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Guldbragden!
Peder Fredricson och H&M All In klarade trycket på 
hemmaplan och tog EM-guld i hoppning.

Sportslig 
EM-succé
FEI Longines EM i ridsport i Göteborg blev en publik-
fest och sportslig succé.

Krafttag i trygg-
hetsarbetet 
Arbetet för en trygg ridsport intensifierades på flera sätt.

Slimmad  
organisation  
Ridsportens organiserade om från fem till tre sektioner.

EM-guld i hoppning 
Peder Fredricson / H&M All In

EM silver och EM-brons i paradressyr 
Louise Etzner Jakobsson / Zernard 

Silver 
EM-laget i hoppning 
EM-laget i fälttävlan

Brons 
EM-laget i dressyr 

EM-laget i distansritt 
EM-laget i dressyr Young Rider 

EM-laget i dressyr U25

Junior-VM brons i voltige 
Johanna Lindberg

EM-brons i hoppning för ponnyryttare 
Cora Hirn / Miskaun Harvey

45%
Sponsorintäkter ökade 45%. Gamla partnersamarbeten 
utvecklades och nya kom till. 

Hästvälfärd i fokus
Debatt och krafttag för hästarnas bästa.

2,6Mkr
Positivt resultat.  Det ekonomiska ridsportåret slutade 
på plus 2,6 Mkr

2017 i korthet

Rekord! 
Svenska ryttare bärgade totalt 11 mästerskapsmedaljer  

i sex olika grenar 2017. Det är historisk bra.

Produktion: Svenska Ridsportförbundet
Form: Jessica Sparr
Foto: Där inget annat anges, Svenska Ridsportförbundet
Omslagsfoto: Claes Jakobsson
Svenska Ridsporförbundets ekonomiska bokslut finns i dokumentet "Ridsporten i siffor".
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Ordföranden har ordet

Sportsligt blev det ett rekordår med 11 internationella mäs-
terskapsmedaljer, totalt 28 medaljörer och 8 ledare i sex av de 
grenar som finns hos FEI, det internationella ridsportförbun-
det. Vi har inte på många år sett så många svenska medaljörer 
i så många olika discipliner. Svenska ryttare tog 11 mäster-
skapsmedaljer under året, däribland den första individuella 
voltigemedaljen. De olympiska grenarna hoppning, dressyr 
och fälttävlan samt distansryttarna kom alla hem med lag-
medaljer från sina EM, och Peder Fredricson, Louise Etzner 
Jakobsson, paradressyr, ungdomsryttarna i dressyr, Cora 
Hirn ponnyhoppning och Johanna Lindberg, voltige, fyllde 
på medaljskörden.

Alla årets medaljörer och andra framgångar hyllades i slutet 
på året, på Ryttargalan i de vackra omgivningarna av Vinter-
trädgården på Grand Hotel, och fick ta emot förbundets och 
publikens hyllning på Sweden International Horse Show.

Trots ett tråkigt ekonomiskt eftermäle i media måste vi se 
EM i Göteborg som en sportslig framgång i många avseenden. 
Cirka 125 000 åskådare kom till Ullevi, 250 000 åskådare på 
Heden, 15 000 åskådare kantade vägen när fyrspannen körde 
ut till maratondelen av körningen och i Slottsskogen fanns 30 
000 åskådare på plats. Alla kunde inte komma till Göteborg 
och en tredjedel av Sveriges befolkning såg EM på TV med 
mer än 100 timmars sändning i SVTs kanaler. På fredagskväl-
len följde närmare 1 miljon tittare avgörandet i nationshopp-
ningen. Ridsporten fick stor uppmärksamhet i media under 
evenemanget, med fantastiska tittarsiffror för TV. Närmare 
300 reportrar och fotografer från hela Europa, och dessutom 
USA, fanns på plats för att rapportera om mästerskapet. Åtta 
TV-bolag fanns på plats, och med SVT:s stora satsning kan vi 
konstatera att ridsporten är en av de stora mediaidrotterna.
EM-veckan innehöll inte bara spännande tävlingar. Vi tog 
chansen att berätta om ridsporten i fler forum och att träffa 
besökarna i fler sammanhang.

EM i Göteborg var miljödiplomerat enligt svensk standard 
och vi passade på att presentera vårt eget miljöarbete på ett 
seminarium om hästen som planetskötare. Som ni alla vet 
är det viktigt, både för oss och för er, med stöd från politiskt 
håll, och under EM-veckan träffade vi både rikspolitiker och 
lokalpolitiker för att diskutera bland annat den viktiga frågan 
om anläggningar. Jag hoppas att detta kan leda till att ytterli-
gare positionera ridsporten i Sverige och ge en skjuts till fler 
att bli medlemmar och inte minst fler elever till våra ridsko-
lor. Detta var inte bara ett mästerskap, detta var också en po-
sitionering och marknadsföring av svensk ridsport.

Debatten med #metoo och #visparkarbakut visar att det 
värdegrundsarbete vi intensifierat under året tyvärr är nöd-
vändigt, och ett arbete som kommer att fortsätta så länge det 
finns en enda person som känner sig otrygg i stallet eller på 

ridbanan. Jag sa på Ryttargalan att det är ett bra initiativ, att 
det är starkt av dem som berättar sin historia, men för jäkligt 
att det skall behövas. Övergrepp och trakasserier är inte en 
del av vår kultur och ska heller inte bli det. Vi måste prata om 
frågorna kring etik och värdegrund och  stötta varandra när 
det behövs. Det är vi som tillsammans gör det tryggt i stallet, 
och det måste vi se till att det är. Vi har under det senaste året 
vidtagit en rad åtgärder, men förstås inte ännu sett resultatet. 
För att ge råd och stöd i arbetet mot trakasserier, övergrepp 
eller näthat, har vi inrättat funktionen medlemsombudsman. 
Det skall vara enklare att ta kontakt, få stöd och göra en an-
mälan med den funktionen.  Vi jobbar vidare med stöd till 
föreningar genom konkreta åtgärder för att få ett långsiktigt 
hållbart arbete för att förhindra framtida övergrepp och tra-
kasserier, där är CUS arbete ”Trygg i Stallet” centralt. I alla 
utbildningar hos oss ingår etik och värdegrundsfrågor, inte 
minst i den obligatoriska ”Basutbildningen”. Det är också 
med stolthet som jag blivit en av medlemmarna i RF:s Etiska 
råd. Det visar att Ridsporten kan bidra till Idrotten i dessa 
frågor.

Jag fick nytt förtroende som ordförande för den här livaktiga 
och spänstiga organisationen som är Svenska Ridsportför-
bundet vid förbundsstämman i maj. Det är ett uppdrag jag har 
åtagit mig med stolthet och ödmjukhet. Hos er alla finns så 
mycket engagemang, så mycket erfarenhet, och sådan glädje 
över att få hålla med hästar och ridsport. Att vara er ordfö-
rande är ett roligt uppdrag, även om det ibland är tunga och 
svåra frågor som måste hanteras.

För att ge oss alla en bra grund att stå på arbetar vi nu efter 
strategiplanen Ridsport 2025. Vår värdegrund med respekt, 
ansvar och demokrati ska finnas som en reflex i vår ryggrad 
och det ska bygga vårt varumärke och locka ännu fler till rid-
sporten.

Vi är ett förbund som legat i framkant vad gäller digitali-
sering. Vår hemsida var en av de allra första att lanseras i 
idrottsvärlden 1996. Nu tar vi nya tag för att hålla vår plats i 
den digitala världen och gör en genomlysning av vad vi behö-
ver, vad vi har och vad som ska förändras. Under 2018 kom-
mer vi att kunna berätta om hur vi ser ridsportens digitala 
framtid.

Ulf Brömster, ordförande

Rekordåret lyfte  
svensk ridsport

2017 blev ett fantastiskt ridsportår med medaljregn  
över våra svenska ryttare och Peder Fredricsons EM-guld 

som den absoluta höjdpunkten. 
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VärdegrundVinjett

Den första 1 augusti tillträdde Annika Tjernström som ny 
generalsekreterare för Svenska Ridsportförbundet. 

-Det är som att en dröm går i uppfyllelse. Jag ser fram emot att 
få mobilisera det engagemang och de goda krafter som finns 
inom ridsporten, säger Annika Tjernström.
 Annika Tjernström från Eskilstuna har ett genuint 
hästintresse och en bakgrund som HR direktör. I tjänsten 
som generalsekreterare får hon en möjlighet att kombinera 
yrkeserfarenhet och intresse.
 -Jag har tusentals timmar i stallet och på hästryggen som 
jag nu kan ha nytta av, säger hon.

