln infördes för att ridsporten ska harmonisera 
med trav- och galoppsporten samt med de andra 

nordiska hästsportförbunden. 

Flera av ridskolorna kring Stockholm, framför allt en i norra 
delarna, drabbades hårt när hästar blev sjuka i viruset.

Stockholms läns Ridsportförbund tog tillsammans med 
Svenska Ridsportförbundet beslutet om ett tävlingsstopp 
under ett par veckor i februari och mars. Arrangörer runt 
om i landet sköt fram sina tävlingar till senare tillfällen un-
der våren och deltagarna vid Gothenburg Horse Show i april 

fick meddelande om att vara särskilt noggranna med vacci-
nationsintyget.

Smittan dök upp på en norsk tävlingsplats och de hästar 
som varit där och tävlat fick stå i karantän när de kom tillbaka 
till Sverige.

Infektioner med herpesvirus är mycket vanligt bland 
svenska hästar, liksom i övriga världen. Flera olika herpesvi-

Abortvirus  
skakade ridsporten
2019 skakades ridsporten i Sverige av ett utbrott av den 
neurologiska varianten av EHV1-virus, så kallat abortvirus. 
Utbrottet drabbade många ridskolor som fick hålla stängt, 
och under en period ställdes flera tävlingar in. 

rus kan drabba häst. Det mest fruktade benämns EHV-1 eller 
abortvirus och kan förorsaka övre luftvägsinfektion, abort 
eller neurologisk sjukdom. 

Det är allas vårt ansvar att hålla våra hästar friska. För att 
inte utsätta varandras hästar för onödig smitta med sjukdo-
mar finns i alla hästsporter strikta regler för hur sjukdoms-
fall, misstänkta och konstaterade, ska hanteras. Allt för att 
eventuell smitta ska hållas så begränsad som möjligt.

Det är viktigt att vara uppmärksam på hur hälsoläget är i 
stallet, inte minst för hästarnas välmående. Sjukdomar hos 
hästar kan ta allvarliga vändningar eller orsaka konsekven-
ser för andra hästägare om smitta förs vidare. Även gemen-
samma hästtransporter kan utgöra en smittorisk om man 
inte tänker på detta.

Erfarenheter och  
rutiner i samband 
med smittan.

Transporter
Dagens hästar reser numera inte bara i 

hemlandet, hästar reser världen runt. Transport-
fordon ska rengöras mellan transporterna och 
desinficeras med godkänt desinfektionsmedel. 

Hästar som transporteras kan ha fått ett ned-
satt immunförsvar och kan då vara känsligare 
för smitta.

Karantänstall
Den största risken för att få in smitta 

till en frisk besättning är nya hästar som flyttar 
in. För stallägare och ridskolor är det en bra idé 
att förebygga och förbereda genom att ha ett 
utrymme som går att använda som karantäns- 
eller isoleringsstall. 

Ryttares och  
hästägares ansvar

Ryttare och hästägare är ansvariga för att 
hästen inte har med sig smitta till en tävlings-
plats, eller annat tillfälle där flera hästar samlas. 
Det finns reglerat i TR I moment 112 och säger i 
korthet; Ryttare som ska delta i tävling i Sverige 
respektive i internationell tävling är skyldig att 
förvissa sig om att:

  hästen under de senaste tre veckorna före 
tävlingens början inte visat några tecken på 
smittsam sjukdom.

  hästen under de senaste tre veckorna före 
tävlingens början inte vistats i stall där smittsam 
sjukdom förekommit, inte heller i stall där miss-
tanke om sådan sjukdom förekommit.

Dessutom har hästägaren enligt TR I moment 
166 ansvar för att underrätta ryttaren om sådant 
som kan påverka om den är i tävlingsmässigt 
skick. Smitta och misstanke om smitta är en 
sådan omständighet. 

Läs mer
Tänk också på att du som tävlingsryttare 
i och med anmälan i TDB skriver under 
hästägarförsäkran.

!

Smitta

https://www.ridsport.se/tavling/Smittinfo/
https://www.ridsport.se/tavling/Smittinfo/
https://www.ridsport.se/tavling/Smittinfo/
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Smitta

Uppsala Ponnyklubb, Värmdö Ridklubb och Nyby Torshälla Ridklubb är tre förening-
ar som har byggt en extra stalldel och delar med sig av sina erfarenheter.

– Vi byggde ett karantänstall ” i panik” i halva vår hinderbod för cirka 25 år sedan då vi 
hade en ponny med kvarka, berättar ridskolechef Gabriella Pernler, Uppsala Ponnyklubb.

– Sedan dess har vi byggt om och har i dag tre boxar som ligger på motsatt långsida 
i ridhuset mot stora stallet.

Alla nya skolhästar som kommer till anläggningen får stå i karantänstallet i cirka tre 
veckor. Då sköts de enbart av personalen som har särskilda kläder och utrustning för än-
damålet. Hästarna har utevistelse i en egen hage. De rids oftast utomhus men på vintern 
stänger personalen ridhuset någon timme per dag för att rida där.

– Det är inte helt optimalt men har funkat väldigt bra. Innan vi byggde det så hade vi 
regelbundet smittor, men efter det har vi klarat oss undan större utbrott, mest någon 
enstaka A2 eller feber, säger Gabriella Pernler.

Andrea Eriksson, ridlärare och stallchef, på Värmdö Ridklubb är också glad och 
tacksam över att anläggningen har ett karantänstall.

– Vi har ett utestall med fyra boxar. Alla nya hästar, såväl ridskolehästar som privata, 
ska stå i det här karantänstallet i tre veckor. Det gäller även de hästar som varit utanför an-
läggningen tre nätter eller fler. Då får de stå i karantän tre veckor när de kommer tillbaka, 
säger Andrea Eriksson.

– Vi upplever att hästarna trivs bra i karantänstallet, och de som är lugna får ha luck-
orna öppna dagtid för att titta ut. De får utevistelse under karantänen i en egen hage.

Personalen på ridskolan tar hand om ridskolans hästar och privathästarna av sina ägare.
Karantänstallet används också vid sjukdom när häst behöver isoleras eller ha boxvila.
– Det här stallet gör att vi kan känna oss lite tryggare när det kommer nya hästar, 

säger Andrea Eriksson.
Handsprit, daglig temptagning, separata redskap, kläder, skottkärror och Vircon S 

är bra att tänka på, inte bara till ett karantänstall utan också i dagliga rutiner.
Hösten 2018 träffade medlemstidningen Häst&Ryttare Nyby Torshälla Ridklubb som 

också har goda erfarenheter av att ha ett karantänstall. Länk till reportagen här intill. 

Den största risken för att få in smitta till en frisk besättning är nya 
hästar som flyttar in. För stallägare och ridskolor är det en bra idé 
att förebygga och förbereda genom att ha ett utrymme som går 
att använda som karantäns- eller isoleringsstall.

Bygg bort  
smittan!

Läs mer
 Till reportaget i Häst&Ryttare

 Läs mer om hygienregler i stall i 
Hästanläggningar – en guide
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Hästvälfärd

Under 2019 slogs Djurskyddsutskottet och Hästhållnings 
och Anläggningsrådet samman till Hästvälfärdsrådet. Häst-
välfärdsrådet fortsätter det arbete det tidigare utskottet och 
rådet påbörjat. Hästvälfärdsrådet ska vara rådgivande till 
förbundsstyrelsen som utifrån inkomna underlag tar beslut 
i frågor som rör hästvälfärd. Hästvälfärdsrådet i sin nya form 
arbetar från och med 2020.

Ordförande i Hästvälfärdsrådet är Gabriella Bragée, som 
också är ledamot i förbundsstyrelsen.

Hästvälfärdsrådet ska vara rådgivande till förbundsstyrel-
sen, sektionerna, utskott och andra grupper inom Svenska 
Ridsportförbundet.

I det övergripande ansvaret ingår att arbeta proaktivt med 
etiska frågor med koppling till hästvälfärd och djurskydd 
samt att initiera informationsinsatser och verka för kun-
skapsutveckling inom hästvälfärd.

Hästvälvärdsrådet är remissinstans inom Svenska Rid-
sportförbundet i alla frågor som rör hästvälfärd och djur-
skydd och ansvarar för remissvar för frågor kopplade till 
hästvälfärdsområdet.

Hästvälfärdsrådet ska arbeta för kontinuerligt kvalitets-
säkrad hästhållning, och där ingår förslag för utveckling av 
bland annat besöksverksamhet och anläggningsfrågor för 
såväl tävlings- som ridskoleverksamhet. 

Representanter för Hästvälfärdsrådet kan också delta i 
möten, konferenser och seminarier både på nationell och in-
ternationell nivå.

Hästvälfärdsrådet har tre referensgrupper som stöd i sitt 
arbete; Referensgrupp för Hästhållning, Referensgrupp för 
Ridunderlag och Referensgrupp för Djurskydd, Smittskydd 
och Antidoping (DSA).

Proaktivt arbete  
kring hästvälfärd
Hästens välfärd och välbefinnande är ett av 
Svenska Ridsportförbundets viktigaste uppdrag.

!

Hästvälfärdsrådet  
från 2020

Gabriella Bragée, ordförande
Peter Ljungcrantz, vice ordförande
Peter Kallings, Maria Rhodin, Anna  
Eriksson, Elisabet Lundholm, Jenny  
Yngvesson, Ulla Ekström von Essen,  

Niklas Jonsson, Meta Persdotter,  
Markku Söderberg

Så funkar dopningsprov
Alla ryttare bär ansvaret för sina hästar. Hästar som äter medicin eller är 
under någon form av behandling, ska inte tävla. Det klassas som otillåten 
medicinering eller dopning och är förbjudet. Tävlingshästar på alla nivåer 

kan bli uttagna till dopningsprov. Svenska Ridsportförbundet arbetar 
med särskilt utsedda provtagningsteam.

Vem/vilka 
blir uttagna?

Vanligtvis är det slumpmässigt, 
eller att någon av de placerade 
i en klass blir uttagna till dop-
ningsprov. Överdomaren ger 

sen besked.

Vad händer 
med provet?

 Det skickas till ett laboratorium för analys. 
Man letar efter förbjudna ämnen eller rester 
av medicin. Listan över vad som är förbjudet 

innehåller många behandlingar och sub- 
stanser, bland de mest kända dopningssub-

stanserna är anabola steroider.

 Läkemedel till häst har karenstid, det vill
säga den tid det tar efter medicinering

tills hästen kan tävla igen.

Varför tar  
man dopningsprov?
Det finns flera anledningar,  

men de två viktigaste är:
 Fair play, det vill säga att man inte fuskar 

med otillåtna mediciner eller prestations-
höjande medel. 

 Hästvälfärd, det vill säga att hästen inte 
kan säga ifrån om den inte mår bra, men 

ändå tvingas tävla. Det är ryttarens ansvar 
att alltid tävla med en frisk häst.

Hur går det till?
 Provet tas i en speciell box där dopningsprov-

tagare eller tävlingsveterinär samlar in urin eller 
blod. Den som är ansvarig för hästen (myndig 

ryttare, annars förälder) är med under provtag-
ningen och skriver under blanketter.

 Urinprovet tas i en behållare som är fäst på en 
stav, man kan säga att den liknar en håv. Ibland 
vill hästen inte kissa direkt, och då får man ha 

tålamod. Dopningsprovtagaren eller tävlingsve-
terinären kan vänta i upp till en timme,
men har det inte kommit urin då, så tas

i stället ett blodprov.

När kan  
jag tävla igen?

På ridsport.se finns en Förbuds  
och Karenstidslista. Där hittar
du information både om vad

som är förbjudet, och
vilken karenstid olika

läkemedel har.

Hur många  
prov är positiva?

 Hittar man spår av förbjudna substanser eller medicin 
i dopningsprovet så säger man att det är ett positivt 

prov. I Sverige är det bara några få prov varje år som är 
positiva. Internationellt är det fler. 

 Om hästen lämnar ett positivt dopningsprov så blir 
ryttaren avstängd från allt tävlande under en period, 

samt kan få böter. 

 Beslutet tas i Svenska Ridsportförbundets Disciplin-
nämnd och publiceras på ridsport.se. Ryttaren får också 

ett brev hem med beslutet. 
Svenska Ridsportförbundet och svenska veterinärer har 

länge arbetat för en dopnings- och medicineringsfri
ridsport både i Sverige och internationellt. Det var

på svenskt initiativ som det smärtstillande
medlet fenylbutazon blev förbjudet på

tävling 1993.

Varför dopar  
man en häst?
Det kan vara smärtstillande med-
iciner för att dölja att hästen inte 
är frisk, är halt eller mår dåligt av 
annan anledning. Eller så använder 
man ett dopningsmedel för att 
höja hästens prestationsförmåga, 
det vill säga, man fuskar.

Får man inte ge  
hästen medicin?
Självklart får en veterinär behand-
la hästen eller ge den medicin, men 
du får inte tävla med hästen då.

Den som tävlar är skyldig att 
känna till Svenska Ridsport-
förbundets bestämmelser om 
antidopning och otillåten medici-
nering av häst. Finns att läsa på 
ridsport.se

!
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Säker med häst

Stjärnnamn i livepodd 
om säkerhet
Malin Baryard Johsson rider alltid med halsrem 
och dressyrryttaren Cecilia Bergåkra tar gärna 
hästarna på en promenad runt byn innan så att 
de får miljöträning och kan avskräcka sig från 
postlådor och soptunnor och annat som kan vara 
”läskigt” för fyrfota. Tillsammans med Masterträ-
naren och ridpsortprofilen Elisabet Lundholm bjöd 
Säker med häst on Tour på ett snack om säkerhet 
i samband med Gothenburg Horse Show och Folk-
sam Hästkunskap Cup. Se hela Livepodden här 

Digitala kampanjer 
som står ut
För att nå ut med de säkra budskapen görs även 
riktade kampanjer som står ut i sociala medier. På 
ett lekfullt och färgstarkt sätt serveras målgrup-
pen säkra påminnelser, fakta, filmer och quiz. Kam-
panjen har tagit fram ett eget stall av animerade 
hästar. Ett av målen med kampanjerna är också att 
öka kunskapen om ridsport.se som kunskapskälla 
för hästkunskap och säkerhet.

Umgänget med hästar vilar på förtroende, det handlar om att 
bygga en relation och lära sig läsa sin häst. Det var viktiga 
budskap som fälttävlansprofilen Jan Jönsson och hoppryt-
tarna Fredrik Jönsson och Ingemar Hammarström spred, 
när Säker med häst on Tour landade på Stiernhööksgymna-
siet i Rättvik.

Genom faktaspäckade clinics tar Säker med häst on Tour 
tar med sig kunskap ut i landet och sprider vidare via soci-
ala medier. Clinicen var gratis och har hittills setts av cirka  

Stjärntrio spred  
kunskap om säkerhet
Att kunna läsa av sin häst är en del av hemligheten bakom både säker 
ridsport och framgångar i sadeln.  2019 tog satsningen Folksam Säker 
med häst on Tour rygg på tre proffs för att sprida inspiration och 
kunskap om ridning och säker hästhantering via en clinic i Rättvik.

20 000 på Youtube och lika många på Facebook. 2018 gjordes 
ett liknande stopp när hoppryttarna Rolf-Göran Bengtsson 
och Cornelia Rylén gästade Ponny-SM i Helsingborg. Alla på 
plats gav också tillfälle att mingla innan clinicen, tävla om 
ridhjälmen som var bäst i Folksams ridhjälmstest 2018, och 
prata med Janne, Fredrik och Ingemar. 

Touren är en del av en Svenska Ridsportförbundet och hu-
vudsponsorn Folksams skadeförebyggande satsning Säker 
med häst, som vilar på förbundets säkerhetsanvisningar med 

samma namn. Kärnan i satsningen är blandningen av hand-
fasta råd från manegen med säkerhetspåminnelser via digi-
tala och animerade kampanjer i sociala medier. Målgruppen  
är framförallt unga ridsportare mellan 13-20 år men även för-
äldrar och ryttare i allmänhet.

Tillsammans med tre skolhästar från ridgymnasiet, Big 
Spender, Ra och Havanna, inledde trion med stalltips om sä-
ker hästhantering, för både ryttaren och hästens bästa. 

Janne Jönsson är professor i ridkonst och olympisk brons-
medaljör i fälttävlan. I Rättvik underströk han betydelsen av 
att alltid börjabygga förtroendet för hästen – från marken.

– För om kontakten inte funkar där, kommer den garante-
rat inte att göra det när du sitter upp heller, sa han bestämt.

Hoppryttaren Ingemar Hammarström, 16, har vunnit EM-
guld på ponny och tagit segrar i internationell 1.45-hoppning 
med sin Captain Sparrow.

Havanna var en helt ny bekantskap för Ingemar.
– Jag försöker få kontakt, testa gas och broms, men det är 

viktigt att det får ta lite tid, säger han om att hitta ”knappar-
na” på en helt ny häst.

– Mycket av det jag kan har jag lärt mig av att rida många 
olika hästar, tillade han.

Hoppryttarna inledde med att rulla över låga bommar med 
rådet: börja enkelt!

– Och om du ställer en fråga till din häst som den inte för-
står så är den antingen för svår eller fel ställd. Då är det bara 

att göra om och ta hjälp, sa VM-lagsilverryttaren Fredrik 
Jönsson.

– Ta hjälp av någon som du litar på och som kan mer än dig. 
Det är jätteviktigt!

I sista passet handlade det om högre hinder, mer precision, 
snävare svängar och om att vara bäst när det gäller. Hästarna 
Arrac (f. 2006 SWB Aerline ue. Cortus Ägare: Sara Grötting) 
och Casmerio (f. 2010 SWB u. Casir Ask ue. Aerline H Ägare: 
Therese Jons), har tävlat upp till 1.45 respektive 1.40-hopp-
ning och satte sina nya ryttare på lite olika prov.

– Det är himla roligt och inspirerande att se hur ryttarna 
tar sig an okända hästar, nu är vi riktigt ridsugna, sa ridlära-
ren Erika Witasp och eleverna från Rättviks Ridklubb som 
hade höstlov och la sin obligatoriska teorilektion på Stiern-
hööksgymnasiet för att lära av proffsen.

Clinicen genomfördes genom ett samarbete mellan Svens-
ka Ridsportförbundet, Folksam, Stiernhööksgymnsiet, Lek-
sands Knäckebröd, Dalarnas Ridsportförbund, Dalarnas 
Ridsportförbunds ungdomssektion (DUS), Centrala Ung-
domssektionen (CUS) samt alla hästägare.

Se clinicen från Rättvik

Säker med häst

https://www.youtube.com/watch?v=LA_Vc-Jm-ic&fbclid=IwAR0Fz3VGst5imjG6wh81kSZo_hZ1XZqXjw30tnR8PXrVrdsv4Ykynp0EYbY
https://www.youtube.com/watch?v=LA_Vc-Jm-ic&fbclid=IwAR0Fz3VGst5imjG6wh81kSZo_hZ1XZqXjw30tnR8PXrVrdsv4Ykynp0EYbY
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TrygghetTrygghet

Svenska Ridsportförbundet och Stiftelsen Friends arbetar 
båda för att barn och unga ska känna sig trygga på stallback-
en och i andra miljöer där unga träffas. 

– Syftet för Hugo Stenbecks Stiftelse är att projektet ska 
stärka det sociala klimatet i stallen och få ungdomar att stan-
na längre inom ridsporten. Det är också viktigt att ge dem 
möjlighet att växa som personer och ledare inom idrotten på 
lika villkor, säger ordförande Sophie Stenbeck.

Mer än var fjärde elev i mellan- och högstadiet har upplevt 
någon form av trakasserier i skolan visar Friendsrapporten 
2019. Siffrorna är alarmerande. När det kommer till stallet så 
behöver även ridsporten fortsätta att jobba hårt med frågor-
na om trygghet.

Det blev tydligt efter en rundfrågning bland ridsportens 
ledare i samband med att satsningen Trygga Ledare tog fart 

– Trygghet är något vi skapar tillsammans. Alla kan med 
små medel göra stor skillnad, säger Catrine Andersson, som 
är projektledare för satsningen och jobbar hos Svenska Rid-
sportförbundet.

Målet med Trygga ledare är att stärka ridsportens ledare 
genom mentorskap, men också att arbeta mot mobbning och 
för en schysst ridsport gentemot barn och unga.

För att bli mer träffsäkra i satsningarna var första steget att 
lyssna in tankar och erfarenheter från ledare i ridsporten (över 
15 år), till exempel tränare, ridlärare och ungdomsledare.

Många berättade att de upplevt negativa jargonger i stallet, 
jargonger som ofta var kopplade till prestation, utseende och 
utrustning och vem som var kompis med vem.

Men det fanns tydliga skillnader mellan äldre och yngre 
ledare, där fler yngre sa att de hade upplevt kränkningar.

En tydlig trend i analysen är att ridsportens unga tar ett 
stort ansvar för trygghetsarbetet.

– Drivet bland unga är fantastiskt, men ansvaret för trygg-
hetsfrågor måste alltid ligga hos vuxna, understryker Catrine 
Andersson.

– Även om de flesta unga sa sig kunna lita på vuxna i aku-
ta situationer så efterlyste många ett ännu tydligare enga-
gemang, att unga och vuxna kan arbeta mer tillsammans 
– både förebyggande och främjande – men att de vuxna tar 
täten i trygghetsarbetet.

Om någon far illa är det viktigt att alltid agera. De flesta 
av ledarna sa att de visste vad de skulle göra om något akut 
hände i deras förening. Samtidigt efterlyste flera ledare mer 
kunskap och tydligare riktlinjer kring hantering av konflik-
ter, hur man bör agera i olika situationer, samt om vilka skyl-
digheter och ansvar man har som ledare. Man vill också ha 
mer stöd när det gäller att göra handlingsplaner och gärna 
fler målgruppsanpassade verktyg.  

Trygga ledare är en treårig satsning. Under året inleddes 
arbetet med att ta fram och ett mentorskapsprogram, utbild-
ningar och fler verktyg i trygghetsarbetet.

Carolin Andersson och Li Åsebrink, metodutvecklare hos 
Stiftelsen Friends, reser runt i Ridsportsverige för att berätta 
för ledare och andra om satsningen och de erfarenheter som 
den har gett så här långt.

Under året träffades över 1 000 aktiva medlemmarge-
nom olika aktiviteter inom satsningen. Utöver aktiviteter 
med barn och unga och nätverksträffar med ledare, gjordes 
en enkät och intervjuer med sammanlagt 1 700 av ridspor-
tens ledare. Behovsanalysen gav en bra bild av hur behovet 
av stöd kring trygghetsfrågorna ser ut bland ledarna och gav 
bra inspel på hur satsningen bör se ut framåt. Det är viktigt 
att lyfta vuxenansvaret och stärka unga ledare genom olika 
stödstrukturer och mentorskap. 

Miljonsatsning på en 
tryggare ridsport
2019 inleddes ett omfattande samarbete med Stiftelsen 
Friends för att stärka tryggheten inom ridsporten. Satsningen 
som heter Trygga ledare, blir verklighet tack vare av ett stöd 
på 5 miljoner kronor från Hugo Stenbecks Stiftelse.

Peder Fredricson delade ut 
Ridsportens Trygghetspris 
till Elin Fernqvist under 
Sweden International Horse 
Show tillsammans med Elin 
Gustavson, ordförande 
Svenska Ridsportförbundets 
Centrala Ungdomssektion, Li 
Åsebring, metodutvecklare 
på Stiftelsen Friends och 
Catrine Andersson, projekt-
ledare för Trygga Ledare på 
Svenska Ridsportförbundet. 
Förutom den fina utmärkel-
sen och en pokal fick Elin 
Fernqvist och Hamre RK en 
skräddarsydd utbildning av 
Stiftelsen Friends.

Ambassadörer mot mobbning
–  Det känns självklart för mig att stötta satsningen ”Trygga ledare”. Som 
vuxen ledare har man alltid ett ansvar att stå upp och agera för barn och 
ungas bästa, säger Peder Fredricson som är en av tre ambassadörer i täten 
för trygghetsarbetet.

Peder Fredricson, Stephanie Holmén och Vanessa Falk är nya Friends-am-
bassadörer i arbetet mot mobbning och för att alla barn, unga och vuxna ska 
känna sig trygga i stallet.

OS-ryttaren Peder Fredricson är en av Sveriges absolut bästa hoppryttare 
och en av få som fått ta emot Jerringpriset, Svenska folkets pris, två gånger.

Stephanie Holmén har satt sitt avtryck i ridsporten både internationellt 
och nationellt, och arbetar till vardags på Grevlundagården, Peder Fredrics-
ons hemmabas.

Vanessa Falk är sångerska, poddare och hästtjej. När Vanessa var yngre 
och kände utanförskap i skolan blev stallet en frizon för henne.

I rollen som ambassadör för Trygga Ledare hoppas Vanessa kunna bidra 
till att barn och unga känner att det är okej att vara olika och att stallet blir 
en trygg miljö där alla kan vara med på lika villkor

– Arbetet med trygg ridsport är viktigt för oss och vi är väldigt glada och 
stolta över att våra ryttare vill vara ambassadörer för ”Trygga ledare”, säger 
Annika Tjernström, generalsekreterare på Svenska Ridsportförbundet.

I samband med Sweden International Horse Show arrangerade Svenska 
Ridsportförbundet och Stiftelsen Friends även en Nätverksträff för ledare. 
Fokus var frågor kring trygghet, ledarskap och hur vi genom ett gott men-
torskap, skapar förutsättningar för unga att utvecklas och bli stärkta i sitt 
eget ledarskap.

Om Ridsportens  
Trygghetspris

Priset är uppmärksammar unga in-
itiativ för en tryggare ridsport, och 

är instiftat av Svenska Ridsport-
förbundet och Stiftelsen Friends i 
samarbete med Hugo Stenbecks 
stiftelse. Priset är en del av sats-

ningen Trygga ledare.
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#tryggmedhästpåhamre är en satsning på ett positivt klimat 
i stallet, och på nätet, som i dag -genomsyrar hela klubben.  
Det var när Elin Fernqvist, 27, började jobba heltid som ridlä-
rare som hon förstod att något behövde göras.

– Jag fick ansvaret för bland andra skötarna (10–14 år) och 
”Stallfiorna” (11–18 år), som är de som hjälper till lite extra, 
och även på helger, berättar Elin.

– Ju mer jag lärde känna dem desto mer förstod jag att de 
inte var så schyssta mot varandra alla gånger. Både barn och 
föräldrar hörde av sig till mig. Det var mycket grupperingar 
och speciellt en tjej var extra utsatt.

– När jag går runt i stallet kan alla verka supergulliga och 
snälla, men man vet inte vad de -skriver på sociala medier. 
Ofta blir det någon slags konkurrens om favorithästar och 
smågnabb blir lätt till stora grejer, särskilt när man är på väg 
in i puberteten.

Nu håller Elin på att lära sig mer om TikTok, en app som är 
stor bland unga och där man gör sina egna korta videor. 

– Vi försöker öka medvetenheten hos både unga och för-
äldrar om hur man ska uppträda på nätet. Där finns så många 
möjligheter att vara taskig. Klubben har riktlinjer för hur 
man beter sig på sociala medier. Vi har också haft jättebra fö-
reläsningar på temat som blev rejäla tankeställare! 

I ”Trygg i stallet-lådan” från Svenska Ridsportförbundet, 
hittade Elin verktyg för att jobba med trygghetsfrågorna. Då 
hade lådan mest legat och samlat damm på en hylla. 

– Nu har vi använt den jättemycket. Där finns jättebra tips, 
spel och övningar.

Temaveckor om ridsportens gemensamma ledstjärnor var 
ett sätt att starta bra snack kring trygghet. På ”Stallfie”-träf-
farna fick hästaktiviteter ett tag stryka på foten till förmån 
för kompissnack och teambuilding.

– Men jag försöker göra allt till positiv lek, understryker 
Elin. 

Elin Fernqvist är den drivande i #tryggmedhästpåhamre, 
men hela personalen stöttar helhjärtat.

– Jag tror alla har fått upp ögonen för trygghetsfrågorna 
nu. Bara genom att förstå vad som kan hända och ha det i 
bakhuvudet gör att man får en annan blick, man kan pejla in 
stämningar och -avgöra om man ska lägga sig i eller inte.

– Jag vill förmedla hur man är en schysst kompis och göra 
det på ett positivt sätt, inte genom att skälla när någon gör fel.

   Att alltid ha vuxna i stallet är ett bra recept för en trygg 
miljö. Därför spelar stallvärdinnorna en viktig roll. De är ide-
ella vuxna som hjälper eleverna i stallet.   

”Stallhänget” är också en del av #tryggmedhästpåhamre. 
Dit är alla välkomna på pyssel, läx-läsning, för att gnugga häst-
kunskap eller bara hänga i fiket. Hit kommer syskon, kompisar 
och föräldrar, kanske i väntan på någon som rider. Men det är 
också en oas för dem som kanske inte -längtar hem.

– Alla har det faktiskt inte så lätt hemma. Här kan vi erbju-
da en bra plats att vara på och med vuxna som kan stötta om 
det behövs.

I dag märks stor skillnad bland dem som varit med sedan 
starten av #tryggmedhästpåhamre.  Den positiva stämning-
en smittar och sätter sig i stallväggarna.

– Men det kommer ju hela tiden nya ”Stallfior” och skötare 
så det gäller att fortsätta vara tydlig med vad som gäller här 
på Hamre. Kampen mot mobbning får aldrig ta slut.

Motivering: Elin är initiativtagare till Idrottslyftssatsningen 
#tryggmedhästpåhamre som idag präglar all verksamhet som 
bedrivs på ridklubben, där unga som vuxna stöttar och stärker 
varandra i den dagliga verksamheten. Elins engagemang är 
verkligen ett levande bevis på hur man kan bidra till en trygg 
miljö för barn och unga, både i stallet och på nätet.

Läs mer 
om Elin och #tryggmedhästpåhamre

Elin tar kampen  
mot mobbning
Hos Hamre Ridklubb i Västerås blev en mobbningshistoria i stallet startskottet 
för en satsning på trygghet. Där tog Elin Fernqvist initiativ till #tryggmedhäst-
påhamre en satsning som gav henne ridsportens första trygghetspris.

https://www.ridsport.se/hastryttare/Reportage/Elintarkampenmotmobbning
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Hur ska en bra kompis vara, hur är vi mot varandra i stallet, vad 
är en bra ledare och vad är egentligen det allra bästa med rid-
sporten? Med start under Strömsholmsdagarna i juni färgade 
trygghetstemat och satsningen Trygga ledare av sig genom fil-
mer, aktiviteter och föreläsningar i Svenska Ridsportförbundets 
monter och i sociala medier. Under Strömsholmsdagarna plan-
terades temat genom till exempel ett ”trygghetsträd” som barn- 
och unga fylldemed svar på olika frågor. Trädet gav också bra in-
put till den kartläggning inom projektet som gjordes under året. 