Att stärka ridsporten på både bredd- och elitnivå är viktiga 
utmaningar för Annika Tjernström.  Hon brinner också för 
att arbeta med ridsportens värdegrund, en av nycklarna till 
gemensam framgång.
 -Värdegrunden påverkar vårt varumärke och den frågan 
ser jag som oerhört viktig. Och där har vi ”Ridsport 2025” 
som ett strategidokument.
 -Vi behöver få en stark och stabil platta att navigera ifrån. 
Det skapar handlingskraft i organisationen också, att det 
finns en röd tråd som alla kan hålla fast vid.

Värdegrunden viktig för 
nya generalsekreteraren

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. Ridsportandan står för hög 
säkerhet, etik och moral. Den skapar trivsel och trygghet och hjälper oss att 

arbeta tillsammans och för våra hästars bästa.

Ridsportandan gör det enklare för alla att ta ansvar och agera utifrån våra 
gemensamma värderingar. Det blir lätt att göra rätt. Ridsportandan skapar 

kraft i organisationenoch gör att alla - aktiva, ledare och föräldrar – kan vara 
goda ambassadörer för ridsporten.

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.
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VinjettRidsport 2025

”Ridsport 2025” är ridsportens gemensamma framtidsstra-
tegi. Strategin bygger på medlemmarnas inspel och priori-
teringar under bland annat Ridsportforum 2016, men ock-
så på aktuell forskning, framtidsspaning och till exempel 
Novus-undersökning om den svenska ridskolan. Under före-
gående år gjordes även en serie workshops runtom i landet.

Nu har strategin bearbetats av förbundsstyrelsen som pre-
senterade ”Ridsport 2025” vid förbundsstämman på Ströms-
holm. Fem strategiska områden har identifierats (se nedan).

Nu ska dokumentet bearbetas och nästa steg är att identi-
fiera tydliga effektmål och handlingsplaner för varje område 
och del i organisationen.

Prioroterade områden inför 2018 är ”Värderingar och varumär-
ke” samt ”Ridsport på hästens villkor”.

Syftet med arbetet är att ta fram en tydlig riktning och i 
nästa steg handlingsplaner mot 2025 för att svensk ridsport 
även i framtiden ska vara i världsklass när det gäller både 
toppsport och ridskola. Och för att ridsporten ska attraktiv, 
stark och en självklar del av både idrotten och samhället. 
Med tydliga ledstjärnor, genuint engagemang och vinnan-
de samarbeten ska vi fortsätta att erbjuda ridsport för alla 
med en gemenskap där gränser suddas ut. Och där hästen är 
i självklart centrum.

En gemensam plattform och målbilder bidrar också starkt 
till att skapa ett enat och starkt förbund. 

Med sikte på 2025
Genom strategin ”Ridsport 2025” gör vi oss redo att möta 
framtiden och visionen: ”Svensk ridsport – världens bästa”! 

Ridsport 2025 
Strategiska fokusområden:

Vi är bäst tillsammans!

Ridsportens värderingar och varumärke 
Det kommer att stärka vårt varumärke

Ridsport på hästens villkor  
Det bästa för hästen, och för oss

Ridsport på individens villkor 
Fler aktiva som vill vara med oss

Ridsportens prestationsmiljöer 
Vi utvecklar – individer och hästar

Ridsportens förutsättningar 
Vi påverkar – nationellt och internationellt

1

2

3

4

5

Läs hela strategidokumentet här 
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Det här är vi

Det har gått 6 000 år sedan vi tämjde hästen. Det är en lång 
vänskap. Sedan dess har den stått vid vår sida genom krig, ar-
bete och glädje. Det var från hästryggen vi upptäckte världen. 

Idag rider över en halv miljon svenskar. Det gör inte bara 
svensk ridsport till en av de största sporterna i landet, utan 
visar även på en enorm passion, kraft och engagemang, med 
hästen i självklart centrum.

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 881 ridklubbar från norr till 
söder, organiserade i 19 distrikt och med cirka 153 000 en-
skilda medlemmar. Ingen annanstans i världen finns ridsport 
tillgänglig för så många. På cirka 450 ridskolor genomförs 
varje år cirka fem miljoner ridtimmar.

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 och körning som motion, 
folksport och tävlingsidrott upp till olympisk nivå. Vi är en 
kunskapsorganisation som arbetar för ett ständigt lärande, 
för våra hästars bästa och för en säker ridsport för både häs-
tar 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 tillsammans med hästar – 
hela livet. Vi arbetat också aktivt för trygghet och inkludering. 

Vi är också rådgivande och skapar möjligheter 
till erfarenhetsutbyte och ökad samverkan. Svens-
ka Ridsportförbundet har ett viktigt uppdrag i att vara  
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.

Tio tävlingsgrenar
Hos oss finns tio tävlingsgrenar: dressyr, hoppning, fälttäv-
lan, distansritt, voltige, sportkörning, working equitation, 
parasport för ryttare och kuskar, reining och mounted games.

Vi arrangerar tävlingar och tar ut landslag. Varje år tar cirka 
26 000 licensierade tävlingsryttare sats under 4 500 tävlings-
dagar.

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

Vision
Svensk Ridsport – Världens bästa!

Verksamhetsidé
I kraft av ideella föreningar  

utvecklar vi ridsportmed kvalité,  
för alla – hela livet.

14 Verksamhetsberättelse 2017
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Vinjett Vinjett

Arrangörerna Svenska Ridsportförbundet, Europeiska Ridsportför-
bundet och World Breeding Federation for Sport Horses satte en boll 
i rullning och fick många att tänka efter kring hur dagens mo-
derna forskning kan användas för att öka hästens välmående.

Deltagarna enades om ett manifest som kommer att tas med till 
internationella förbundet, FEI:s, stämma i Montevideo, 18-21 
november, där medlemsstaterna kan skriva under.
Det blir även en praktisk fortsättning. EM-arrangören i Rot-
terdam, Nederländerna, lovade att ta stafettpinnen och bygga 
vidare till nästa EM, med ett välfärdsseminarium knutet till 
aktuell forskning

- Det är ett tungt ansvar som vilar på sportens organisa-
tioner, ryttare, kuskar och hästägare, sa Karl-Henrik Heim-
dahl, ordförande i Svenska Ridsportförbundets djurskydds-
utskott.

Fakta och bakgrund behövs. Därför behöver forskningen och 
sportens organisationer gå hand i hand och kunna med ve-
tenskapens hjälp driva utvecklingen framåt.

Vad kan sporten och hästnäringen lära av forskningen? Under se-
minariet redovisades aktuell forskning. En rad framstående 
svenska forskare presenterade sina rön.

Lars Roepstorff, professor, forskare och veterinär presentera-
de den forskning om ridbaneunderlag som han bedrivit och 
som också ligger till grund för Svenska Ridsportförbundets 
underlagsguide, Ridbaneunderlag – en guide. En guide som 
har väckt stor internationell uppmärksamhet.

Marie Rhodin, assisterande professor, visade på nya metoder 
om studier av hästens rörelsemönster och nya metoder som 
kan användas vid hältutredningar.

Lena Ström, gav sin syn på hästens synvinkel – hur ser hästen? 
Hur fungerar hästens öga?

Lena Lindgren, professor med genforskning som specialitet, 
visade på hur denna forskning kan hjälpa till i avelsarbetet.

Linda Kjellgren, agronom, foderspecialist och forskarstude-
rande refererade erfarenheterna från hästhållning i lösdrift 
för både yngre hästar och skolhästar vid Ridskolan Ström-
holm.

Mark Wentein, ordförande i European Horse Network belyste 
både nuvarande och framtida problem för hästhållning i det 
moderna Europa.

Hanfried Haring, ordförande i European Equestrian Federa-
tion tryckte hårt på att:

-  Vi har en ”social licens” från samhället att använda häs-
ten. Förlorar vi den licensen och förtroendet är vi illa ute. 

- Då kommer ingen mamma att skicka sitt barn till stallet 
för att lära sig rida, det blir inga sponsorer och inga tv-sänd-
ningar. Målar jag upp en för svart bild? Nej, vi vill öppna era 
ögon. Vi kan göra mycket för att förtjäna den sociala licen-
sen, men tyvärr också för att äventyra den.

Göran Åkerström, chefsveterinär hos internationella förbun-
det FEI, och tidigare ansvarig för Svensk Travsports hästväl-
färdsarbete, skrev under manifestet vid seminariet.