Trygghetsveckan följde även med till Stockholm Horse 
Week där Trygga ledare medverkade i förbundets monter 
samt under en ungdomsdag i samarbete med Stockholms 
Läns Ridsportförbund för ungdomar upp till 18 år. 

Hoppningens förbundskapten Henrik Ankarcrona var en 
av de medverkande.

– Ungdomarna är vår framtid och jag uppskattar att ar-
rangörerna gör en satsning på dem under evenemanget. Jag 
ser fram emot att låta ungdomarna ta del av mina tankar, sa 
Henrik Ankarcrona inför ungdomsdagen, där han bjöd på 
tips och tankar om tävling och träningsupplägg.

Medverkade gjorde också dressyrryttaren och inspiratö-
ren Felicia Grimmenhag som berättade om sin resa till eliten 
i paradressyr.

Svenska Ridsportförbundets Catrine Andersson och Stif-
telsen Friends Li Åsbring som är projektledare för Trygga 
ledare, avslutade dagen med en workshop och övningar på 
temat trygghet.

Se mer

Trygga veckan  
i ridsporten 
Under en temavecka i juni planterade vi kompisträd och spred trygga 
budskap, från Strömsholmsdagarna till Stockholm Horse Week.
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https://www.youtube.com/watch?v=N8paA_Xr4Zg
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I ridsporten jobbar unga för unga och för att stallet ska vara 
en trygg och trivsam plats att vara på. Nya ”Ungdomspep-
pen” är ett led i det arbetet och samlar unga mellan 15-26 år, 
från hela landet kring samtal om viktiga frågor, inspiration, 
vänner, grymma föreläsare – och galamiddag. ”Peppen” ge-
nomfördes i samarbete med Folksam, Stiftelsen Friends och 
Hästsportens Ungdomssatsning. 

– Vi planerar redan för nästa år, sa Anna Holmgren från 
Centrala Ungdomssektionen CUS, som är arrangerar.   

Alla ungdomar i ridsportens föreningar var välkomna att 
delta, och genom Idrottslyftet fanns möjlighet att söka stöd 
för anmälningsavgiften och resa. De 80 platserna fylldes di-
rekt.  Premiärtemat var trygghet och ledarskap, och helgen 
var även en viktig del av Trygga Ledare, Svenska Ridsport-
förbundets och Stiftelsen Friends gemensamma satsning 
för en trygg ridsport (läs mer på sidan 36). I en workshop tog 
projektledarna Li Åsbring från Friends och Catrine Anders-
son, från Ridsportförbundet, tempen på trygghetsarbetet i 
ridsporten och fångade upp tankar om hur vi tillsammans 
kan jobba vidare.

Inte ensam, aldrig glömd
Bland föreläsarna fanns Erik Grönberg. Hans historia griper 
tag. Det är en personlig och smärtsam berättelse om sexuella 
övergrepp, psykisk ohälsa, missbruk.

En hemsk verklighet och en historia han delar med många. 
Övergrepp bland barn är allt för vanligt, konstaterar han, och 
samtidigt är det så tabubelagt.

Men Eriks berättelse handlar också om styrkan i att våga 
berätta om sina mörkaste hemligheter och det som gör en 
ledsen.

– Min förhoppning är att kunna hjälpa andra och uppma-
na dem att berätta, man behöver inte bära sin historia själv. 
Man är inte ensam och heller aldrig glömd med sin historia, 
säger Erik Grönberg. Genom att starta kampanjen ”Inte en-
sam, aldrig glömd” vill han öka medvetandet kring konse-
kvenserna av sexuella övergrepp.

Plocka fram ditt bästa jag
Föreläsaren Johanna Lassnack funderar mycket på vad som 
händer under hjälmen på oss ryttare. Hur tacklar vi våra 
med- och motgångar och hur plockar man fram sitt bästa jag?

– Vill man bli bättre måste du göra bättre och tänka bättre, 
konstaterade hon.

Börja med dig själv!
– Vi har alla superkrafter. Oavsett vad du vill skapa. Börja 
med dig själv. Tillsammans kan vi stoppa mobbning! Och jag 
tror vi kommer att lyckas med det!

Vad vill jag och vad får mig att må bra, är de första frågor-
na du bör ställa dig för att åstadkomma förändring i någon 
riktning menar hälsoprofilen och programledaren Mårten 
Nylén. Mårten som är en av Stiftelsen Friends ambassadörer 
i kampen mot mobbning, har tagit fram några framgångs-
nycklar som handlar om hur vi med rätt fokus, smarta verk-
tyg och lite magi kan nå personlig utveckling och våra dröm-
mars mål. 

Läs mer 
om framgångsnycklarna och Ungdomspeppen här. 

Succéstart för  
Ungdomspeppen
I september fick nya ”Ungdomspeppen” en succéstart. En inspirerande 
hösthelg som samlade unga kring samtal om trygghet och ledarskap.

!
Ungdomspeppens 

viktigaste budskap!
Det är alltid vuxnas ansvar att se 
till att mobbning och trakasserier 

inte sker. Om det som inte får 
hända, ändå händer, är det viktigt 

att våga vända sig till en vuxen 
som man har förtroende för. 

https://www.ridsport.se/Aktuellt/Egnanyheter/2019/suveransamlingkringtrygghetochledarskap
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IdrottslyftetUngdom

Tävlingen inleddes med en frågesport som laget tyckte var ganska svår. I den efterföl-
jande stafetten däremot gick laget fram som ett ånglok och tvekade egentligen bara på 
ett ställe.

– Det var en fråga om tam- och viltfärger. Det hade vi inte pluggat på så vi fick gå på 
uteslutningsmetoden, sa Saga Hansson.

För lagledare Cecilia Nilsson är det vinnande konceptet tydligt.
– Vi har alltid kul när vi tränar och vi är ett bra team där alla får hjälpa till.
Folksam Hästkunskap Cup är en tävling där man testar både praktiska och teoretiska 

färdigheter. Årets final handlade bland annat om foder, färger, sjukdomar, exteriör och 
instinkter.

Finalisterna på Eurohorse i Göteborg tog sig dit via deltävlingar som genomförs på 
fyra orter i landet under 2019 och görs möjlig av Folksam.

– Hästkunskap är grunden för en trygg och säker ridsport. Därför tycker vi att det 
är viktigt att unga får chansen att lära rätt från början. Hästkunskap är också viktigt 
för att säkerställa att våra hästar har det bra. På Folksam är vi glada att kunna bidra till 
detta genom att stötta Hästkunskap Cup, som är en väldigt rolig och nyttig tävling på 
samma gång, säger Lars-Inge Svensson, sektionschef Företag & Idrott, Folksam.

Dalby bäst på häst
Efter en spännande final tog Dalby Ryttarförening hem 
segern i finalen av Folksam Hästkunskap Cup på Eurohorse-
mässan i Göteborg.

– Jag är otroligt glad och stolt, sa lagledare Cecilia Nilsson.

Under 2020 hade Svenska Ridsportförbundet drygt cirka 17 mkr att fördela, varav cir-
ka 11 mkr har fördelats mellan föreningarna för olika typer av utvecklingsprojekt. 

6 mkr tilldelades ridsporten centralt i utvecklingsstöd, varav dryg 1,5 mkr i di-
striktssatsningar. 

Utifrån ridsportens utvecklingsplan fokuserade föreningar, distrikt och central 
nivå på fyra utvecklingsområden: 

 Ideellt Engagemang – utveckling av styrelser och  
 ungdomssektioner.

 Framtidens verksamhet – som till exempel nya  
 tävlingsformer och teta nya grenar

 Ryttarutveckling – Till exempel Ryttarmärken och  
 hästkunskapspaket.

 Utbildning för tränare och ledare samt opinionsbildning.

Idrottslyftet
Idrottslyftets är regeringens extra stöd till idrotten och 
finns för att utveckla verksamheten så att barn och unga 
i åldern 7-25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras 
till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten. 

Arboga säkrar upp  
via Idrottslyftet
2019 fanns också möjligheten att söka 
stöd för säkerhetsutrustning. Arboga 
RS tog chansen genom Idrottslyftet 
och styrde upp säkerheten på hjälmhyl-
lan med både ny utrustning och en ny 
säkerhetsrutin, en loggbok för hjälmar. 

– Vi skriver upp vad hjälmen har 
varit med om för att få koll på vår 
låneutrustning och göra den säkrare", 
säger ridskolechef Nissa Gustafsson. 
Varenda skråma rapporteras. Men får 
hjälmen en kraftig stöt eller spricka 
slängs den förstås direkt.

Idrottslyftet  
skapar möjligheter
Idrottslyftet ger möjligheter att testa 
nya tävlingsformer och grenar. För 
ridskolor och föreningar som till ex-
empel vill testa sportkörning finns ett 
nytt utbildningspaket med faktafol-
der och handledarmaterial.

Resultat
1  DALBY RYTTARFÖRENING:

Ylva Nilsson, Natalie Hellberg, 
Saga Hansson samt lagledare 
Cecilia Nilsson

2  GÄVLE PONNYKLUBB:
Svea Nilsson, Andrea Baldwin, 
Olivia Knudsen samt lagledare 
ZanYee Pang

3  MALUNG-SÄLENS RIDKLUBB:
Maja Halvarsson, Nathalie Haars, 
Tilda Bergqvist samt lagledare 
Johanna Eriksson
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Suverän hoppsvit och 
historisk seger! Med ett VM-silver färskt i bagaget gav sig det svenska hopplaget 

ut på ett sällan skådat triumftåg sommaren 2019. Segern i 
Aachens anrika Nations Cup var Sveriges första på 90 år! 
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Säsongen inleddes på den vackra tävlingsplatsen Piazza 
de Siena i centrala Rom.

Sverige startade först, och efter två spännande om-
gångar kunde Italiens president Sergio Mattarella dela ut 
priset till Sveriges förbundskapten Henrik Ankarcrona 
och det svenska laget.

En bra start inför säsongen som följdes upp med seger 
på hemmaplan under Falsterbo Horse Show.

Svenska laget låg i ledning efter första omgången med 
0 fel, men det blev en tuff kamp om segern. De schweizis-
ka ryttarna satte den ena nollan efter den andra, men det 
blev svensk seger med en enda poängs marginal.

Nationshoppningsresan gick vidare till anrika Aachen, 
Tyskland. Förbundskapten Henrik Ankarcrona arbetade 
hår för en svensk plats i den klassiska nationshoppning-
en. Inte sedan 2010 hade ett svensk lag deltagit. Och inte 
sedan 1929 hade ett svenskt lag stått överst på prispallen.

Men nu blev det ändring på det! Återigen var det små mar-
ginaler som avgjorde med fördel för Sverige som slog hem-
manationen på tysk ridsports nationalarena med en poäng!

I slutet på juli var det svenska hopplaget som vädret 
- stekhett! I engelska Hickstead kammade svensk hopp-
ning hem den fjärde segern för laget den här sommaren!

Och det utan att kapten Ankarcrona behövde ställa 
alla ryttarna på startlinjen.

Det var första gången Sverige vann nationshoppningen 
på Hickstead, som alltså blev den fjärde svenska lagsegern.

Henrik Ankarcrona var lyrisk.
– Tre vinster på raken det måste vara det närmaste 

man kommer ett hat trick i den här sporten.

Sverige vann två omgångar av Longines FEI Jumping Nations 
Cup, i Falsterbo och på Hickstead, samt nationshoppningarna 
i Rom, Italien, och Aachen, Tyskland. Åtta ryttare var med och 
red hem kvartetten nationshoppningsegrar. Av 32 genomförda 
rundor var 19 felfria, och laget noterade sex dubbelnollor. Peder 
Fredricson red alla fyra nationshoppningarna där Sverige vann.

STATISTIK
Henrik von Eckermann,  
två starter 0+0, 0+0
Angelie von Essen,  
tre starter 0+4, 4+0, 0+0
Fredrik Jönsson,  
tre starter 4+9, 4+4, 0+4
Peder Fredricson,  
fyra starter 4+0, 0+0, 13+0, 
0+0
Malin Baryard Johnsson,  
en start 0+0
Stephanie Holmén, en start 
0+12
Evelina Tovek, en start 0+4
Rolf-Göran Bengtsson,  
en start wd+ret

Totalt blev Sverige sexa i 
Longines FEI Nations Cup 2019 
och behöll sin plats i Division 1. 
Sverige var också med till fina-
len i Barcelona, Spanien, och där 
slutade Sverige trea i finalen. 18 
nationer var kvalade till finalen.

RESULTAT
Rom, Italien maj
Nations Cup, nationshoppning i 
två omg, 1,60-hoppning: 1) Sve-
rige (Henrik von Eckermann/To-
veks Mary Lou 0+0, Angelie von 
Essen/Luikon Q 0+4, Fredrik 
Jönsson/Cold Play 4+9, Peder 
Fredricson/Christian K 4+0) 4+4 
2) Irland 4+8 3) Nederländerna 
17+1 3) Belgien 13+5 

Falsterbo Horse Show juli
Longines FEI Nations Cup, 
nationshoppning 2 omg: 1) 
Sverige 0+4 (Malin Baryard 
Johnsson/H&M Indiana 0+0, 
Fredrik Jönsson/Cold Play 
4+4, Stephanie Holmén/Flip ś 
Little Sparrow 0+12, Peder 
Fredricson/H&M All In 0+0) 2) 
Schweiz 5+0 3) Italien 7+2

Aachen, Tyskland juli
Nationshoppning 2 omg, 
1,60-hoppning: 1) Sverige 
4+0 (Henrik von Eckermann/
Toveks Mary Lou 0+0, Angelie 
von Essen/Luikan Q 4+0, Eve-
lina Tovek/Dalila de la Pomme 
0+4, Peder Fredricson/H&M 
Christian K 13+0) 2) Tyskland 
5+0 3) Frankrike 4+4

Hickstead, Storbritannien juli
Longines FEI Jumping Nations 
Cup, nationshoppning i 2 
omg: 1) Sverige 0+4 (Fredrik 
Jönsson/Cold Play 0+4, Anglie 
von Essen/Luikan Q 0+0, 
Peder Fredricson/Zacramento 
0+0, Rolf-Göran Bengtsson/
Oak Grové s Carlyle wd+ret) 2) 
Irland 4+4 3) Italien 5+5

Svensk seger i Nations 
Cup igen

 Sverige vann FEI Dressage Nations Cup för tredje året  
 i rad genom en ruggigt stark resultatrad.

 Sverige behövde inte ens starta i den sista sista omgången  
 på Hickstead, Storbritannien för att ta hem totalsegern.

2:a i Compiegné, Frankrike 
1:a i Uggerhalne, Danmark 
2:a Geesteren, Nederländerna 
1:a Järvenpää, Finland 
1:a Falsterbo Horse Show 
4:a Aachen, Tyskland 

Foto: FEI

Svensk 
hoppsuccé!

– Jag är i extas! Utbrast den vanligtvis coole förbundskapten 
Bo Jenå efter superresultaten i nationsdressyren i Geesteren, 
Nederländerna. Juliette Ramel satte bland annat personbästa 
och svenskt rekord i Grand Prix Special (79,915%). 
Therese Nilshagen satte personligt rekord i Grand Prix Kür i 
anrika Aachen med 83,395%.

Förbundskapten hade en stor grupp från Saab Swedish 
Dressage Team när det gällde att sätta ihop lagen till FEI Dres-
sage Nations Cup; Patrik Kittel, Antonia Ramel, Juliette Ramel, 
Malin Wahlkamp Nilsson, Therese Nilshagen, Rose Mathisen, 
Minna Telde, Michelle Hagman Hassink, Gunilla Byström, 
Tinne Vilhelmson Silfvén, Märit Olofsson Nääs, Lena Wiman, 
red alla en eller flera deltävlingar.
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Dramatisk dressyrfinal på EM 
Nationstävlingen i dressyr blev en förvirrad rysare som slu-
tade med svenskt brons. 

EM i dressyr inleddes med nationstävlingen, Grand Prix, 
och det var spännande från start.

Saab Swedish Dressage Team, EM-laget med Patrik Kittel, 
Therese Nilshagen, Antonia Ramel och Juliette Ramel, låg 
hela tiden och nosade på medalj. 

Tyskland var förhandsfavoriter till guldet, men varken 
Storbritannien, Nederländerna, Sverige eller Danmark tänk-
te ge sig utan match, och det var bland de fyra sistnämnda 
som kampen om de övriga lagmedaljerna kom att stå.

Nationstävlingen gick över två dagar och efter att första da-
gens två ryttare genomfört sina ritter låg Sverige på bronsplats. 

Hjälte i det svenska laget blev Patrik Kittel som siste svens-
ke ryttare gjorde precis det som behövdes, personbästa med 
Well Done de la Roche CMF och det luktade medalj.

Till dess att hemmaryttaren Edward Gal gjorde en super-
ritt och därmed petade ner Sverige till den försmädliga fjär-
deplatsen med en marginal på 0,217 procent.

Besvikna miner i svensklägret, men det var då förbundskapte-
nen Bo Jenå fick fart ut ur mixed zone. Storbritanniens toppryttare 
Charlotte Dujardin var struken och Sverige hade bronsmedaljen!

I det svenska stallet blev det full fart när det var dags att 
sadla om för prisutdelning. 

Tyskland vann som väntat lagguldet, Nederländerna tog 
silver och Sverige brons. En repris av framgången i Göteborg 
två år tidigare.

–Det vad det vi kom hit för och det gick vägen, sa förbunds-
kapten Bo Jenå om den svenska bronsmedaljen.

”Jag ska ta emot en medalj” Antonia Ramel var ridklädd, 
trosviss och redo redan på förmiddagen dagen när nations-
tävlingen avgjordes.

Saab Swedish Dressage Team på EM i Rotterdam, 
Nederländerna
Patrik Kittel/Well Done de la Roche CMF, Therese Nilsha-
gen/Dante Weltino, Antonia Ramel/Brother de Jeu och Ju-
liette Ramel/Buriel K.H. Förbundskapten Bo Jenå

Grand Prix Special
Även i Grand Prix Special blev det tysk seger genom Isabel 
Werth med Dorothe Schneider på silverplats och Cathrine 
Dufour, Danmark, på bronsplats.

Sverige fick med tre ryttare bland de 15 bästa, Patrik Kittel, 
Therese Nilshaegn och Juliette Ramel, avancerade vidare till 
den avslutande küren.

Grand Prix Kür
De små marginalernas mästerskap höll i sig även i kürfinalen. 

EM i Rotterdam

Isabell Werth och Bella Rose stod visserligen överst på pris-
pallen igen, men det var med en marginal på 0,3 procent till 
silvermedaljören Dorothee Schneider och Showtime FRH.

Jessica von Bredow-Werndl TSF Dalera BB fullkomnade 
trion och så var det trippel tyskt på medaljplats. 

Patrik Kittel och Well Done de la Roche avslutade sitt EM 
med personbästa och en åttondeplats i Grand Prix Kür.

”Hett” sammanfattade Juliette Ramel sin kür, och menade 
både temperaturen som krupit upp till 28 grader plus, och 
Buriel K.H. inne på arenan.

Hopplaget femma på EM
Med fyra nationshoppningssegrar i bagaget var det som favo-
riter det svenska hopplaget kom till EM i Rotterdam.

Och det började precis som tänkt. Peder Fredricson och 
H&M All In i ledningen efter den inledande tidshoppningen 
och svenska laget på en tredjeplats.

Men allteftersom temperaturen steg till uppemot 30-gra-
dersstrecket i Kralingske Boz sjönk det svenska laget i resul-
tatlistan. Det riktiga toppresultatet ville inte infinna sig.

Efter nationshoppningens första två rundor låg Sverige 
mindre än två nedslag efter ledande Belgien. 

Henrik von Eckermann med Toveks Mary Lou inledde den 
avgörande nationshoppningen med en felfri runda och möj-
ligheten till avancemang i resultatlistan fanns där.

Men när sedan Fredrik Jönsson, Malin Baryard Johnsson 
och Peder Fredricson fick med sig ett nedslag var, försvann 
medaljchanserna. Det blev en femteplats totalt för det svens-
ka laget.

I söndagens individuella final startade Henrik von Ecker-
mann och Peder Fredricson. Båda felfria i den första finalom-
gången och var med bland de elva som red andra rundan.

Här blev det ett nedslag var för dem, men ändå ett avance-
mang till en sjätte plats för Henrik von Eckermann med To-
veks Mary Lou och en sjunde plats för Peder Fredricson och 
H&M All In.

De var inte de enda att drabbas av en fallen bom, Ben Ma-
her ledde med 0,62 fel mot Martin Fuchs 3,46 fel. En bom 
senare var schweizaren Europamästare och engelsmannen 
silvermedaljör.

EM i hoppning 2019 blev ett mästerskap som avgjordes 
med de små marginalerna.
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Brons till Sverige
Det som började lite dystert i EM för det blågula fälttävlans- 
laget bar hela vägen till brons och OS-biljett.

Fälttävlans-EM i tyska Luhmühlen inleddes med dressyr 
och det svenska laget låg åtta av tolv lag när dressyrdomarna 
gjorde sin sista notering på fredagseftermiddagen.

Men i terrängen visade svenskarna klass med suverän rid-
ning på fina hästar. Niklas Lindbäck inledde felfri på hinder 
med Focus Filiocus, och de övriga följde i samma spår. Malin 
Josefsson/Golden Midnight, Louise Romeike/Waikiki och 
Ludwig Svennerstål/El Kazir kom alla i mål felfria på hinder. 
Louise Romieke och Ludwig Svennerstål dessutom inom op-
timaltiden och slutade på sina dressyrresultat.

– Fantastiskt bra ridet och så roligt att se att den planen vi 
gjort upp innan verkligen fungerade hela vägen, kommente-
rade förbundskapten Fredrik Bergendorff terrängdagen.

Inför söndagens avgörande banhoppning hade Sverige 
mindre än två nedslag till bronsmedaljen. 

Tyskland, med bland andra Michael Jung och Ingrid Klim-
ke i laget, låg i ledning och såg ut att ha paxat guldet.

Storbritannien och Frankrike var redo att göra upp om sil-
ver och brons med en skillnad på 0,8 straff mellan dem. Lika 

Fälttävlans-EM i Luhmühlen
tätt var det mellan Italien och Sverige lite längre ner i listan 
där 1,9 straff skiljde lagen åt.

Upplagt för nagelbitare med andra ord.
Halvtid in i EM-finalen kändes medaljerna långt borta ef-

ter att de första svenska ryttarna haft varsitt nedslag. 
Två felfria svenska ritter senare var OS-kvalet klart. Sve-

rige knep en av två platser som stod till buds för deltagande i 
Tokyo 2020. Den andra platsen gick till Italien.

Nu hängde det på Frankrikes siste ryttare hur medaljerna 
skulle fördelas. När en bom föll stod det klart att Sverige tagit 
medalj för andra europamästerskapet i rad!

Glada miner i det svenska laget och alla framhåller att det 
här var en laginsats, och lyfter fram varandra i prestationen 
att avancera från en åttondeplats till medalj.

- Vi var besvikna efter dressyren men alla har jobbat hårt 
för det här, sa Ludwig Svennerstål.

Sverige hade också två individuella startande på europa-
mästerskapet. För Ebba Adnervik blev EM ett rejält genom-
brott. Hon slutade på 23 plats efter felfri terräng, och blev på 
Ryttargalan utsedd till Morgondagens stjärna av juryn, och 
framröstad som Årets komet av tidningen Ridsports läsare.

Philippa Magnusson med egna uppfödningen Cesar slutade 47.

Första seriesegern i Nations Cup
 Efter EM återstod två deltävlingar i FEI  

 Eventing Nations Cup, och Fredrik Bergendorff  
 hade fler ryttare i rockärmen att plocka fram.

 Hanna Berg, Viktoria Carlerbäck, Jonna Britse,  
 Anna Nilsson, Ludwig Svennerstål, Therese  
 Viklund tog sig tillsammans an Waregem,  
 Belgien, och den avslutande deltävlingen i  
 Boekelo, Nederländerna, och säkrade Sveriges  
 första seger i FEI Eventing Nations Cup.

 I Waregem blev det en andraplats och Sverige  
 behövde inte räkna tiondeplatsen i sista  
 tävlingen i Boekelo för att säkra seriesegern. 

 Sverige, Schweiz och Nederländerna är de tre  
 nationer som ridit alla sju deltävlingarna i  
 Nations Cup, seriesegraren var garanterad en  
 plats i Tokyo 2020, och för Sverige var det en  
 extra plan om det inte skulle gå som tänkt  
 på EM.

 I Boekelo testades också det nya OS-formatet  
 med tre ryttare i laget för andra gången.  
 Första testet genomfördes vid deltävlingen i  
 Pratoni del Vivaro, Italien, där Sverige var trea  
 och Niklas Lindbäck vann individuellt. 

Nervös väntan avslutade para-EM
Louise Etzner Jakobsson gjorde som hon brukar på mäster-
skap och kammade hem dubbla medaljer; ett brons och ett 
silver på EM i Rotterdam.

Louise och Zernard startade som nummer fem i den av-
slutande küren, och sedan blev det en spänd väntan på att 
huvudkonkurrenterna skulle rida klart.

Att hemmaryttaren Sanne Voets skulle ta hem guldet var 
ingen överraskning, hon vann med knappa sex procent till-
godo tillsammans med Demantur Rs2 N.O.P.

Men när poängen för belgiskan Manon Claeys med San 
Dior kom upp stod det klart; EM-silver till Louise Etzner Ja-
kobsson och Zernard med dryga fyra tiondelar.

Tidigare i veckan red Louise Etzner Jakobsson hem bron-
set i den individuella mästerskapsklassen och mästerskapet 
blev en välförtjänt revansch efter förra årets VM då Louise 
var tvungen att bryta tävlingen.

Landslagsledare Agneta Aronsson ställde ett lag på start-
linjen och förutom Louise och Zernard tävlade Felicia Grim-
menhag med Tarot E, Lena Malmström med Fabulous Fidelie 
och Anita Johnsson med Dear Friend på EM.

Laget red tillsammans in på en sjunde plats i nationstäv-
lingen.

Felicia Grimmenhag gick också vidare till kür, men fick 
tävla tidigare under finaldagen innan solen och hettan gjort 
sitt intåg.

Lena Malmström och Anita Johnsson red båda det indi-
viduella mästerskapsprogrammet och nationstävlingen men 
kvalade inte till de avslutande kürfinalerna.
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Tävling

Jimmy Andersson och Rebecka Mårtensson tog varsin sil-
vermedalj i dressyr på Special Olympics World Games i Abu 
Dhabi i mars 2019.

24-årige Jimmy lovade att komma hem till Gotland med en 
medalj från Special Olympics World Games i Abu Dhabi. Han 
höll sitt löfte och det blev ett silver i klassen dressyr.

Tävlingarna i Special Olympics genomfördes på lottade 
hästar, och Jimmy Andersson tilldelades store Athlone, 170 
cm i mankhöjd.

Om sanningen ska fram var Jimmy hästrädd i början. Men 
det har han botat med hjälp av tränare Helen Erlandsson, 
också hon från Gotland, och lagledare för ryttartruppen till 
Special Olympics World Games.

Rebecka Mårtensson matchades med fuxstoet Asparagus. 
I första klassen gick det utmärkt för dem och Rebecka Mår-
tensson fick en silvermedalj. I den andra klassen valde Re-
becka att utgå sedan Asparagus blivit spänd och svår att rida.

Jimmy Andersson och Rebecka Mårtensson blev uttagna 
till Special Olympics World Games efter de Nationella Spelen 
i Sverige sommaren 2018.

Ridsporten har hyllat både Jimmy och hans lagkamrat Re-
becka Mårtensson.

Jimmy Andersson tog även hem utmärkelsen Årets pre-
station inom Special Olympics på årets parasportgala.

Sverige fyra på EM i voltige
Svenska voltigelaget slutade på en fjärdeplats på EM för se-
niorer, och EM-debutanterna Johanna Lindberg och Ella Fi-
lippa Velander avslutade sitt mästerskap med bra rundor och 
fina resultat. 

Fjärdeplatsen är Sveriges bästa mästerskapsresultat sedan 
VM i Jerez 2002. Johanna Lindberg och Ella Filippa Velander 
blev tia och trettonde individuellt. 

Svenska laghästen Dickens Hardsyssel blev Bästa Häst vid 
årets EM.

En noga planerad satsning inför nästa års VM på hemmap-
lan på Flyinge gav resultat.

Sverige hade tre juniorer med på VM i voltige som avgjor-
des samtidigt. Ingen av dem gick vidare till individuell final.

Det fina resultatet på EM grundlades i Aachen, Tyskland, 
tidigare under sommaren när laget gjorde sin tredje bästa kür 
och slutade på fjärdeplats totalt. 

Team Svea och de två individuella voltigörerna Marie Li 
Korse och Ella Filippa Velander hävdade sig väl när Sverige för 
första gången kunde starta i Nations Cup i voltige i Aachen.

”Det viktigaste 
är ändå att jag 

duger som jag är”
Jimmy Andersson om att  

rida Special Olympics

Dubbla medaljer  
på Special Olympics

I lagtävlingen i Aachen slutade det svenska EM-laget med 
Natalie Brixland, Ella Filippa Velander, Clara Sjöström, Ma-
lin Hultin, Marie Li Korse och Olivia Neilands på fjärde plats, 
på EM-hästen Dickens Hardsyssel.
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Snabba fakta
SM i laghoppning, nuvarande  

     Folksam Elitallsvenska, har ridits 44 gånger
11 lag har vunnit Elitallsvenskan 1 gång
1 lag har vunnit 6 gånger
2 lag har vunnit 5 gånger
2 lag har vunnit 4 gånger
1 lag har vunnit 3 gånger
3 lag har vunnit 2 gånger

Resultat Folksam Elitallsvenska
Lag-SM i hoppning 2019
GULD: Österlens RK (Evelin Lavén/Easy Q, Olof Smith/Etalon 
Lux N 1262, Shane Carey/Quinn och Jacob Hellström/Mansini 
Ltd). SILVER: Strömsholms Ridsportförening (Ebba Danielsson/
Eunomia, Stina Lillje/So Precious, Matilda Pettersson/Bailacolle 
Z, Helena Persson/Harely Davidsson). BRONS: Åby RK (Andrea 
Falk/All I Got is U, Sissela Smith/Casemiro CC, Siri Swärd/ Icaro Di 
Magico, Marcus Westergren/Faya São Miguel).