- Jag ser fram mot att Rotterdam tar vid. Det kan bli ett 
spännande seminarium med många duktiga nederländska 
forskare. Hästvälfärd och forskning går hand i hand.

Peter Ljungcrantz, ledamot i Svenska Ridsportförbundets sty-
relse och initiativtagare till den fullspäckade dagen såg också 
fram mot en fortsättning både inom och utom Sverige.

- Jag hoppas att frågorna kan sprida sig via våra distrikt 
runt om i landet. Det kan bli utvecklande temadagar.

Hästens bästa  
framför allt
”From the horsé s perspective” var ett forskningsseminarium under 
EM i ridsport och ett avstamp för hästvälfärdsfrågor. Vad ger oss 
människor rätten att använda hästen? En fråga som väcker många 
känslor. Ett frågetecken som forskning och utveckling kan räta ut.

”-Vi måste alltid ha hästens bästa 
för ögonen. Vi inom hästbranschen 
måste ta ledningen i diskussionerna 
kring hästens välfärd.” 

Sofie sprider kunskap om hästvälfärd
Sofie Viksten är Sveriges första och hittills enda filosofie 
doktor i etologi och djurvälfärd. I hennes doktorand-
projekt tog hon fram ett bedömningsprotokoll för att 
bedöma hästarnas välfärd. Sofie är numera en eftersökt 
föreläsare och höll under året öppna föreläsningar och 
utbildningar inom Svenska Ridsportförbundet.

Foto: Mikael Sjöberg
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VinjettFriskvårdsfrågan

Besöket i ridsporten var hennes första officiella uppdrag, 
men inte det första mötet med ridsporten. 

- Jag har själv två döttrar som rider på ridskola, men jag 
tror att många inte riktigt förstår hur stor ridsporten faktiskt 
är i Sverige i dag, säger hon. 

- Det är en sport med så många dimensioner. Många dukti-
ga ledare kommer ju till exempel från ridsporten.

Men trots att hästar får så många människor att växa och 
må bra, klassas inte ridsport som friskvård. 

– Vad gäller frågan om ridning och friskvårdsbidrag så tit-
tar man på den frågan just nu på finansdepartementet. Vi har 
ju ett ganska föråldrat regelverk kring vilka aktiviteter som 
har rätt till bidraget. 

Översynen är tänkt att vara klar under den här mandatpe-
rioden, säger hon.

Idrottsministern träffade bland andra Ridsportförbundets 
ordförande Ulf Brömster och vice ordförande Helena Carls-
son. Men hon passade också på att följa tävlingarna och fick 
en pratstund med dressyrens förbundskapten Bo Jenå och 
Rose Mathisen inför dressyrfinalen. 

Tidigare under dagen tog ministern sig också till Slottssko-
gen för att uppleva fyrspann och maraton på nära håll. 

– Vilken folkfest det var! Så mycket intresserade 
människor i rörelse i parken och picknickande barnfamiljer i 
gröngräset. Ett fantastiskt sätt att visa upp ridsporten.

Idrottsministern  
besökte ridsporten
- Vi jobbar hårt på det!  En översyn är tänkt att vara klar 
inom den här mandatperioden.
Det sa Annika Strandhäll angående friskvårdsfrågan 
under hennes besök hos ridsporten och EM. 

”Dags att ta 
tag i Sveriges 
sjukaste frisk-
vårdsfråga”
Kampen för ridsport som friskvård gick vidare med oför-
minskad kraft under året. I samband med EM i Göteborg 
aktualiserades frågan vid ett besök av Idrottsministern 
(se här intill) men också genom ett flitigt delat debatt-
inlägg i SVT Opinion. Det var ridskolerådgivare Anna 
Reilly som i ett rörligt inlägg i våra egna kanaler samt i 
SVT ifrågasatte varför ridsporten, en av Sveriges största 
idrotter med nära en halv miljon utövare och en stor 
idrott för personer med funktionsnedsättning, fortfaran-
de inte klassas som friskvård. På vår egen facebooksida 
hör inlägget till det mest delade hittills.

Fakta ridsport och friskvård
Ridsport är en av fyra idrotter som inte betraktas som friskvård enligt föråldrade regelverk. Ridsporten anses som för dyr och otill-
gänglig. Med hela idrottsrörelsen i ryggen har ridsporten länge arbetat för att bli friskvård, för både rättvisan och hälsans skull. Övriga 
idrotter som inte omfattas av friskvårdsreglerna är golf, utförsåkning och segling.
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VinjettHållbarhet

- Hållbarhet handlar om att använda metoder som tillfreds-
ställer dagens behov, utan att äventyra morgondagens behov. 
Så inledde Alexandra Mörner miljöforumet under EM i rid-
sport i Göteborg, ett av få miljöcertifierade EM.

 Alexandra Mörner som kommer från Lövsta Stuteri och 
Hållbarhetsstiftelsen Axfoundation är ledamot i Svenska 
Ridsportförbundets Miljö- och hållbarhetsutskott:
 - Man kan sträva efter att förbättra det man redan gör 
eller att göra saker helt annorlunda, sa  Gabriella Bragée, 
ordförande i Svenska Ridsportförbundets Miljö- och Håll-
barhetsutskott.
 Efter en paneldiskussion konstaterades att behovet av 
kommunikation kring hållbarhet är viktigt.
 - Det handlar om att ändra människors beteende och för 
att göra det måste vi bli bättre på att kommunicera varför de 
här frågorna är viktiga, menade Gabriella Bragée.

Linda Kjellberg är miljösamordnare på Ridskolan Ströms-
holm och även ledamot i Milö- och hållbarhetsutskottet. På 
ridskolan Strömsholm med 200 hästar är det är viktigt att 
tänka på allt från arbetsmiljö till gödselhantering.

 -Vi har som mål att på olika sätt klara av det mesta inom 
en radie på en mil, alltifrån att leverera gödsel till det lokala 
lantbruket till att använda närbelägen catering för möten 
och konferenser, sa Linda Kjellberg.
 Inbjuden till forumet var också Dan Lövgren, kommuni-
kationschef på Svenskt Vatten, en branschorganisation för 
Sveriges kommuner.
 -Dricksvatten kostar redan idag men skulle kunna kosta 
betydligt mer, menade Dan Lövgren.
Att hästar ska dricka rent vatten kan ses som självklart men 
kanske finns det andra lösningar för bevattning av ridhus 
och ridbanor än att använda dricksvatten. Att ta vara på 
regnvatten är ett sätt eller att använda vatten från dammar 
och vattendrag i närheten.

Häst på hållbart sätt
Alla kan bidra till en mer hållbar ridsport och det är hög tid att börja nu. 
Under EM i Göteborg diskuterades frågorna på ett forum om hållbarhet.

Hållbar vision
Svensk ridsport är en global  
förebild som inspirerar för  

sitt gedigna hållbarhetsarbete  
vilket genomsyrar all  

verksamhet kring häst och ryttare.

Hållbarhet i alla led under 
EM i ridsport 
Göteborg rankas som världsetta enligt 
hållbarhetsindexet Global Destination 
Sustainability Index, och det var därför 
viktigt att även Longines FEI EM i Ridsport 
2017 skulle genomsyras av stadens höga 
ambitioner när det gäller hållbarhet – miljö-
mässigt, socialt och ekonomiskt.

Evenemanget var miljödiplomerat vilket 
innebär att  tävlande, besökare, funktio-
närer och hästar deltog i ett evenemang 
som aktivt och systematiskt arbetade för 
att minska sin miljöpåverkan. Det handlade 
till exempel om all mat som serverades till 
stallar, transporter och besökare.
En viktig del var att öka medvetande-
graden hos alla 1 400 funktionärer samt 
evenemangets partners

Foto: Mikael Sjöberg Foto: Mikael Sjöberg
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VinjettMedia

I takt med våra svenska ryttares framgångar på de internationel-
la arenorna och en ökad uppmärksamhet av internationell 
toppsport, ökar också ridsportens närvaro i lokalmedia. Att 
ridsporten inte syns i media är inte längre sant.

Det skrivs om lokala stjärnor, aktiviteter på anläggningar 
och ridskolor, och många lokala tidningar visar ridsport live 
på sina webb-sidor. Ridsportens och ridskolans plats i sam-
hället i stort syns också i lokal media som rapporterar hur 
kommuner och kommunpolitiker resonerar kring ryttare 
och stallbackar.