Folksam Elitallsvenska är vår egen laghoppnings-
serie, och också kval och final i SM för klubblag.

Elitallvenskan följer fortfarande sitt ursprungli-
ga koncept med fem grupper, flera deltävlingar och 
en final. På senare år har en spännande semifinal 
också infogats i konceptet..

En etta ska det vara!
För Österlens Ridklubb är siffran 1 ett lycko-

nummer. Två år i rad hade laget startnummer ett 
i finalen, och två år i rad vann Österlens Ridklubb 
Folksam Elitallsvenska på Falsterbo Horse Shows 
gräsbana och blev svenska mästare i laghoppning.

För att ta sig till final gäller det för laget att ligga 
på topp under vår- och försommarsäsong. 40 lag ri-
der grundserien i tre omgångar, 15 lag går till semi-
final på anrika Strömsholm, och därifrån går åtta 
lag till finalen.

Som i alla lagserier finns det även i ridsporten 
laghoppningsserie flera divisioner.

De lag som vinner sin grupp i Division 1 går upp 
i Elitserien, och tar den plats som sist placerat och 
nedflyttat lag lämnar efter sig.

Folksam Elitallsvenska

Tävling

Internationella 
mästerskapsresultat

ROTTERDAM, NEDERLÄNDERNA
HOPPNING
Nationstävling
1. Belgien 
2. Tyskland 
3. Storbritannien 
5. Sverige 
Individuellt
1. Martin Fuchs, Schweiz, Clooney 
2. Ben Maher, Storbritannien, Explosion W 
3. Jos Verlooy, Belgien, Igor 
6. Henrik von Eckermann, Sverige,  
Toveks Mary Lou 
7. Peder Fredricson, Sverige, H&M All In 
30. Malin Baryard Johnsson, Sverige,  
H&M Indiana 
41. Fredrik Jönsson, Sverige, Cold Play 

DRESSYR
Nationstävling
1. Tyskland
2. Nederländerna
3. Sverige
Grand Prix Kür
1. Isabell Werth, Tyskland, Bella Rose 
2. Dorothee Schneider, Tyskland,  
Showtime FRH 
3. Jessica von Bredow-Werndl, Tyskland,  
TSF Dalera BB 
8. Patrik Kittel, Sverige,  
Well Done de la Roche CMF 
11. Therese Nilshagen, Sverige,  
Dante Weltino OLD 
13. Juliette Ramel, Sverige, Buriel K.H. 
Grand Prix Special
1. Isabell Werth, Tyskland, Bella Rose 
2. Dorothee Schneider, Tyskland,  
Showtime FRH 
3. Cathrine Dufour, Danmark,  
Atterupgaards Cassidy 
11. Patrik Kittel, Sverige,  
Well Done de la Roche CMF 
12. Juliette Ramel, Sverige, Buriel K.H. 
14. Therese Nilshagen, Sverige,  
Dante Weltino OLD 
19. Antonia Ramel, Sverige, Brother de Jeu 

PARA-DRESSYR
Grade IV Kür
1. Sanne Voets, Nederländerna,  
Demantur Rs2 N.O.P. 
2. Louise Etzner Jakobsson, Sverige, Zernard 
3. Manon Claeys, Belgien, San Dior 
Grade III Kür
1. Tobias Thorning Joergensen, Danmark, 
Jolene Hill 
2. Rixt van der Horst, Nederländerna,  
Findsley N.O.P. 
3. Barbara Minneci, Belgien, Stuart 
6. Felicia Grimmenhag, Sverige, Tarot E 

Nationstävling
1. Nederländerna 
2. Storbritannien 
3. Danmark 
7. Sverige 
Grade IV Individual Championship 
1. Sanne Voets, Nederländerna,  
Demantur Rs NOP
2. Manon Claeys, Belgien, San Dior
3. Louise Etzner Jakobsson, Sverige, Zernard, 
Grade V Individual Championship 
1. Frank Hosmar, Nederländerna,  
Alphaville N.O.P. 
2. Sophie Wells, Storbritannien,  
C Fatal Attraction 
3. Michele George, Belgien, Best of 8 
10. Lena Malmström, Sverige, Fabulous Fidelie 
Grade III Individual Championship 
1. Tobias Thorning Joergensen, Danmark, 
Jolene Hill 
2. Rixt van der Horst, Nederländerna,  
Findsley N.O.P. 
3. Barbara Minneci, Belgien, Stuart 
6. Felicia Grimmenhag, Sverige, Tarot E 
Grade I Individual Championship 
1. Jens-Lasse Dokkan, Norge, Aladdin 
2. Sara Morganti, Italien, Royal Delight 
3. Rihards Snikus, Lettland, King of Dance 
10. Anita Johnsson, Sverige, Dear Friend 

LUHMÜHLEN, TYSKLAND
FÄLTTÄVLAN
Nationstävling
1. Tyskland 
2. Storbritannien 
3. Sverige 
Individuellt
1. Ingrid Klimke, Tyskland, SAP Hale Bob OLD 
2. Michael Jung, Tyskland,  
fischerChipmunk FRH 
3. Cathal Daniels, Irland, Rioghan Rua 
8. Ludwig Svennerstål, Sverige, El Kazir SP 
12. Louise Romeike, Sverige, Waikiki 207 
23. Ebba Adnervik, Sverige, Chippieh 
25. Malin Josefsson, Sverige, Golden Midnight 
30. Niklas Lindbäck, Sverige, Focus Filiocus 
47. Philippa Magnusson, Sverige, Cesar 

EUSTON PARK, STORBRITANNIEN
DISTANSRITT
Nationstävling
1. Spanien 
2. Frankrike 
3. Tyskland 
svenska laget fullföljde ej
Jessica Holmberg, Emma Svanäng,  
Josefin Blom Lugn, Anneli Ohlén
Individuellt CEI3* 160 km 
1. Costanza Laliscia, Italien, Sacha El Kandhaar 
2. Paula Muntala Sanchez, Spanien,  
T Áime de Coeur 
3. Jaume Punti Dachs, Spanien, Echo Falls 
ingen svensk ryttare fullföljde

ERMELO, NEDERLÄNDERNA
VOLTIGE
Nationstävling
1. Österrike 
2. Tyskland 
3. Frankrike 
4. Sverige 
Seniorer damer 
1. Katharina Luschin, Österrike 
2. Janika Derks, Tyskland 
3. Jasmin Lindner, Österrike 
10. Johanna Lindberg, Sverige 
13. Ella Filippa Velander, Sverige 

DONAUESCHINGEN, TYSKLAND
SPORTKÖRNING FYRSPANN
Nationstävling
1. Tyskland 
2. Belgien 
3. Frankrike 
5. Sverige 
Individuellt
1. Bram Chardon, Nederländerna 
2. Benjamin Aillaud, Frankrike 
3. Glenn Geerts, Belgien 
11. Fredrik Persson, Sverige 
28. Axel Olin, Sverige 

ABU DHABI
Special Olympics World Summer Games
Special Olympics, trav BI, div 1: 
1. Herbert Stephan Maier, Österrike 213 
2. Jimmy Andersson, Sverige 190 
3. T-Jay Wilson, Storbritannien 185
English Equitation, level A, div 9: 
1. Spencer Roberson, USA, 45 poäng 
2. Rebecka Mårtensson, Sverige 40 
3. Christopher Philemon Pouloute, Haiti 34
English Equitation, level BI, div 1: 
1. T-Jay Wilson, Storbritannien 55 poäng 
2. Jordan Luke Hill, Australien 47 3) Herbert 
Stephan Maier, Österrike 45 
4. Jimmy Andersson, Sverige 29

GÖTEBORG, SVERIGE 
Världscupfinal hoppning
1. Steve Guerdat, Schweiz, Alamo 
2. Martin Fuchs, Schweiz, Clooney 51 
3. Peder Fredricson, Sverige, Catch Me Not S 
Henrik von Eckermann wd
Irma Karlsson elim
Göteborg, Sverige
Världscupfinal dressyr
1. Isabell Werth, Tyskland, Weihegold OLD 
2. Laura Graves, USA, Verdades 
3. Helen Langehanenberg, Tyskland,  
Damsey FRH 
6. Patrik Kittel, Sverige, Delaunay OLD 
9. Tinne Vilhelmson Silfvén, Sverige,  
Don Auriello 

AMSTERDAM, NEDERLÄNDERNA
Världscupkval
1. Henrik von Eckermann, Sverige,  
Toveks Mary Lou 194
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ATG Riders  
League – ny  
hoppserie
I närmare 40 år har ATG haft ett engagemang inom ridspor-
ten. Under 2019 förlängdes och förstärktes samarbetet mellan 
Svenska Ridsportförbundet och ATG. 

Svensk hoppsport fick en ny serietävling 2019, ATG Riders 
League, med hinderhöjder på 1,40 meter, kval och final. Dess-
utom kan ATG erbjuda spel på serien. ATG Riders League har 
också rejäla prispengar. Tävlingen bidrog med totalt 1 miljon 
kronor under 2019 direkt till ridsporten i form av prispengar 
och arrangörsbidrag.

ATG Riders League är öppen för ryttare över 18 år med 
svensk licens. Syftet är att tillföra tävlingar som blir lika ut-
vecklande för unga satsande ryttare på erfarna hästar, som 
för etablerade elitryttare på yngre, talangfulla hästar.

– Vi har saknat en sådan här serie för den stora majoriteten 
av våra ryttare. Det är många som rider på just den här nivån. 

Med ATG Riders League får ekipage på den här nivån chans 
att utvecklas och vi får dessutom en spännande avslutning på 
inomhussäsongen, kommenterade Henrik Ankarcrona, för-
bundskapten i hoppning.

ATG Riders League fick tre omgångar på våren, och fort-
satte sedan under hösten med ytterligare tre omgångar. Se-
rien och möjligheten till spel utvärderades noga inför fort-
sättningen.

I närmare 40 år har ATG samarbetat med ridsporten, ett 
långt och givande samarbete. De senaste åren har det varit 
stort fokus på ryttarutveckling, där ATG möjliggör utveck-
lingsprogrammet ATG Hopp & Talang. Ett utvecklingspro-
gram där ryttare strax under landslagsnivå ges inspiration 
och stöd i sina sportsatsningar under ett år. Dessutom ryms 
en separat satsning på svensk paradressyr.

Snabba fakta om  
Folksam Ponnyallsvenska

46 lag i serien från norr till söder 2019
2019 vann Örebro Ryttarteam Folksam Ponnyallsvenskan  

     som också är lag-SM i hoppning för ponny.
1978 reds lag-SM i hoppning för ponny för första gången. 
Första segrarna var Gävle Ponnyklubb, och i laget red Leif  

     Hall, för övrigt utsett till Årets ridlärare av Svenska       
     Ridsportförbundet 2018.

Gävle Ponnyklubb vann lag-SM i hoppning för ponny sju  
      gånger mellan 1978 och 1986.

1990 var Malin Baryard med och vann lag-SM för  
     Söderköpings Ryttarsällskap med ponnyn Super Tramp.

Folksam Ponnyallsvenska satsning för framtiden
– Att få rida Folksam Ponnyallsvenska är så bra för 
framtiden. Det är grunden i ryttarutvecklingen, säger 
Åsa Hellström, glad coach för Örebro Ryttarteam som 
van serien och titeln svenska lagmästare 2019. 

Totalt slöt 49 lag upp i grundserierens sex zoner. 
Varje zon har tre omgångar för att avgöra vilka tolv lag 
som går till traditionsenlig final på den gröna slotts-
banan framför Strömsholms slott. Det är folkfest, he-
jaklackar och spänning när medaljstriden ska avgöras. 
Sju lag tog sig till en avgörande omgången där Örebro 
Ryttarteam hoppade hem guldmedaljen. 

– Vi har nog lag i alla divisioner, sa Chatarina Lind-
gren som är lagledare för tävlingsklubben Örebro Rytt-
arteam. 

– Det är så kul att rida i lag. Vi får en så himla bra 
sammanhållning. Men det är nervöst också, tillade ryt-
tarna i topplaget.

Halmstads Fältrittklubb och Vindelns Ridklubb 
hoppade om silver och brons där Halmstad kammade 
hem silver för andra året på raken. Vindelns RK som 
var finalens mest långväga gäster med 67 mil enkel 
resa, vann genom bronset sin allra första SM-medalj.

Till årets tävlingar på Strömsholm hade fyra fören-
ingar lag både i ponnyallsvenskans final och elitseriens 
semifinal för häst. Det var Billdals Ridklubb, Värna-
mobygdens Ryttarförening, Södertälje Ridklubb och 
Föreningen Runsten Equestrians. Tävlingsplatser  

ATG Riders League 2019
26-27 januari  

Strömsholms Ridsportförening 
16-17 mars Flyinge Hästsportklubb 

23-24 mars Borås Fältrittklubb 
20-21 september Sundbyholm  
Horse Center Ryttarförening 

3-4 oktober Flyinge Hästsportklubb 
18-19 oktober Billdals Ridklubb 

!

Resultat Folksam Ponnyallsvenska 2019
GULD: Örebro Ryttarteam (Nelly Lindrgen/Stald Fox’s 
Mr Fox, Ella Olsson/Fredbos Mesterix, Sally Wittvången/
Silver Savannagh, Tild Lundstedt/Lowerybane Diamond, 
Lagledare: Chatarina Lindgren). SILVER: Halmstads 
Fältrittklubb (Betty Nilsson/Chiper, Felicia Damouni/
Pasadena Sunbird, Amanda Möller/Hembys Florian RNF 
222, Alice Rosenqvist/Ballinvella Polly, Lagledare: Emma 
Rosenqvist). BRONS: Vindelns Ridklubb, Lagledare: Julia 
Karström, Emmy Lundberg/Balleygraney, Love Laine/FBI 
Kassarist, Tilde Lindgren/Munsboro Blue Suede Shoes, 
Emmy Ahlberg Jonsson/Munsboro Supermacs). Fo
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Tävling

Med Stockholm Horse Week på 
Stockholms stadion fick Sverige ännu  
en ny internationell stortävling och 
premiären blev en riktig svensksuccé  
i både hoppning och dressyr. 

Den nya tävlingen flyttade in på Stockholms stolta Stadion i 
juni som därmed fick ta emot hästar inne på banan för första 
gången sedan 1990 och Stockholms-VM.

Stockholm Horse Week är en deltävling av den internationella 
serien Global Champions Tour med Global Champions League.

Peder Fredricson var den okrönte kungen på Stadion 
med seger i Global Champions Tour en lördagseftermiddag 
som badade i sol med H&M All In, och en seger i söndagens 
1,55-hoppning med H&M Christian K. 

Malin Baryard Johnsson med H&M Indiana skuggade Pe-
der med en andraplats i GCT, en andraplats tillsammans med 
tyske Ludger Beerbaum i laghoppningen, GCTL, och en seger 
i de inledande klasserna med H&M Second Chance.

Rose Mathisen vann både Grand Prix och Grand Prix kür i 
den internationella dressyren med Zuidenwind.

De yngre ryttarna i hoppning och dressyr intog Stadion un-
der de första dagarna med bland annat en landskamp i hoppning 
mellan nio nationer där Sverige lade beslag på andraplatsen.

Emma Jönsson och Marina Mattsson vann Grand 
Prix-klasserna för U25-ryttarna i dressyr.

Sverige och Gothenburg Horse Show var värdar för 
världscupfinalerna i hoppning och dressyr i april.

För de blågula ryttarna blev det flera höjd-
punkter.

Peder Fredricson bytte H&M All in till doldi-
sen Catch Me Not inför de avslutande omgång-
arna i Longines FEI Jumping World Cup Final. 
Ett lyckat byte som bar till bronsplats efter seg-
raren Steve Guerdat/Alamo, som vann finalen 
för tredje gången, före Martin Fuchs/Clooney, 
på silverplats.

Rolf-Göran Bengtsson vann Gothenburg 
Trophy, Grand Prix-klassen under Gothenburg 
Horse Show, för tredje gången. Den här gång-
en med Oak Grove ś Carlyle. För första gång-
en stod svenska ryttare på alla treplatserna på 
prispallen i klassen med Irma Karlsson på an-
dra plats och Stephanie Holmén på tredje.

Rolf-Göran Bengtsson är, tillsammans med 
Emma Emanuelsson och Peder Fredricson, en 
av de tre svenska ryttare som vunnit Gothen-
burg Trophy.

Isabell Werth vann sin tredje världscupfinal 
på rad med Weihegold OLD, den fjärde totalt.

Patrik Kittel och Tinne Vilhelmson Silfvén fick 
stående ovationer från publiken för sina ritter med 
Delaunay OLD och Don Auriello. Ekipagen belöna-
des med en sjätte respektive en nionde plats.

76 094
Gothenburg Horse Show 2019

Premiär för  
Stockholm 
Horse Week Svenskar satte  

Scandinavium 
i gungning
Publiken bar fram Peder Fredricson när 
han red sin första världscupfinal hittills 
och tog bronsplatsen med skrällhästen 
Catch Me Not S i Scandinavium.
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Tävling

Svenska dressyrlaget vann FEI 
Dressage Nations Cup under Falsterbo 
Horse Show för femte året i rad.

Svenskt rekord, personbästa, en dressyr-
drottning som fick kliva åt sidan och tior i 
betygen. Saab Top 10 Dressage på 
Friends Arena hade allt.

Svensk dubbelseger 
i Falsterbo

Högklassig 
dressyr med 
Saab Top 10 
Dressage 

60 000
Falsterbo Horse Show 2019

81 365
Sweden InternationalHorse Show 2019

Segern tog svensk dressyr ett steg närmare 
totalsegern i nations cup-serien. 

I laget red Juliette Ramel/Wall Street, Min-
na Telde/Isac, Malin Wahlkamp Nilsson/Ed-
diene, Patrik Kittel/Well Done de la Roche 
CMF. Konkurrensen kom från Tyskland, Ne-
derländerna och Danmark.

Svenska hopplaget vann Longines FEI 
Jumping Nations Cup, en av årets segrar i en 
nationshoppning, som du kan läsa mer om på 
sidan xx.

Peder Fredricson med H&M All In vann 
Longines Falsterbo Grand Prix och följde se-
dan upp med en tredjeplats i Falsterbo Derby. 

Den avslutande Grand Prix Kür var en spännande uppgö-
relse in i det sista där personbästaritterna avlöste varandra. 
Åtta ryttare över 80 procent, och dressyrdrottningen Isabell 
Werth från Tyskland, fick kliva åt sidan för Cathrine Dufour 
från Danmark som vann klassen med Atterupgaards Cassidy.

Patrik Kittel satte ett nytt svenskt rekord i küren med 86,115 
procent och slog sitt eget gamla rekord. Nu med topphästen 
Well Done de la Roche CMF. Therese Nilshagen satte också 
ett personligt rekord med Dante Weltino OLD på fina 83,765.

Jessica Springsteen från USA hoppade hem Grand 
Prix-segraren och vann hoppningens meetingpris.

Foto: Roland Thunholm
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TävlingTävling

Folksam svenska 
mästerskap för  
seniorer 2019
Folksam står bakom samtliga svenska mästerskap i ridsport.  
Här är seniormästarna 2019.

HOPPNING UTOMHUS 
Sundbyholm Horse Center RF 
1. Marcus Westergren,  
Åby Ridklubb, Calmere 
2. Emma Emanuelsson,  
Nääs Hästsportförening,  
Chaploon 
3. Alexandra Eriksson,  
Västkustens Hoppryttar- 
förening, Liss Royal 

HOPPNING INOMHUS 
Södertälje Ridklubb
1. Viktor Melin,  
Åby Ridklubb, Atina 
2. Emma Emanuelsson,  
Nääs Hästsportförening,  
Chaploon 
3. Marcus Westergren,  
Åby Ridklubb,  
Astree de Burgo 

DRESSYR 
Strömsholmsdagarna,  
Strömsholm
1. Patrik Kittel,  
Tranås Ridklubb, Delaunay,
2. Denise Ljungkvist,  
Helsingborgs Fältrittklubb, 
Soéga,
3. Jennifer Svensson,  
Ronneby Ryttarförening,  
Sibelius 1315 (SWB)

FÄLTTÄVLAN 
Segersjö
1. Henrik Adnervik,  
Dagstorpsortens Ryttar- 
förening, Empero 
2. Aminda Ingulfson,  
Flyinge Hästsportklubb,  
Hot Cup vh 
3. Jonna Britse,  
Hermanstorps Kör o Ridklubb, 
Quattrino 

PARADRESSYR 
Strömsholmsdagarna, 
Strömsholm
Grad 1 och 2
1. Anita Johnsson, Laholms  
Ryttarförening, Dear Friend 
2. Linnéa Gunneflo,  
Spekeröds Ridklubb,  
Dinahs Duffy (SWB) 
3. Kerstin Larsson Englund, 
Strömsholms Ridsportförening, 
Weltina 
Grad 3
1. Hanna Murray,  
Viarps Kör o Ridklubb,  
El Mazarron 
2. Gustav Stjernberg,  
Örebro Fältrittklubb, Verle N.
3. Sofia Domander,  
Örebro Fältrittklubb,  
Golden Catch Me 
Grad 4
1. Louise EtznerJakobsson,  
Hoburgs Ridklubb, Zernard 
2. Katja Stensson, Föreningen 
Mantorps Ryttarna, Helena 
3. Mikaela Eriksson,  
Uppsala Ponnyklubb, Alladin 
Grad 5
1. Lena Malmström, Laholms 
Ryttarförening, Fabulous Fidelie 
(34) (SWB) 
2. Christina Berg-Overgaard, 
IM Sportriders Ryttarförening, 
Laredó s Fyrste 
3. Kristina Alderheim, Piteå Rid & 
Körsällskap, Banjo 

DISTANSRITT 
Simlångsritten 160 km
1. Kjell Westerback,  
Tjust Distansklubb, Hadari 
2. Jacob Hallencreutz,  
Hästhusets kusk och ryttar- 
förening, Seringo 
3. Görel Sigurdson, Anklams  
Distansryttarsällskap, Essemess 

VOLTIGE 
Uppsala Voltige
Lag senior
1. Team Aquila, Uppsala Voltige 
2. Team Cassiopeia, Uppsala 
Voltige 
Individuellt senior damer
1. Johanna Lindberg,  
Umeå Ryttarförening 
2. Sandra Anderberg,  
Örestads Ryttaresällskap 
3. Jasmine Jacobsen,  
Laholms Ryttarförening 

SPORTKÖRNING 
Jönköpings läns kusksällskap
Ponny, enbet 
1. Emma Gustavsson,  
Vinslövs RF
2. Andreas Sjöberg, Lysekils RF
3. Johny Sjödin, Vingåkers RF
Ponny, par/fyrspann
1. Marika Strömberg,  
Hemseortens RK
2. Caroline Ohlsson,  
Salaortens RF
3. Gunlög Frost, Skånska KS
Häst, enbet
1. Johan Herner, Krika HSF
2. Cecilia Qvarnström,  
Åstorpsortens RF
3. Camilla Lind, Flyinge HSK
Häst, par
1. Camilla Ahlberg,  
Trollhättans FRK
2. Eva Ottosson,  
Oskarshamns RK
3. Amanda Krogstad,  
Föreningen Ride & Drive  
Mälardalen
Parasportkörning
1. Christina Aronsson,  
Laholmsortens LRF
2. Christina Hellgren, Norsjö RK
3. Marie Ågren, Suderbys RK

Kjell Westerback och Hadari, här 
med hela teamet, red hem SM-guldet 
i distansritt på Simlångsritten. 
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Tävling

Reiningen breddsatsar 
med nya mönster
Vem som helst ska kunna testa reining! Det säger lands-
lagsledare Johan Svensson som genom nytt tänk och 
unika mönster vill bredda sporten.

Nybörjare eller världsmästare. Tidigare har alla som tävlat 
i reining ridit samma mönster (som reiningens tävlingspro-
gram kallas). 

– Det är som att gå in på Grand Prix-programmen direkt, 
förklarar Johan Svensson.

Nu har han tillsammans med reiningkommittén tagit 
fram mönster på flera nivåer. 

– Det är helt unikt faktiskt! Vi inför ett helt nytt tänk för 
bredden som efterliknar dressyrens system med program 
som bygger på varandra från lätt klass och uppåt. 

– Vi vill väcka nyfikenhet och få fler att få upp ögonen 
för hur himla kul det är att utbilda sig själv och sin häst i 
reining.

De nya mönstren är ett sätt att introducera reiningen, 
lära sig ridsätt och vägar och placera hästen rätt i cirklarna. 
Några program rids enbart i trav men trappas sen upp för 
att innehålla galopp och förvänd galopp. Rörelser som 
sliding stop och spin kommer först i de svåraste tävlings-
programmen

Till skillnad från dressyr utgår reiningen bara från hästen 
i bedömningen.

– Allt handlar om kommunikation, säger Johan Svensson.
– En positiv, trygg och samarbetsvillig häst med jämna 

och harmoniska gångarter är det som premieras.
Reiningen utvecklades från början från arbetet med bo-

skap i USA och är en tävlingsgren sedan 1949. För att börja 
med reining behövs ingen speciell sorts häst, alla kan testa.

– De nya mönstren gör det möjligt att prova på även på 
ridskolan, säger Johan Svensson.

Målet är att reiningen ska växa lokalt. Kommittén gör 
också en satsning på unga, lovande ryttare. Nästa steg blir 
att utbilda domare i lätt klass

– Vi ser jättemycket fram emot att fortsätta utveckla 
sporten, få till ett bra system och fylla på med fler ryttare 
på alla nivåer, säger Johan Svensson.

Man kan tycka att styrelseuppdrag för föreningen, en 
plats i landslaget och ett arbete på trekvartstid kunde 
vara tillräckligt när man samtidigt kämpar med en 
allvarlig sjukdom, men då känner man inte Carolin 
Rutberg.

Hos henne finns en energi och ett engagemang 
utöver det vanliga.

Para-sporten och ridning för ryttare med funk-
tionsnedsättning ligger Carolin Rutberg varmt 
om hjärtat och hon vill lyfta para-dressyren på 
olika sätt.

– Just nu går jag dressyrdomarutbildning, bland 
annat för att kunna lyfta para-dressyren på täv-
lingarna, berättar hon. Jag har precis börjat, men 
ska sitta med en rutinerad domare på tävling snart. 
Det ska bli jätteroligt.

Engagemanget har sin utgångspunkt i Sorunda 
Ridklubb i Ösmo. Här sitter Carolin Rutberg i sty-
relsen, är vice ordförande i den stiftelse som admi-
nistrerar ridskolan, engagerad i de fyra tävlingar 
klubben har varje år och använder sin erfarenhet 
med att kontakta sponsorer till att hjälpa klubben.

– För mig är det viktigt att ge någonting tillba-
ka till ridsporten, förklarar Carolin, som också har 
uppdraget att vara Grönt kort-utbildare. 

Sorunda Ridklubb har postadress Ösmo och lig-
ger utanför Nynäshamn. Föreningen har ridskola 
med ett trettiotal hästar och ponnyer.

– Jag är i stallet dagligen, berättar hon, jag un-
dervisar lite, rider själv naturligtvis och vill vara 
ett föredöme för dem i föreningen och på ridskolan.

Carolin Rutberg har varit en del av landslaget för 
para-ryttare sedan 2006. Hennes nuvarande häst 
heter Mirage, en femtonårig valack efter Florencio 
I – Gaugin de Lully.

– Vi känner varandra utan och innan, han kan 
känna redan när jag kliver ur bilen om jag har ”en sån 
där dag”, berättar Carolin.

Carolin Rutberg har MS och det gör till exempel 
att hennes händer och fötter alltid känns som om 
de ”sover eller precis är på väg att vakna upp”.

– Jag rider med sitsen och rösten, och har hjälp-
medel som gör att jag sitter kvar med fötterna i 
stigbyglarna.

Carolin och Mirage har tävlat tillsammans se-
dan 2013 och bland annat startat fem nordiska 
mästerskap. De är klassificerade som Grade 3. 
Nu hoppas Carolin på en resa till Tokyo och Pa-
ralympics.

Till vardags arbetar Carolin Rutberg på Nynäs-
hamns kommun där hon är ansvarig för att koordi-
nera skolskjutsarna.

– Jag känner till kommunen eftersom jag bott 
här hela livet, så jag ser ganska enkelt hur olika 
skjutsar kan kopplas ihop. 

Åh, tänk om dygnet hade fler än 24 
timmar! Önskan kommer från Årets 
Kämpe 2019, Carolin Rutberg. 

Eldsjäl som brinner 
för parasporten

Ryttargalan 2019 – Årets Kämpe
Priset presenteras av dressyryttaren Patrik Kittel:

Priset delas ut till en ryttare med funktionsnedsätt-
ning som aldrig ger upp trots att kroppen inte alltid 
gör som hen vill, men som med järnvilja, beundrans-
värd inställning och läkande hästkraft tar sig vidare 

mot nya mål i livet inom ridsporten.

!
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Ännu mera tävling

Fint EM för 
distansungdomarna
De svenska distansungdomarna tog sig an den 120 kilometer långa 
EM-banan i Toscana, och red tillsammans in på en åttondeplats. I 
laget red Selina Andersson Kjellberg med Sadiki El Moniet, Ebba 
Bota med Golden Question och Mikaela Linnér med Le Shadow. 
Yvonne Ekelund siktade på, men landslagsledaren var mycket nöjd 
med resultatet ändå. Förenade Arabemiraten lade beslag på de tre 
individuella pallplatserna liksom lagguldet. 

Fyrspannen  
femma
Det blev en femteplats på EM  
i sportkörning i Donaueschingen,  
Tyskland, för svenska laget  
med Fredrik Persson och Axel  
Olin. Fredrik Persson avslutade  
med att vara felfri och tvåa i  
det avslutande konkörnings- 
momentet.

Dressyrbrons!
Det blev ett brons till det svenska Young rider-laget på EM i dres-
syr för ungdomsryttare gick i San Giovanni in Marignano, Italien. I 
det svenska YR-laget red Evelina Söderström/Weihenstephaner, 
Linnéa Williamsson/Tabasco, Cecilia Bergåkra Berglund/Primavera 
och Elin Mattsson/Beckham. Landslagsledare var Tina Due Boje. 
För U25-laget var jämt i lagtävlingen, Sverige kämpade mot Dan-
mark om bronset men förlorade med knapp marginal.

Ankarcrona  
europeisk lagkapten
När den prestigefyllda lagtävlingen RidersMasters Cup reds 
i Paris i december leddes det europeiskalaget av en Svenska 
Ridsportförbundets förbundskapten i hoppning, Henrik Ankar-
crona, RidersMasters Cup är en transatlantisk uppgörelse mellan 
lag Amerika och lag Europa, medinspiration från golfens Ryder 
Cup. De två lagkaptenerna tar ut fem ryttare var som rider dueller 
motvarandra. Europa har hittills inte förlorat och Ankarcrona tog 
Europa till ännu en seger.