Sedan 2006 har antalet klipp där ridklubben och ridskolan 
syns i media ökat från med cirka 47 procent, samma procen-
tuella utveckling som den största grenen, hoppningen, har, 
oräknat rapportering från mästerskapen.

Ridsport i TV
SVT har ridsporten som en av sina prioriterade idrotter, vil-
ket också märks i antal sändningstimmar och tittarsiffror. 

SVT sände totalt, inklusive EM i Ridsport Göteborg men 
exklusive play, 104 timmar ridsport under 2017, vilket är 
den högsta noteringen på TV-timmar hittills. Världscupen i 
hoppning och sändningarna från EM har mest sändningstid 
och också högst tittarsiffror. 

Ridsport på TV sågs av 96 834 000 under 2017.

Ridsport i tryck och på nätet
Förra året började vi mäta värdet av det som publiceras 
på webben på samma sätt som vi mäter värdet av det som  
publiceras i tryckt media. 2016 var värdet i stort sett det-
samma för båda publiceringssätten. För 2017 kan noteras 

en markant ökning för värdet av utrymmet på webb-sidorna 
samtidigt som det tryckta materialet i stort sett ligger kvar på 
samma nivå.

Värdet av ridsportartiklar publicerade på webben motsva-
rar 44 miljoner!

Hemsidan ridsport.se går mer och mer från att vara en ny-
hetskanal till att bli en kunskaps- och faktabank. Läsarna 
letar fakta om regler, standard för ridhjälmar, säkerhet och 
hur förbundet agerar med anledning av #metoo och i trygg-
hetsarbete. Djurskydd och hästens välfärd är andra ämnen 
som eftersöks och en av de mest lästa artiklarna under året är 
”Klartext om vad ryttare får och inte får göra med sin häst”, 
om behandlingar i anslutning till tävling.

Sociala kanaler
Vi arbetar kontinuerligt med att hitta nya kanaler och sätt att 
möta ridsportintresserade på.

I sociala medier noterar vi en ökning på Instagram, medan 
antalet besökare på hemsidan och följare på Facebook ligger 
ganska konstant. 

Ridsporten ökar i 
media
Ridsportens synlighet i media ökar stadigt och med EM på 
hemmaplan blev genomslaget rekordstort 2017. 

96 834 000 

44 milj

Foto: Claes Jakobsson



24 Verksamhetsberättelse 2017 25 Verksamhetsberättelse 2017

Media

2011         2012        2013        2014        2015       2016     2017
0

30

60

90

120

150
TV-tid totalt 2011-2017(h)

2011         2012        2013        2014        2015       2016     2017
0

20

40

60

80

100
Totalt antal tittare 2011-2017(milj)

2011         2012        2013        2014        2015       2016     2017
0

10

20

30

40

50
Print press totalt exponeringsvärde 2011-2017(milj)

2016                                               2017
0

10

20

30

40

50
Webb press totalt exponeringsvärde(milj)

2011         2012        2013        2014        2015       2016     2017
0

4

8

12

16

20
Antal pressklipp(tusen)

2012          2013            2014          2015           2016           2017
0

1

2

3

4

5
Besökare på hemsidan(milj)

2013              2014              2015            2016       2017
0

12

24

36

48

60
Utveckling Facebook(tusen)

2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017
0

400

800

1200

1600

2000
Ridklubben i media klipp

VM
2006

0

800

1600

2400

3200

4000
Mästerskapen i media klipp

EM
2007

OS
2008

EM
2009

VM
2010

EM
2011

OS
2012

EM
2013

VM
2014

EM
2015

OS
2016

EM
2017

0 100000 200000 300000 400000 500000 600000

Män

Kvinnor

Fotboll

Fridrott**

Golf

Korpen

Gymnastik

Innebandy

Ridsport

Tennis

Skidor

Simning

Förbund med flest antal aktiva i idrott* 2017

Med “aktiv idrott” menas att man deltagit minst en gång per år i någon av föreningens aktiviteter. En person kan vara 
aktiv i flera förbund. ** Många lokalföreningar i Friskis&Svettis är medlemmar i Fridrottsförbundet. Källa RF/Idrottonline.

2011         2012        2013        2014        2015       2016     2017
0

30

60

90

120

150
TV-tid totalt 2011-2017(h)

2011         2012        2013        2014        2015       2016     2017
0

20

40

60

80

100
Totalt antal tittare 2011-2017(milj)

2011         2012        2013        2014        2015       2016     2017
0

10

20

30

40

50
Print press totalt exponeringsvärde 2011-2017(milj)

2016                                               2017
0

10

20

30

40

50
Webb press totalt exponeringsvärde(milj)

2011         2012        2013        2014        2015       2016     2017
0

4

8

12

16

20
Antal pressklipp(tusen)

2012          2013            2014          2015           2016           2017
0

1

2

3

4

5
Besökare på hemsidan(milj)

2013              2014              2015            2016       2017
0

12

24

36

48

60
Utveckling Facebook(tusen)

2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017
0

400

800

1200

1600

2000
Ridklubben i media klipp

VM
2006

0

800

1600

2400

3200

4000
Mästerskapen i media klipp

EM
2007

OS
2008

EM
2009

VM
2010

EM
2011

OS
2012

EM
2013

VM
2014

EM
2015

OS
2016

EM
2017

0 100000 200000 300000 400000 500000 600000

Män

Kvinnor

Fotboll

Fridrott**

Golf

Korpen

Gymnastik

Innebandy

Ridsport

Tennis

Skidor

Simning

Förbund med flest antal aktiva i idrott* 2017

Med “aktiv idrott” menas att man deltagit minst en gång per år i någon av föreningens aktiviteter. En person kan vara 
aktiv i flera förbund. ** Många lokalföreningar i Friskis&Svettis är medlemmar i Fridrottsförbundet. Källa RF/Idrottonline.

2011         2012        2013        2014        2015       2016     2017
0

30

60

90

120

150
TV-tid totalt 2011-2017(h)

2011         2012        2013        2014        2015       2016     2017
0

20

40

60

80

100
Totalt antal tittare 2011-2017(milj)

2011         2012        2013        2014        2015       2016     2017
0

10

20

30

40

50
Print press totalt exponeringsvärde 2011-2017(milj)

2016                                               2017
0

10

20

30

40

50
Webb press totalt exponeringsvärde(milj)

2011         2012        2013        2014        2015       2016     2017
0

4

8

12

16

20
Antal pressklipp(tusen)

2012          2013            2014          2015           2016           2017
0

1

2

3

4

5
Besökare på hemsidan(milj)

2013              2014              2015            2016       2017
0

12

24

36

48

60
Utveckling Facebook(tusen)

2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017
0

400

800

1200

1600

2000
Ridklubben i media klipp

VM
2006

0

800

1600

2400

3200

4000
Mästerskapen i media klipp

EM
2007

OS
2008

EM
2009

VM
2010

EM
2011

OS
2012

EM
2013

VM
2014

EM
2015

OS
2016

EM
2017

0 100000 200000 300000 400000 500000 600000

Män

Kvinnor

Fotboll

Fridrott**

Golf

Korpen

Gymnastik

Innebandy

Ridsport

Tennis

Skidor

Simning

Förbund med flest antal aktiva i idrott* 2017

Med “aktiv idrott” menas att man deltagit minst en gång per år i någon av föreningens aktiviteter. En person kan vara 
aktiv i flera förbund. ** Många lokalföreningar i Friskis&Svettis är medlemmar i Fridrottsförbundet. Källa RF/Idrottonline.

Media i siffror

Värdet av exponeringen på tidningarnas 
webb-sidor fördubblades på ett år.

EM på hemmaplan i Göteborg gav utslag  
i antalet TV-timmar. SVT sände från  

tävlingarna i Göteborg. 

Många tittade när de svenska ryttarna tog 
medaljer på EM-banorna i Göteborg. En 
tredjedel av Sveriges befolkning tittade 

någon gång under EM-veckan.

Utrymmet i tryckt media ökade något under 
2017, men ökningen i media syns främst på 

Internet.

I takt med att de vägar läsarna söker 
information förändras, har besökarna till vår 
hemsida minskat, medan de som söker sig 

till vår Facebook ökar.

Framgångsrika EM i flera grenar gav en ökning 
i pressklippen från tidningarnas webb-sidor.

Med ökad synlighet i media kommer också 
intresset för vad som händer på stallbackarna 

utanför de stora tävlingarna.

Grafen talar i princip för sig själv. Ett mäster-
skap på hemmaplan och medaljregnet med 11 
medaljer totalt till svenska ryttare ger effekt.