FEI Solidarity Award  
till svensk hovslagare
Hovslagaren Uno Yxklintenfick taemot FEI Solidarity Award 2019 
för sitt arbete bland hovslagare iZambia.

- Vårt arbete gör skillnad för så många i Zambia, sa Uno Yxklin-
ten bland annat vid utdelningen. Han fick ta emot priset av ryska 
ridsportförbundets ordförande Marina Sechina på galan som 
avslutade FEI:s General Assembly i Moskva.

Här berättar Uno Yxklinten om projektet

Utvecklingen vidare i TDB
Ridsportens tävlingssystem, TDB, har varit i gång i drygt tio år. 
Under 2019 fick Tävlingsdatabasen en översyn och förändrade 
betalningsrutiner. En av anledningarna är att säkerställa att TDB 
följer de lagar och förordningar som finns inom området. Svenska 
Ridsportförbundet får enligt Lag (2017:630) om åtgärder mot 
penningtvätt och finansiering av terrorism, inte agera betaltjänst-
företag. Under förbereddes aktiva och arrangörer för de nya 
rutinerna. Redan i december var de tävlingar som låg tidigt på 
året inne i systemet. Utvärdering och utveckling av TDB fortsätter 
under 2020 Hoppsporten växer  

starkt internationellt
På 20 år har hoppsporten gått från ungefär 20 femstjärniga täv-
lingar till över100 per år.

– Vi måste förhålla oss till det och akta oss så att inte häs-
ten kommer i kläm, säger hoppningens förbundskapten Henrik 
Ankarcrona som tillsammans med Maria Gretzer (som sitter i FEI:s 
verkställande utskott) medverkade när den växande internatio-
nella hoppsporten diskuterades hos det internationella förbundet 
FEI 2019. Henrik Ankarcrona vill bland annat se en ännu starkare 
framtid för nationshoppningar som fått hård konkurrens inte 
minst av Global Champion League och Tour, och får medhåll från 
toppryttarna i världen. 

Vi måste förhålla 
oss till det och  
akta oss så att  
inte hästen 
kommer i kläm.

Henrik Ankarcrona

Få koll på Mounted Games
Mounted Gamesär en lagsportmed fart och spänning 
som inte bara kräver egen skicklighet utan även ett 
gott samarbete mellan alla ponnyer och ryttare i laget. 
Svenska Ridsportförbundets Mountain Games-kommit-
té har tagit fram en serie med korta filmer för att fler ska 
kunna se och lära hur det går till. Se filmerna här 

Fo
to

: C
la

es
 J

ak
ob

ss
on

Fo
to

: @
lo

tt
ap

ic
tu

re
s

Fo
to

: P
ri

va
t

Fo
to

: R
ol

an
d 

T
hu

nh
ol

m

https://www.ridsport.se/Aktuellt/Egnanyheter/2019/FEIAwardtillsvenskeYxklinten
https://www.ridsport.se/Grenar/MountedGames/
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Utbildning

Svenska Ridsportförbundet arbetar kontinuerligt för att för-
stärka och utveckla kunskap och lärande om hästar, ridning 
och ledarskap.

–Vi vill att förbundets utbildningar ska vara det självkla-
ra valet för alla som vill lära sig mer om ridsport, säger Gi-
sela Löfstrand, verksamhetschef för Ridklubb/Ridskola på 
Svenska Ridsportförbundets kansli.

Utbildningsmaterialen sorteras utifrån målgrupper, som 
Ryttare, Ledare och Förening. De består av tryckta material 
och tillhörande webbplatser, med bland annat fördjupnings-
fakta, tester, mallar och inspirationsfilmer. Kurserna hålls 
vanligtvis som fysiska träffar, övningar och fördjupningsma-
terial på webben blir ett komplement och skapar goda förut-
sättningar för givande möten.

Människor lär sig på olika sätt och genom att digitalisera 
vissa delar av utbildningsmaterialet ökar flexibiliteten och 
tillgängligheten för att kunna nå en bredare målgrupp.

– På så sätt kan vi ge fler tillgång till ökad kunskap och möj-
lighet att utvecklas inom ridsporten, säger Gisela Löfstrand.

På Utbildningsportalen finns även en webbplats med Häst-
kunskap, som är öppen för alla som är intresserade och vill ta 
hand om sin häst på bästa sätt.

– Hästens välfärd måste alltid stå i centrum för all vår 
verksamhet, betonar Gisela Löfstrand.

Utbildningsportalen lanserades under våren med bland an-
nat nivå 1 av Ryttarutveckling. Redan nu finns material för 
några utbildningar på plats, till exempel Grönt Kort och Ba-
sutbildningen. Fler utbildningar tillkom under året och ut-
vecklingsarbetet fortsätter kontinuerligt.

– Vi vill att alla förbundets medlemmar ska mötas av ut-
bildade ledare som utgår från vår värdegrund i sitt ledarskap, 
säger Gisela Löfstrand.

Här finns Ridsportens Utbildningsportal.

Ridsporten satsar  
på digitalt lärande
Svenska Ridsportförbundet har en bred utbildnings-
verksamhet. Inom ramen för förbundets digitaliserings-
arbete och för att öka tillgängligheten flyttar delar av 
utbildningsmaterialet in i den digitala Utbildningsportalen.

Gratis sajt för 
hästkunskap
Hästkunskap ska vara rätt, komplett – och gratis. Därför har 
Svenska Ridsportförbundet samlat grundkunskaper om hästar 
och hästhantering i en gratis sajt. Hästkunskapsajten har 
funnits även tidigare men har nu reviderats, kompletterats och 
uppdateras löpande. På sajten finns också flera spel där man 
på ett kul sätt kan testa sina hästkunskaper. Mer ingående 
kunskap om hästar och ridning finns till exempel inom Svenska 
Ridsportförbundets Ryttarutbildning på olika nivåer som kom-
mer att finnas tillgänglig via Utbildningsportalen.

https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/ridsport/utbildning/
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– Fantastiskt trevligt att få denna möjlighet och att bli först ut i Dalarna, kommente-
rade Tomas Isaksson.

Genom en omfattande besöksverksamhet i samarbete med ridsportdistrikten, görs 
regelbundna besök och kontroller ridskolorna i Sverige. Ett smalt men viktigt nålsöga 
för ridskolorna att sikta mot. Hittills har 25 av cirka 450 ridskolor fått kvalitetsmärk-
ning enligt det nya system som infördes för några år sedan, och som är en sporre för 
ridskolor att arbeta mot. Det handlar om bland annat hästvälfärd, säkerhet på anlägg-
ningen och personalens utbildning.

– Det betyder till exempel att man är trygg att lämna sina barn i den här verksam-
heten förklarar Annika Tjernström, Svenska Ridsportförbundets generalsekreterare.

Kvalitetsmärkning  
till Falu Ridklubb
Falu Ridklubb blev den första ridklubben i Dalarna som får vår 
kvalitetsmärkning, en stolt och viktig utmärkelse och ett led i 
Svenska Ridsportförbundets system att säkra upp ridskole-
anläggningar för både hästar, medlemmar och anställda. 

Läs mer
om ridsportens 
kvalitetsmärkning.

Svenska Ridsportförbundets 
generalsekreterare Annika Tjern-
ström gratulerar Falu Ridklubbs 
ordförande Tomas Isaksson. 

– Det här är vrålstort och stencoolt, sa Skogslottens verksamhets-
chef Anita Johnsson inför avfärd till Frankrike i juli. 

Föreningen, som utsågs till Årets ridskola 2018, fick möjligheten 
att skicka ett lag. 

– Vi tvekade egentligen aldrig, alla ville åka, säger Camilla Tholf, 
ridlärare på Skogslotten och lagledare för truppen.

– De gällde bara att få ihop ekonomin och hitta hästar att hyra på plats. 
De som representerade Sverige var Stina Modig, 17 år, Hanna Spång-

berg, 19 år, Johanna Rapp, 20 år och 23-åriga Therese Sköldebäck. 
– De är alla aktiva ryttare på ridskolan som rider ett par dagar 

i veckan i specialgrupper i dressyr och hoppning, berättar Camilla 
Tholf som var lagledare tillsamans med Susanne Pedersen Almqvist.

Gigantisk tävling
Tävlingen är gigantisk med över 6 000 ryttare, hästar och ponnyer från 
1 000 olika ridklubbar från världens alla hörn. Totalt fanns ett trettiotal 
banor för olika grenar. Generali World Club Tournament har arrange-
rats sedan 2004, men det är första gången som Sverige deltar.

– Det här var väldigt inspirerande för våra ryttare, både de som får 
åka och alla på hemmaplan som kan ha det här som ett mål för framti-
den. Verkligen jättehäftigt, sa Camilla Tholf.

Ryttarna tävlar på lånade hästar i hoppning upp till en meter, och 
alla var ju vana att rida olika hästar från ridskolan.

Med hjälp av kontakter hyrdes fyra hästar från en ridskola med 
inriktning på tävling.

– Några av lagen hade med sig egna hästar och då blir det förstås 
enklare, vi fick bekanta oss med hästarna sådär 45 minuter innan det 
var dags för tävling, sa Camilla Tholf.

Det blev en tuff utmaning i stekhet sol och svåra banor. Skogs-
lotten kämpade för att vara med i toppen men tyvärr föll för många 
bommar.

– Men vi är stolta och glada att vi har fått med oss så mycket – vi 
har fått se hur ryttare i andra länder tänker kring bangång och fram-
ridning och hur andra i ridskolevärlden jobbar.

Skogslotten  
red för Sverige
Skogslottens RF blev första svenska ridklubb att delta i  
Generali World Club Tournament, en stor vänskapstävling 
för ridskoleryttare från hela världen. Till tävlingarna i 
franska Lamotte skickade klubben fyra ryttare.
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https://www.ridsport.se/forening/Drivaridskola/kvalitetsmarkning/
https://www.ridsport.se/forening/Drivaridskola/kvalitetsmarkning/
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Kön till ridskolan skulle kunna fylla 25 nya  
ridgrupper, säger Åsa Lindblom, ordförande i  

Värmdö Ridklubb – Årets ridskola 2019. 

Hos Värmdö RK trivs hästarna på jobbet och i flock i stora 
hagar. 

– Framförallt måste de vara snälla och stabila, både i box-
en och i ridhuset, men de ska också vara rätt tempererade, 
inte för känsliga men heller inte slöa. Vi har många duktiga 
elever som åker långt för att rida hos oss och utvecklas på bra 
hästar, säger ridskolechef Andrea Eriksson.

Men nu behöver anläggningen rustas och ett nytt ridhus 
måste till för att möta moderna krav för både hästar och 
människor.

Tack vare ett positivt samarbete med Värmdö kommun 
finns det hopp.

– Det finns långt framskridna planer på en ny anläggning 
och vi hoppas vi får klarhet snart Med ytterligare ett ridhus 
skulle vi kunna ta emot ännu fler elever. Det vore verkligen 
pricken över i:et! Just nu har vi en kö som skulle kunna fylla 
25 nya ridgrupper, säger Åsa Lindblom.

Nominering: En ridskola i toppklass där alla trivs och utveck-
las, både hästar och människor. Här är säkerhet ett honnörsord, 
utbildad personal en självklarhet och ridskolehästarna i givet 
centrum. Med värme och gemenskap, tydliga mål och en urstark 
idealitet övervinner ridklubben hinder och formar en föredömlig 
verksamhet. Inte konstigt att kön hit ringlar lång.  

Hästar som får vara hästar, erfaren och välutbildad perso-
nal och en urstark idealitet, är starka grunder i Värmdö Rid-
klubbs vinnande verksamhet. 

– Det visar att hårt arbete lönar sig och att ideell verksam-
het fortfarande är ett framgångskoncept, säger Åsa Lind-
blom som var med och tog emot utmärkelsen på Ryttargalan 
den 27 november. 

– Att vi  tillsammans får ta emot utmärkelsen som Årets 
Ridskola för allt arbete som görs varje dag känns underbart.

– Värmdö Ridklubb står för en målmedveten och utmärkt 
satsning för att erbjuda ridsport för alla – hela livet, säger 
Markku Söderberg, ordförande i Svenska Ridsportförbun-
dets Ridskole- och Utbildningssektion som står bakom pri-
set tillsammans med vår huvudsponsor Folksam.

Priset är ett utbildningsstipendium på 40 000 kronor.
– Ridsport är en idrott som engagerar många av våra kun-

der och vi är glada att kunna göra utmärkelsen Årets Rid-
skola möjlig. Vi gratulerar Värmdö Ridklubb som på ett fö-
redömligt sätt bedriver en verksamhet som är tillgänglig för 
alla. Att klubben har bra utbildad personal, bra struktur och 
rutiner bidrar starkt till säkerheten och är något som känns 
extra tilltalande för ett försäkringsbolag som Folksam, säger 
Lars-Inge Svensson, chef Folksam Idrott

Engagemanget hos Värmdö Ridklubb vilar på trygghet och 
strävan efter att alla ska trivas.

Den föreningsdrivna ridskolan finns på kommunägda Ev-
linge Gård öster om Stockholm. 

Hit vallfärdar ryttare och hästälskare i alla åldrar. Här 
finns prova på för de minsta, ridning för ryttare med funk-
tionsvariation, specialgrupper för dem som vill mer, och ett 
medryttarsystem för rutinerade elever som vill prova på att 
ha egen häst, men kanske inte har råd.

Utbildning

Lång kö till 
Årets ridskola!

Å
 R
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På bilden från vänster: ridlärarna Angelica Bärlund/Sandalwood, Millan Trädgårdh/Lea For U, Isabelle GothePn-
by/Fabiano, Andrea Eriksson/Against all Odds. Stående på marken från vänster: Isabelle Falk, stallpersonal, Åsa 

Lindblom, ordförande, Katia Toledo, stallpersonal. Övrig personal som ej finns med på bilden är Johanna Kristi-
ansson, ridlärare, Sanna Henefält, ridlärare (tjänstledig för tillfället) och Johanna Folmer, stallpersonal.

Ideellt arbete som lönar sig. Föreningsägda Värmdö RK tog priset 
Årets ridskola. Åsa Lindblom är glad ordförande i föreningen.

Läs mer 
om Värmdö Ridklubb 

Se filmen 
från Värmdö Ridklubb

Ridskolor med kvalité
Den svenska ridskolan är unik i världen 

och gör ridsporten tillgänglig för fler. Våra 
cirka 460 anslutna ridskoleföreningar står 
för gemenskap, passion, kunskap, utveck-

ling och säker hästhanering  
av högsta kvalité.

!
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https://www.ridsport.se/Aktuellt/Egnanyheter/2019/varmdoridklubbaretsridskola
https://www.youtube.com/watch?v=-cmPKfOLs0A&t=14s
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– Jag kände direkt att det här var mitt yrke. Det säger 
hyllade ridläraren Carina Bergh, som lever sin dröm och 
har utvecklat Järna Ridklubb till en ridskola i toppklass. 