Media från FEI Longines European Championships Gothenburg
SVT sände totalt 105 timmar från EM i Ridsport Göteborg, varav 50 timmar var enbart TV Broadcast. 34% av svenska folket tittade på EM 
i Ridsport och tittade i snitt 45 minuter.Tittarsnittet under hela EM var 164 000. EM i Ridsport gav totalt ca 5 miljoner tittarkontakter.

Som mest tittade 915 000 personer, fredagen den 25 augusti under laghoppningen. Den kvinnliga publiken var större än den manliga 
under samtliga sändningar under EM vilket är ovanligt när det gäller sportsändningar. SVT online sände totalt 293 000 timmar uppspelat 
på 621 000 starter, exklusive klipp och parallellsändning på SVT Play.

I augusti tar sig EM i Ridsport in på topp 10-listan över mest sedda program i alla kanaler som visas i Sverige, med en åttonde plats från 
sändningen den 27 augusti, individuella hoppfinalen. (msm.se)

125 fotografer och 130 reportrar var ackrediterade. 

De producerade 2 670 artiklar som publicerades på tidningarnas internetupplagor. Värdet för det som publicredes på nätet motsvarar 
10,6 miljoner i annonsutrymme. Det som publicerades i tryckt media motsvarar 5,2 miljoner.

På plats fanns också fyra radiokanaler från Sverige, Tyskland och Irland och 13 TV-bolag från Europa.

Internationellt sändes 1 325 timmar på 60 kanaler från Longines FEI European Championships Gothenburg, 79 miljoner tittade och sänd-
ningarna motsvarar 22,3 miljoner Euro i PR-värde. 

Foto: Claes Jakobsson
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VinjettFörbundsstämman

26 Verksamhetsberättelse 2017

Cirka 200 personer med representanter från 19 distrikt och 
xx föreningar samlades på Knytpunkten på Strömsholm för 
2017 års förbundsstämma. 

En av frågorna som väckte starkt engagemang och som åter-
speglades i flera motioner var hur ridsporten ska arbeta för 
en miljö fri från kränkningar och trakasserier, och aldrig låta 
tystnaden tala.

- Det är oerhört viktigt att vi diskuterar detta och belyser de 
etiska frågorna, sade ordförande Ulf Brömster, som tillsam-
mans med förbundsstyrelsen fick klartecken från stämman 
att fortsätta det trygghetsarbete som initierats och pågår 
inom förbundet.

I styrelsens verksamhetsplan för 2018-2019 väger värderings-
arbetet tungt med uppgiften att förankra värdegrunden så att 
den genomsyrar ridsportens alla verksamheter.  

Stämman beslutade också att tillsätta en medlemsombuds-
man, i enlighet med Norrbottens Ridsportförbunds motion. 
Medlemsombudsmannen (som i dagsläget är två personer) 
finns på Svenska Ridsportförbundets kansli från och med 
sommaren 2017. 

Höjd avgift ger ridsporten växtkraft 
Det blev livliga diskussioner när föreningarnas årsavgift till 
förbundet skulle fastställas av förbundsstämman. Årsavgif-
ten hade legat oförändrad sedan 2015. För att ge ridsporten 
växtkraft och muskler att genomföra förbundsstyrelsens 
verksamhetsplan med bland annat ökad satsning på digita-
lisering, krävs också ökade resurser. Förbundsstyrelsen fö-
reslog därför en höjning av föreningarnas årsavgift till för-
bundet från 78 kronor till 100 kronor per medlem för 2019 
och 112 kronor 2020. kronor Efter diskussioner och votering 
krävdes rösträkning för att fastställa att stämman beslutade 
enligt förbundsstyrelsens förslag.

- Jag är glad över att ni tror på den verksamhetsplan som vi 
har lagt. Vi tackar för förtroendet. Nu kan vi fortsätta att ut-
veckla verksamheten, sa Ulf Brömster.

Häst&Ryttare en viktig röst 
Ett förslag att lägga ner papperstidningen Häst& Ryttare 
röstades ned av stämman. Ryttare är en viktig kanal för att 
nå medlemmarna, men också politiker och andra påverkare. 
Med stor majoritet röstade stämman att papperstidningen 
ska fortsätta att leva.

Ny laguppställning och trimmad organisation 
Ulf Brömster omvaldes som ordförande för åren 2017-2019. 
Gunilla Fredriksson blev ny ledamot i förbundsstyrelsen. Ef-
ter tidigare beslut minskas Svenska Ridsportförbundets or-
ganisation från fem sektioner till tre från och med stämman 
2017. 

Svenska Ridsportförbundet får tre sektioner under förbunds-
styrelsen. Det är Ridskole- och Utbildningssektionen, Täv-
lingssektionen och Centrala Ungdomssektionen.

Utbildningssektion och Ridskole- och Anläggningssektion 
slås ihop till en Ridskole- och Utbildningssektion.

Medlemssektionen upphörde och istället förstärks förbun-
dets kansli med en medlemsombudsman (se ovan).

Två råd har inrättats som är direkt underställda förbundssty-
relsen: ett Digitaliseringsråd för digitalisering av och inom 
ridsporten, där även digital utveckling och interaktivt läran-
de ingår samt ett Hästhållnings- och anläggningsråd för frå-
gor runt anläggningar i alla dess former. För förteckning över 
styrelse och förtroendevalda se Ridsporten i siffror.

Trygghet inom ridsporten var en av huvudfrågorna på 
Svenska Ridsportförbundets stämma på Strömsholm i maj.

Trygghetsfrågor i 
fokus på stämman

Förtjänstmedaljer
Under inledningen av förbundsstämman upp-
märksammades sex personer med förbunds-
tecken, för sina mångåriga insatser inom svensk 
ridsport. 

Kunglig förtjänstmedalj i guld delades ut till Hans 
Forssman, Västergötlands Ridsportförbund, 
Lena Austrin Kull, Värmland och Gudrun Orava, 
Uppland. 

Svenska Ridsportförbundets förtjänstmedalj i sil-
ver delades ut till Kristina Girhagen, Mittsvenska 
och Inger Hedberg, Uppland. Svenska Ridsport-
förbundets förtjänsttecken i guld delades ut 
till Agneta Aronsson för hennes insatser inom 
paradressyren.

Foto medaljörer: Förtjänstmedaljörer, fr v främre 
raden vid stämman 2017. Lena Austrin Kull, Inger 
Hedberg, bakre raden fr v Kristina Girhagen, Ag-
neta Aronsson, Gudrun Orava, Hasse Forssman.

24 motioner
24 motioner behandlades under stämman. Åtta 
bifölls och är under bearbetning. Enligt ett nytt 
beslut på stämman ska en redovisning av dessa 
motioner presenteras på ridsport.se senast sex 
månader efter stämman. Redovisningen hittar 
du här.

Alla motioner och beslut från förbundsstämman 
hittar du här.
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Vinjett Vinjett

Att alla ska känna sig trygga i stallet är en viktig grundfråga för ridsporten. Inom 
ridsporten ska vi inte acceptera att någon blir utsatt för vare sig trakasserier, 
övergrepp eller näthat och hot. Det är inte, och ska inte vara, en del av vår kultur. 
Det är ett budskap vi tar på djupaste allvar.   

Redan innan höstens #metoo-rörelse riktade välbehövligt fokus på frågan, hade 
Ridsportförbundet påbörjat ett arbete för ökad trygghet i stallet och för att ge 
föreningar och enskilda medlemmar bra verktyg för trygga stallbackar. 

Enskilda händelser och #metoo-rörelsen har visat att det arbetet är långt 
ifrån slutfört och aldrig får klinga av. 

Precis som i samhället i övrigt står vi inför utmaningar. Det som förekommer i 
samhället finns också hos oss, det måste vi vara uppmärksamma på. Och i och 
med att det finns många unga tjejer och killar som kan komma i beroendeställ-
ning har vi ett extra stort ansvar.

Det handlar om att hålla diskussionen vid liv, prata om frågorna kring etik 
och värdegrund och att stötta varandra när det behövs. Det ska bli en naturlig 
process inom hela ridsporten.

Riksidrottsförbundet har också frågan om trakasserier och övergrepp på sin 
agenda. Vid Riksidrottsmötet i maj beslutades om att en etisk kod för svensk 
idrott ska tas fram, förutsättningarna för en visselblåsarfunktion ska ses över, 
en idrottens ombudsman ska inrättas samt att se över idrottens bestraffnings-
regler ur ett barnrättsperspektiv.