Om  
Carina Bergh

Född: 1965
Hemmaklubb:  
Järna Ridklubb
Moderklubb:  
Södertälje RK

Bor: Vagnhärad
Ridlärarutbildning: 

SRL II. 
Läs mer vad det 

innebär här

Årets  
Ridlärare 

delas ut för att lyfta 
det goda ledarskapet 
och för att ridlärare 

är en av de viktigaste 
personerna för elever, 
hästar och för ridsko-
lans sociala betydelse 

i samhället.

pushar dem till att ge liiite mera än vad det tror 
att de faktiskt kan. De ska få med sig någonting 
hem, känna sig starka och gå ifrån lektionen och 
känna Yes, jag vill komma tillbaka!

Lika viktigt är det förstås att möta ridskole-
hästarna med respekt.

– Det är mina arbetskompisar och att se till 
att de har det bra är en viktig del av mitt yrke.

Det var för 14 år sedan som Carina Bergh kom 
till Järna Ridklubb som då var en liten, sliten rid-
skola med tuff ekonomi, utedass, 16 hästar och 
knappt 160 ridande i veckan.

– Det har varit stentufft men också jätteroligt 
att få se hur en verksamhet kan växa bara man 
har en tro och ett driv, och eleverna med sig.

Idag har ridskolan 32 hästar, 350 ridande och 
en ny helt anläggning. Bara ridhuset finns kvar 
från förr.

– Vi är en stor ideell förening där alla hjälps 
åt. Och den känslan är vi måna att bevara även 
om vi växer.

Markku Söderberg är ordförande i Svenska 
Ridsportförbundets Ridskole- och Utbild-
ningssektion.

– Våra erfarenheter visar att en ridlärare med 
stort engagemang, gedigen hästkunskap och 
förmågan att dela med sig i lagom proportioner 
är viktiga egenskaper för en framgångsrik ridlä-
rare. Carina Bergh har alla dessa goda egenska-
per och fler där till. Det roligt att få prisa perso-
ner som Carina! 

– Det har varit fantastisk att få leva den här dröm-
men. Jag började rida när jag var sju och sedan jag 
var sjutton år har jag jobbat på ridskola.

– Jag är så stolt över att få det här priset, säger 
Carina om utmärkelsen Årets ridlärare 2019.

Bakom priset som delades ut på Ryttargalan 
står Ridsportförbundets Ridskole- och Utbild-
ningssektion i samarbete med Granngården.

Nomineringen lyder: Hennes genuina kunskap, 
smittande energi och djupa respekt för hästar och 
människor gör henne till en ridlärare i världsklass. 
Och tack vare Carinas driv och målmedvetenhet, 
har Järna Ridklubb en helt ny anläggning med en 
verksamhet i toppklass.

Drivkraften som ridlärare är att ge tillbaka för 
det hon själv fått på ridskolan. 

– Vi bodde nära Södertälje Ridklubb då och 
det blev min plats att vara på, och känna att 
jag fick växa och bli stark. Alla som jobbade på 
ridskolan var så fantastiska, de såg alla och tog 
hand om en. Nu är det min tur att ge tillbaka och 
lyfta andra.

Järna RK erbjuder utbildning för alla olika typer 
av ryttare och Carina möter elever med helt oli-
ka förutsättningar. Oavsett vilket är hon noga 
med att möta sina elever med ett leende, med re-
spekt och på ett professionellt sätt.

– För mig är det viktigt att lyfta det som är 
positivt och se alla, även om vi är tio stycken. 
Eleverna ska känna att jag har sett dom, att jag 

Utbildning

Carina lever  
sin dröm! Å
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https://www.ridsport.se/Utbildning/Yrkesutbildningar/ridlarare/
https://www.ridsport.se/Utbildning/Yrkesutbildningar/ridlarare/
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– Med kollegor som Qummin blir jobbet som ridlärare lätt. Det 
säger Jessica Sjökvist, verksamhetschef hos Norrköpings FRK, om 

önskehästen som tog priset som Årets ridskolehäst 2019.

Qummin  
– ridskolans krydda

Årets ridskolehäst är en hyllning till alla ridskolehästar. 
Först var det Sickan från Österlen därefter brune Quinn 
från Mariestad. 2019 var det Qummin (f 2008, e Löjtnants-
hjärta u Qula ue Quite Easy 958, uppfödare och ägare: Norr-
köpings Fältrittklubb)  som tog det populära priset där rid-
sportsverige kan nominera sina favoriter.

– Qummin är en häst med stort hjärta som kan gå med 
alla, nybörjare som avancerade, han blir vad man gör ho-
nom till, säger Ia Forssman som är vice ordförande i Norr-
köpings Fältrittklubb och rider tre gånger i veckan på rid-
skolan. Allra helst på Qummin.

Qummin är tredje generationen i ”familjen Q” som gör ett 
hästjobb hos Norrköpings FRK. Mamma Qula, som står 
tvärs över stallgången, är också en favorit i stallet.

– Man skulle vilja ha dubbel uppsättning av dem, säger 
Maria Wiksand som följt Qummin sedan han var föl.

Nominering: Qummin är killen som kan allt! En brun, ge-
nomsnäll bästa kompis. Han är också läromästaren som får 
nybörjaren att hitta självförtroendet och takten i ridningen, 
och många ryttare att glänsa på tävling. En kung på ridsko-
lan och tredje generationen i familjen Q som gör ett hästjobb 
på ridskolan.  

Läs mer 
om Qummin 

Se filmen 
om Qummin

Utbildning

!

Årets ridskolehäst
Varje år nominerar ridsports-
verige sina favoriter till Årets 

ridskolehäst. På nästa uppslag ser 
du 2019 nominerade.

https://www.ridsport.se/Aktuellt/Egnanyheter/2019/klokequmminararetsridskolehast/
https://www.youtube.com/watch?v=HRB7tafd274
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Nya ridsport.seNya ridsport.se

Ny hemsida och  
grafisk profil
I oktober 2019 lanserades nya ridsport.se och samtidigt en 
uppdaterad grafisk profil. Nu gör sig ridsportdistrikten sig 
redo att flytta in i den nya hemsidesmiljön.

Ridsport.se är den officiella kanalen och navet i Svenska Rid-
sportförbundets kommunikation. 

Men med dagens ökade informationsflöde och komplex-
iteten i förbundets verksamhet behövdes en ny innehålls-
struktur och design. I och med att Riksidrottsförbundet (RF) 
inte heller tillhandahåller så kallade anpassade hemsidor 
längre (som den gamla ridsport.se), var ett byte till en stan-
dardsida inom Idrottonline-systemet, även ett måste.  

Flytt i flera steg
Arbetet med att hitta en ny struktur och flytta in på nya hem-
sidan är komplext och görs i flera steg. Under våren 2021 
kommer även distrikten att byta hemsidesmiljö. Arbetet med 
att komplettera, uppdatera och utveckla ridsport är ett stän-
digt pågående projekt som inte får stanna av.

Ridsport.se är navet i kommunikationen men också bero-
ende av övriga delar i förbundets kommunikationsplattform, 
där till exempel Instagram, Facebook och nyhetsrum är an-
dra delar.

Användarvänligt och inspirerande
Den nya strukturen bygger framförallt på användarvänlig-
het, där besökaren lättare kan navigera och samtidigt inspi-
reras att söka mer kunskap etc. Bakom den nya sidan finns 
flera webundersökningar där besökarna fått betygsätta hem-
sidan utifrån parametrarna grafik, information, struktur, an-
vändarvänlighet och förväntningar. Användarbeteenden har 
också analyserats utifrån data och besöksvägar på sidan.

Från nyhetsdriven till kunskapsbaserad
En av förändringarna på nya ridsport.se är bytet av inrikt-
ning från en faktabaserad nyhetskanal till en mer opini-
onsdrivande kanal med strukturerad och inspirerande fak-
tabank. En målsättning är att öka kunskapen om svensk 
ridsport, hästar och ridning, och etablera Svenska Ridsport-

förbundets hemsida som den självklara hemvisten för den 
som söker kunskap och information om ridsport.

Hemsidan ska erbjuda fakta och information om våra 
kärnverksamheter utbildning och tävling. Utifrån verksam-
hetsidén Ridsport för alla – hela livet ska den också positio-
nera ridsporten som en viktig röst i samhällsdebatten och 
inspirera fler till att lära mer om hästar och ridsport.

En annan förändring på sidan är att fliken Ungdom för-
svunnit och där det unga perspektivet istället ska genomsyra 
alla delar och verksamheter.

I samband med nya hemsidan påbörjades också arbetet 
med en ny grafisk profil för hela förbundet. Målet är att ge ett 
tydligt och sammanhållet uttryck i alla kanalerna i allt från 
tonalitet till design och bildspråk. Den nya visuella identite-
ten ger snabb igenkänning och skapar sammanhållning inom 
sporten. Utmaningen har varit att hitta ett modernt men 
ändå tidslöst formspråk som fungerar i praktiken och fångar 
våra medlemmar, från nybörjare till motionärer, yrkesverk-
samma och elitryttare, och det inom tio olika grenar.
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Hoppbragd och  
fullträff för fälttävlan
Fälttävlan stod för en fullträff med fyra pris på Ryttargalan på Grand Hôtel i 
Stockholm. Hopplagets historiska seger i tyska Aachen blev Årets bragd.

– Banan är gigantiskt stor, hindren är gigantiska – 
och maxtiden gigantisk kort. Att slå tyskarna på de-
ras nationalarena, det var magiskt!

Så sammanfattade Peder Fredricson sommarens 
historiska hoppbragd och Nations Cup-segern i den 
tyska prestigetävlingen Aachen i somras. Sveriges 
första seger på 90 år.

I laget red Angelie von Essen, Evelina Tovek, Peder 
Fredricson och Henrik von Eckermann, förbunds-
kapten Henrik Ankarcrona.

Årets bragd delas ut i samarbete med Saab.

Motiveringen löd: Ett suveränt stopp på svensk hopp-
nings segertåg och den första blågula triumfen i presti-
getävlingen Aachens Nations Cup på 90 år. En historisk 
bragd!

Fälttävlanslaget tog priset för en enastående presta-
tion i ett pressat läge och genom att kamma hem både 
EM-brons och OS-plats i Tyskland.

Förbundskapten Fredrik Bergendorff sammanfat-
tade.

– Det var tufft, men vi har haft en oroligt bra plan 
och är ett härligt gäng.

23-åriga fälttävlansryttaren Ebba Adnervik stod 
för kvällens dubbel genom att kamma hem både pri-
set Morgondagens stjärna och Tidningen Ridsports 
läsares pris, Årets komet. Även Årets hästskötare, i 
samarbete med ATG, vanns av en fälttävlansprofil. 
Tyske Roberto Scherneck ar varit Sara Algotsson 
Ostholts hästskötare under många mästerskap. I maj 
stod han för en heroisk insats när Algotsson-Ostholts 
hästbuss började brinna och två hästar dog.

– Händelsen finns fortfarande i mitt huvud. Det 
var en stor förlust. Jag kommer aldrig att glömma, sa 
Roberto Scherneck, som var rörd till tårar.

200 elever står på kö till Värmdö Ridklubb, Årets 
Ridskola 2019, ett pris som delas ut i samarbete med 
Folksam (läs mer på sidan 74). Priset Årets ridlärare 
i samarbete med Grnngården gick till Carina Bergh, 
Järna Ridklubb (läs mer på sidan 76).

Toveks Mary Lou, mästerligt matchad av Henrik 
Eckermann vann priset Årets häst.

– Hon är allt, sa von Eckermann som hyllade häs-
ten som rankades som världens bästa häst i maj och 
som bland annat ingick i det vinnande laget i Aachen.

Som ett extra pris fick Henrik von Eckermann ta 
emot en replika av Toveks Mary Lou, som käpphäst. 
Ett hantverk av Mayte Penafiel från Överby Hästs-
portförening. Från Överby kom också ett härligt gäng 
käpphästryttare som gjorde Henrik sällskap på äre-
varvet.

Det var tredje gången som galan hölls i Vinterträd-
gården på Grand Hôtel på Stallgatan i Stockholm.

Ryttargalan
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Ryttargalan

Vinnare 
Ryttargalan
2019
ÅRETS BRAGD — Presenteras av Saab
Hopplaget i Aachen Nations Cup - Henrik von Eckermann,  
Peder Fredricson, Angelie von Essen, Evelina Tovek, förbundskapten 
Henrik Ankacrona

ÅRETS PRESTATION
Fälttävlanslandslaget - Malin Josefsson, Niklas Lindbäck, Louise 
Romeike, Ludwig Svennerstål, förbundskapten Fredrik Bergendorff

ÅRETS ELDSJÄL — Presenteras av Resia Travel Group
Margareta Bjelkstrand, Vällingby Ridsällskap Läs mer 

ÅRETS RIDSKOLA — Presenteras av Folksam och  
Ridskole- och Utbildningssektionen
Värmdö Ridklubb

ÅRETS KÄMPE — Presenteras av Patrik Kittel
Carolin Rutberg, Nynäshamn, Sorunda Ridklubb

ÅRETS HEDERSPRIS — Presenteras av juryn
Ulf Rosengren, Stockholm Läs mer 

ÅRETS HÄSTSKÖTARE — Presenteras av ATG
Hästskötare som sätter hästen i första rummet, skapar  
bra laganda och är ett bra föredöme för andra.
Roberto Schernek, Tyskland, fälttävlan/Sara Algotsson Ostholt

ÅRETS HÄST
Toveks Mary Lou, hoppning
f. 2006, sto WESTF, e Montendro u Pina Colada ue Portland L, 
uppfödare: Hubert Nienhaus, ägare: GT Elite Scandinavia AB,  
ryttare: Henrik von Eckermann

ÅRETS UPPFÖDARE — Presenteras av Equitours
Tobias Hansson, Västra Hoby

ÅRETS RIDSKOLEHÄST
Qummin, Norrköpings Fältrittklubb 

ÅRETS RIDLÄRARE — Presenteras av Granngården  
och Ridskole- och Utbildningssektionen
Carina Bergh, Järna Ridklubb 

ÅRETS RYTTARE/KUSK – Svenska Ridsportförbundets 
Championatstecken
Peder Fredricson – hoppning
Patrik Kittel – dressyr
Ludwig Svennerstål – fälttävlan
Marika Strömberg – sportkörning
Kjell Westerback – distansritt

ÅRETS KOMET — Presenteras av Tidningen Ridsport
Ebba Adnervik, fälttävlan

MORGONDAGENS HÄST
Svenskägd häst mellan sex och åtta år som spås bli en  
kommande stjärna.
Astoria (SWB) - dressyr
f. 2012, sto, SWB, e. Sir Donnerhall II u. Aquarell (SWB) ue. Quaterback 
Uppfödare: Hipponews Kb, Christina Olsson,  
ägare: Christina Olsson, ryttare: Jeanna Högberg

MORGONDAGENS STJÄRNA.
Ebba Adnervik, Båstad, Dagstorpsortens RF – fälttävlan

Årets kämpe Carolin Rutberg 
uppvaktades av Annika 
Tjernström och Patrik Kittel.

Fullträff för fälttävlanslaget gav pris på galan.

Björn Eriksson delade ut 
priset till Årets uppfödare 
Tobias Hansson.

Galans hederspris till  
Ulf Rosengren.

Årets medaljörer  
hyllades på galan.

Prisad hoppbragd. Henrik Ankar-
crona och Peder Fredricson fanns 
med i vinnarlaget och tog emot 
priset av Saabs VD Håkan Buskhe.

https://www.ridsport.se/Aktuellt/Egnanyheter/2019/magganararetseldsjal
https://www.ridsport.se/Aktuellt/Egnanyheter/2019/aretshederspristillulfrosengren
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