Svenska Ridsportförbundet har också inrättat funktionen Medlemsombudman 
för att ta emot och hantera frågor, ge råd och stöd för föreningar och medlemmar 
om trakasserier och övergrepp.

Nu arbetar vi med konkreta åtgärder för att få ett långsiktigt hållbart arbete 
för att förhindra framtida övergrepp och trakasserier.

Materialet ”Trygg i stallet” till föreningar revideras och ses över och för lan-
sering 2019. Etik och värdegrundsfrågor ska i högre grad än tidigare ingå och 
särskilt lyftas i alla våra utbildningar.

Trygghetsarbetet aktualiserades under året med bland annat 
#metoo-rörelsen som fick sin egen grupp inom ridsporten i 
#visparkarbakut.

Viktigt arbete för 
ökad trygghet

Medlemsombudsmannen kan ge stöd
Medlemsombudsmannen är en funktion som inrättades 
under året för att ge föreningar och enskilda medlemmar 
råd och stöd i olika frågor.

Uppdraget är uppdelat i två delar. Den ena delen är 
fortsatt stöd och rådgivning för våra medlemsföreningar. 
Där är utveckling av föreningsverksamhet i fokus, liksom 
hantering av medlemsansökningar, kontakter med fören-
ingar och distrikt. Ofta handlar det om ”mellanmänskliga 
relationer” och exempelvis kunskapsfrågor om bildande av 
förening.

Den andra delen är starkt kopplad till juridiska frågeställ-
ningar. Här handlar det ibland om problem inom förening-
arnas verksamhet, uteslutningsärenden, nekade medlem-
skap, formfel mm samt frågor om överträdelser i etiska/
moraliska frågor. 

 För att Svenska Ridsportförbundet ska kunna agera behö-
ver vi en skriftlig anmälan när det gäller sexuella trakasse-
rier och övergrepp. Den kan skickas till Medlemsombuds-
mannen eller tjänsteman på centrala kansliet. Förbundets 
generalsekreterare, i samråd med förbundets ordförande 
beslutar sedan om hur ärendet skyndsamt ska handläggas. 
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VinjettRidsport och inkludering

-Som den stora samhällsaktör vi vill vara är det viktigt att vi ar-
betar för en ökad mångfald. Att spegla samhället är vårt upp-
drag men det är också en ren överlevnadsfråga. 

- Nya grupper med andra erfarenheter gör ridsporten rika-
re och tvingar oss att reflektera och utveckla verksamheten. 
Det sa Svenska Ridsportförbundets vice ordförande Helena 
Carlsson med anledning av en den nya rapport om ridsport 
och integration som gjorts i samarbete med Malmö Högskola.

- För forskningen är den här studien viktig eftersom vi behö-
ver veta mer om idrott och integration, och inte minst inom 
ridsporten där det nästan inte finns någon liknande forsk-
ning sedan tidigare, säger Susanna Hedenborg, professor i 
Idrottsvetenskap vid Malmö Högskola.

Tillsammans med doktoranden Anna-Maria Hellborg har hon på 
uppdrag av Svenska Ridsportförbundet analyserat tidigare 
integrationsprojekt inom ridsporten.

Studien är ett kunskapsunderlag för att ridsporten bättre 
ska öppna dörrarna för fler, och skapa en hållbar strategi för 
ridsport och inkludering.

- Vi behöver växa oss större och vill såklart att fler ska hit-
ta till stallet och upptäcka glädjen och passionen i ridsporten. 
Tillsammans med hästar är vi alla lika och vår sport rymmer 
många livsviktiga värden som vi vill dela med fler. Som till 
exempel jämlikhet, empati och vår jordnära ledarskola, säger 
Helena Carlsson.

Rapporten ger flera exempel på satsningar på ökad inklu-
dering. Läs hela rapporten här.

Men för att locka nya grupper till stallet kan vi inte räkna med 
att göra som vi alltid har gjort.

- Vi ser behovet av en större öppenhet för nya grepp, utan 

att för den skull tumma på säkerheten tillsammans med häs-
tarna, säger Susanna Hedenborg.

- Hästens språk är visserligen universellt men idag sker till 
exempel kommunikationen i stallet ofta via skyltar och lappar, 
och redan där stänger man ju ute vissa grupper.

Tillgänglighet handlar också om att arbeta för bra kom-
munikation, något som flera föreningar lyfter i studien.

Att öppna dörrarna för fler hör till Ridsportförbundets strate-
giska mål mot 2025. 

- Många föreningar pekar på strukturella utmaningar och 
där har vi som förbund förstås ett stort ansvar, säger Helena 
Carlsson.

- Men jag tror också vi kan göra stor nytta med små medel. 
Samarbeten med andra aktörer har visat sig vara en viktig 
framgångsnyckel i mångfaldsarbetet och bara genom att 
sprida goda exempel kan bra satsningar smitta av sig till fler.

- Vårt mål är att bygga en nyfiken, välkomnande och håll-
bar verksamhet där alla känner igen sig och vill vara kvar. 
Där projekt blir verksamhet och trösklarna till stallet hyvlas 
ner. Det är ett viktigt arbete, men det kommer att ta tid.  

Samarbetet med Malmö Högskola får också en fortsättning. 
Nästa steg är att samla erfarenheter från utlandsfödda som 
börjat rida eller kanske deltagit i ridsportens integrations-
projekt. 

Rapporten ”En ridsport för alla” presenterades bland annat på 
Svenska Ridsportförbundets politikerseminarium ”Ta vara 
på hästkraften” som ägde rum i samband med Longines FEI 
EM i Ridsport i Göteborg.

En ridsport för alla?
Ridsport för alla, hela livet är Svenska Ridsportförbundets paroll. Men 
idag finns få med utländsk bakgrund inom ridsporten. Tillsammans med 
Malmö Högskola har vi tittat närmare på ridsport och inkludering.

- Vårt mål är att bygga 
en nyfiken, välkomnande 
och hållbar verksamhet 
där alla känner igen sig 
och vill vara kvar. 

Foto: André Larsson

http://www.ridsport.se/ImageVaultFiles/id_63712/cf_559/En_ridsport_f-r_alla_-_rapport_om_ridsport_och_int.PDF
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VinjettHästkraften

”Ta vara på Hästkraften” var rubriken på Svenska Ridsportför-
bundets seminarium som inledde EM-veckan, en passning 
till politiker på olika nivåer och med fokus på ridsportens 
politiska frågor.

Helena Carlsson, vice ordförande i Ridsportförbundet och 
Kicki Ronnerberg Bäckman, som arbetar med samhällsfrå-
gor på förbundet, presenterade ridsportens politiska frågor. 

Medverkade gjorde bland andra politiker, kommunrepre-
sentanter och Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbil-
darnas ordförande Björn Eriksson.

Att Ridsport är folkhälsa råder det ingen tvekan om, men 
ändå bollas friskvårdsfrågan fortfarande mellan politikernas 
och Skatteverkets bord.

-Det är absurt, en lagstadgad diskriminering, säger Kicki 
Ronnerberg Bäckman.

- Man säger till oss att ”frågan är i loopen”. Men vi har varit 
i den där loopen ett bra tag nu.

Ridsporten och friskvården är en fråga utan politisk färg.
- Det finns en stor partipolitisk enighet i den här, säger Pe-

ter Johnsson (S) som är ledamot i Riksdagens Kulturutskott 
med ansvar för idrott och spel. 

- Alla överens om att friskvårdsavdraget ska förbättras och 
det finns en vilja att göra något åt detta. Men det är ändå väl-
digt krångligt på något vänster.

-Det finns nästan inga tidigare studier i världen som handlar om 
ridsport och integration, savSusanna Hedenborg som pre-
senterade helt unik och pinfärsk forskning på seminariet.
För att lära mer, öka mångfalden och hitta en hållbar strategi 
för inkludering har ridsporten tagit hjälp av Malmö Högsko-
la för att analysera tidigare integrationssatsningar inom rid-
sporten. Läs mer om rapporten på sidan x.

Charlotte Palmstierna är ridsportens första integrationssam-
ordnare och har Skåne som arbetsfält.  I jobbet hjälper hon 
till med det uppsökande arbetet och att hitta fruktbara sam-
arbeten med kommuner och andra aktörer. 

Nycklar som enligt rapporten visat sig vara viktiga för att 
satsningar ska få liv.

- Ridskolor har ofta fullt upp med den dagliga driften men 
det är viktigt att vi öppnar upp och visar vad vi kan erbjuda.

Ta vara på  
hästkraften!
I samband med EM i Göteborg fördes viktiga samtal om ridsport. 
Bland annat med politiker och påverkare om Sveriges sjukaste 
friskvårdsfråga. Och om hur ridsporten kan bli rikare genom att 
öppna dörrarna för nya grupper.

Bygga för hästar och människor
Under EM bjöd Svenska Ridsportförbundet in till 
ett gratis och fullmatat seminarium där experter 
delade med sig av sina bästa råd om hästanlägg-
ningar. Hur bygger vi bäst för hästar, människor, 
pedagogik och lönsamhet? Dessutom kom 
Hallstahammars kommun och Hallsta Ridklubb 
och berättade om sin process som resulterat i att 
kommunens största idrottsförening fick en fräsch 
anläggning till en rimlig peng. Seminariet var 
gratis och öppet för alla.

Seminariet utgick från innehållet i förbundets 
digitala skrift Hästanläggningar – en guide. 

Foto: Mikael Sjöberg

http://www.e-magin.se/paper/t4vd20b8/paper/1#/paper/t4vd20b8/1
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SamarbetspartnersSamarbetspartners

Tillsammans med våra partners utvecklar vi svensk ridsport i 
världsklass

Folksam är ridsportens huvudsponsor och tillsammans 
genomför aktiviteter inom tävling, utbildning och säkerhet. 
Ridsportens olycksfallsförsäkring för alla medlemmar i 
Svenska Ridsportförbundet finns från 2017 hos Folksam, och 
vi är glada att tillsammans med Folksam kunna erbjuda våra 
medlemmar den tryggheten.

Försäkringen gäller vid olycksfall under aktivitet anord-
nad av Svenska Ridsportförbundet, dess distriktsförbund, 
medlemsförening eller i samverkan med medlemsförening, 
vid enskild ridning och träning samt vid direkt färd till och 
från verksamhet enligt ovan.

Om träning/tävling anordnas på annan ort än hemorten 
(även utomlands) gäller försäkringen också under resor och 
vistelse i samband med sådan resa.

Stolt SM-sponsor
Att bli svensk mästare är bland de finaste som finns, och som 
ridsportens SM-sponsor sätter Folksam guldkant på mäster-
skap genom bidrag till arrangörer och guldfärgade vinnar-
täcken. Folksam Elitallsvenska och Folksam Ponnyallsvens-
ka står för laganda och spänning och engagerar hoppryttare 
på ponny och häst. Läs mer på sidan x.

Ryttarutveckling
Varje höst är det terminsstart i Ryttarutveckling nivå 3, en 
del i Svenska Ridsportförbundets centrala utvecklingspro-
gram för ryttare. Tack vare engagemanget och stödet från 
ridsportens huvudsponsor Folksam, har utvecklingspro-
grammet på nivå 3 ett stort och varierat innehåll med till 
exempel idrottspsykologi, fysträning, kostföreläsningar och 
hästkunskap vid avsuttna träffar, till uppsutten träning.
Ryttarutveckling finns i fem nivåer, från de första stegen med 
Ryttarmärken till en seriös satsning mot de stora internatio-
nella mästerskapen.

På distriktsnivå genomförs nivå 2 som ska lägga en bra 

grund för den som satsar på att gå vidare i sitt tävlande, och 
locka till att söka vidare till nivå 3.

Ryttarutveckling har med åren blivit alltmer etablerat och 
allt fler går vidare mellan de olika stegen.

ATG Hopp&Talang
ATG Hopp&Talang är Ryttarutvecklings nivå 4, och här är 
kraven större och deltagarna färre. Utvecklingsprogrammet 
har inriktningen tävla för att vinna och deltagarna ska träna 
och/eller tävla på svår-klass-nivå.

Under hösten var det den fjärde kullen hopp-, dressyr-, och 
fälttävlansryttare som samlades för introduktion och plane-
ring för individuella upplägg.

Upplägget i ATG Hopp&Talang har utvecklats i samma i 
takt som ryttarna avlöst varandra genom åren.

För att året ska bli så givande för ryttarna som det bara går, 
strävar resursteamet efter att möta varje deltagares individu-
ella behov så långt det är möjligt.

Saab satsar på dressyr
Svenska Ridsportförbundet och Saab fortsatte under året att 
utveckla sin gemensamma satsning för att ta svensk dressyr 
till ännu högre höjder. Samlingsnamnet är Dressage Take Off 
- satsningen som handlar om att få alla ryttare att utforska 
sin potential och bli så bra som de bara kan.

Dressage Take Off består av fem olika projekt
- Saab Top 10 Dressage under Sweden International Horse Show
- Saab Team Sweden Dressage
- Saab International Grand Prix Dressage Flyinge
- Patrik Kittel Dressage Tour 
- Hållbara Ryttare

Samarbetet med seniorlandslagets ryttare och jobbar mot 
målet fler medaljer, gärna av ädlare valör, fler ryttare på topp 
tio på världsrankingen och fler svenska ryttare på internatio-
nella tävlingar.

Samarbetspartners
Genom fler och djupare samarbeten ökade Svenska Ridsportför-
bundets sponsorintäkter med hela 45% under året.

Foto: Roland Thunholm (alla bilder)
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Vinjett Vinjett

Sista helgen i september är Flyinge värd för Saab Inter-
national Grand Prix Dressage Flyinge, med klasser både för 
Grand Prix-ryttare och för ungdomsryttare. Tävlingen ger 
fler ryttare möjlighet till internationell rutin och erfarenhet.

Patrik Kittel Dressage Tour
Att alla kan rida Grand Prix är dressyrprofilen Patrik Kittels 
paroll när han möter storpublik och nya ekipage på sin Sve-
rigeturné i samarbete med Saab. En dressyrresa i världsklass 
som gjorde sin första halt hos Vällingby Ryttarsällskap utan-
för Stockholm.

Touren är ett fyraårigt koncept och en dressyrresa som på-
går parallellt med hans egen satsning mot Tokyo 2020. 

Via interaktiva clinics och en hemsida, dressagetour.se, 
med tips och inspirerande filmer, är syftet att sprida kunskap 
om dressyr till fler och ta hjälp av teknik och innovation.

Svårigheterna på touren höjs stegvis. Första året handlade 
om den viktiga grundridningen.

Granngården
Granngården och Svenska Ridsportförbundet inledde ett 
nytt och brett samarbete under året. En stor del i avtalet är 
Granngården Riksmästerskap.

I Granngården Riksmästerskap i hoppning får den sto-
ra majoriteten av landets hoppryttare på ponny och häst 
en unik chans att delta i en rikstäckande tävling i lätta och 
medelsvåra klasser. Tre ryttare i tre klasser, samt totalt sex 
ponnyryttare i två klasser kommer att utses till Riksmästa-
re 2018. Finaltävlingen arrangeras för första gången under 
Sundbyholm Summer Games vecka 31 i Eskilstuna.

Ryttarna kan kvala på alla tävlingar från Kiruna i norr till 

Ystad i söder och någon särskild cupanmälan för kvalen be-
hövs inte. Allt ska vara enkelt och smidigt.
Leksands Knäckebröd 
Men det var fler landslag ute på mästerskapsäventyr. Lek-
sands Knäckebröd har stöttat U25-ryttarna i dressyr under 
flera år, och U25-laget blev femma på sitt EM med Marina 
Mattsson som bästa svensk i finalen. U25-laget laddade i an-
rika Aachen där laget blev tvåa och de tre lagryttarna gick till 
individuell final.

Resia är ridsportens resebyrå och står bland annat bakom det 
generösa resestipendium som delas ut till Årets eldsjäl på 
Ryttargalan. Equi Tours tar varje år med nyfikna ridsportäls-
kare till världens evenemang och på resor med hästdoft. Till-
sammans skapar vi mervärde för deltagare vid evenemang 
med svenskt deltagande.

Tack vare Safety Systems får aktiva föreningar fina priser i Rid-
borgarjakten.

Folksam 
ATG
Saab

Resia
Leksands Knäckebröd
Equi Tours

Granngården
Safety System
LRF
Animo
NEH
Nordic Choice Hotel

Samarbetspartners 2019
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Foto: Claes Jakobsson
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EM i ridsport i GöteborgEM

21-27 Augusti 2017

Under sju dagar i augusti  
förvandlades Göteborg till  
ridsportarena och en stad  
fylld med hästar, ryttare,  
kuskar och hästälskare.  

Longines FEI EM i Ridsport,
det största ridsportevenemanget 
i Sverige på nästan 30 år, blev 
en sportslig succé och historiskt 
evenemang för svensk ridsport.

Senast Sverige var värd för ett stort mästerskap inom ridsporten 
var 1990 i Stockholm. Den gången gällde det ett världsmäs-
terskap. Och det blev en succé vars positiva effekter gagnar 
svensk ridsport än idag. Därför var det med stor glädje och 
förväntan som Svenska Ridsportförbundet ansökte om att 
stå värd för ett Europamästerskap mitt i centrala Göteborg.

Got Event AB var arrangör av evenemanget med interna-
tionella ridsportförbundet, FEI, och Svenska Ridsportför-
bundet som partners. 

Longines FEI EM i Ridsport blev precis den succé som arrangö-
rerna hoppats på.

Med mängder av besökare på alla de tre arenorna, tillsam-
mans med stora sportsliga framgångar för Sverige är fram-
gångssagan för EM i Ridsport ett faktum

EM-veckan inleddes med en spektakulär invigning på ett näst in-
till fullsatt Ullevi och mästerskapet invigdes av H.K.H. Prin-
sessan Madeleine.

På Heden, arenan med fri entré, startade veckan med pa-
ra-dressyr, där de skickliga ryttarna med funktionsvariation 
kämpade om medaljerna. Många fina ögonblick och fantas-
tiska samspel med hästen som även fick förbipasserade att 
stanna upp och bänka sig på läktarna.

Redan innan EM hade våra svenska fälttävlans- och dis-
tansryttare satt tonen för mästerskapet genom rida hem sil-
ver respektive brons i sina EM.  Louise Etznér Jakobsson som 

var först ut av de svenska ryttarna i EM i Göteborg, grundade 
med två fina medaljer; brons och silver. 

Veckan fortsatte med körning fyrspann, som blev en publikatt-
raktion med mängder av besökare som följde den fartfyllda 
körningen på nära håll. När det var dags för det spektakulära 
maratonmomentet var det fest med fullt av åskådare längs 
sträckan genom staden och ca 30 000 i Slottsskogen som en-
tusiastiskt hejade på ekipagen. 

På evenemangsområdet på Heden samlades ridsporten-
tusiaster, turister och förbipasserade för att shoppa, äta gott 
hos välrenommerade krögare och titta på uppvisningar av 
ridsportens olika grenar- Och den som ville kunde testa att 
rida själv. Under helgen slogs publikrekord.

Ullevi stod värd för hoppning och dressyr och arenan im-
ponerade på både ryttare och besökare. De svenska ryttar-
nas lagbrons i dressyr blev första blågula medaljen i arenan. 
Rutinerade Tyskland tog hem segern med Isabell Werth i 
spetsen. 

Hoppningen började i suverän stil för svenskarna som smittades 
av medaljfebern och bärgade hem silver i laghoppningen. Till 
sista klassen för veckan, individuell hoppning, hade massor-
na hittat till Ullevi för att heja fram Peder Fredricson och den 
numer bevingade hästen H&M All In som tillsammans tog 
hem EM-guldet. 

Hästfesten!
Cirka 125 000 besökte Ullevi under EM-veckan, det var 30 000 i 
Slottsskogen under maratonkörningen. Tävlings- och evenemangs- 
området på Heden blev också den publika mötesplats man från  
arrangörshåll hoppats på.
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VinjettEM i ridsport i Göteborg

Kungaparet fanns på plats på läktaren och H.M Drottning Silvia 
delade ut de individuella medaljerna i hoppning.

Under EM-veckan var det också framgångsrika tävlingar för de 
yngre ryttarna i både dressyr och hoppning. I Lövsta Future 
Challenge International fick de bästa ryttarna i Europa som 
är under 25 år, chans till att tävla under mästerskapsliknande 
former på Ullevi. Klasserna drog mycket publik och var väl-
digt uppskattade.

Evenemanget har fått väldigt mycket beröm från olika håll, 
både besökarmässigt och sportsligt. Att flytta in hästarna 
till staden och på så sätt göra rid- och körsporten tillgänglig 
för alla blev en riktig publiksuccé. Medialt satte EM också 
rekord. Och de svenska medaljerna smittar av sig på en hel 
ridsportnation.

Uppladdning 2016 
Uppladdningen mot Longines FEI EM i Ridsport började re-
dan 2016 då Sverige, med Svenska Ridsportförbundet som 
samordnare, var partnerland till CHIO Aachen i Tyskland, 
världens största ridsporttävling. Longines FEI EM i Ridsport 
presenterades för övriga Europa både på mässan, under in-
vigningen och under tävlingsdagarna. H.M. Drottning Silvia 

invigde evenemanget och var beskyddare av det svenska del-
tagandet.

Förvandlingen
När Håkan Hellström lämnade Ullevi började omvandling-
en från konsertarena till mästerskapsarena för ridsport i 
världsklass.

Gräset hyvlades bort, en bottenplatta med makadam och 
så specialblandad fibersand på det, med sand från Vät-
terns strand. Det var receptet på en hopp- och dressyrba-
na i världsklass. En uppvärmningsbana, VIP-paviljong och 
temporära läktare på det så var det riggat för EM på Ullevi.

Totalt lades cirka 40 000 m2 ridbana på de olika arenorna 
och uppvärmningsområdena. Även Heden förvandlas till 
mästerskapsarena för körning fyrspann samt paradressyr. 

Totalt levererades 3200 ton fibersand till Heden. Och cirka 
1 000 ton stenmjöl till utställar- och restaurangområdet

Alla EM-bilder från: Claes Jakobsson
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EM

Longines FEI European Championships Gothenburg 21-27 Augusti 2017 i siffror

Fyra grenar 
Hoppning, dressyr, fyrspann, para-dressyr

Tre arenor 
Ullevi Arena, Heden, Slottsskogen

Eurohorse Shopping Village
Extra aktiviteter på Heden

Deltagare från 30 nationer 
 Sju nationer hade deltagare i alla fyra  
 grenarna (AUT, BEL, FRA, GER, NED,  
 SUI, SWE).
 Nio nationer hade deltagare i en gren  
 (BLR, CRO, GEO, ISR, LAT, LUX, MKD,  
 SVK, TUR).
 Hoppning – 26 nationer, 96 ryttare,  
 129 hästar.
 Dressr – 20 nationer, 67 ryttare,  
 67 hästar.
 Para-Dressyr – 20 nationer, 62 ryttare,  
 62 hästar.
 Fyrspann – 9 nationer, 21 kuskar,  
 105 hästar

Medaljer
 Hoppning – 6 (lag och individuellt).
 Dressage – 9 (lag, individuellt GP  
 Special och GP Freestyle).
 Para-Dressyr – 33 (lag, individuellt  
 Individual Championship Test Grade 1-5  
 och Freestyle Grade 1-5).
 Fyrspann – 6 (lag och individuellt).
 Total 54 medaljer.

Svensk TV
 SVT (SWE) – 50 timmar TV Broadcast/  
 50 timmar online + inslag = circa  
 05 timmar.
 127 sändningstillfällen – nådde  
 33 164 000 tittare.
 34 % of Svenska befolkningen tittare i  
 genomsnitt 45 minuter.
 Nations Cup omgång 2, fredag 25  
 augusti  – 915 000 tittare.

Publik
Ullevi Arena – 123 409.
Heden –250 000.
 
Slottsskogen (marathon) – cirka 30 000 i 
Slottsskogen plus 15 000 åskådare längs 
vägen genom stan.

Kungligt besök
H.K.H. Prinsessan Madeleine övervarade 
invigningsceremonin måndag 21 augusti
DD.MM. kung Carl-Gustaf och drottning 
Silvia såg den individuella hoppfinalen 
söndagen 27 augusti, gjorde ett studiebe-
sök I stallarna, och H.M. drottning Silvia 
delade ut medaljerna i den individuella 
finalen, bland annat till Europamästaren 
Peder Fredricson.

Idrottsminister Annika Strandhäll besökte 
EM på lördagen 26 augusti och tittade  
bland annat på fyrspannens maraton i 
Slottsskogen.

Tävlingsplatser: 
Ullevi 
Mästerskapsklasser och internationella 
U25-klasser i hoppning och dressyr.

Heden 
Tävlingsplats för körning fyrspann samt 
paradressyr. Här kommer också att finnas 
ett shoppingområde med ca 100 utställare 
samt uppvisningar och aktiviteter för hela 
familjen.  Till Heden är det fri entré hela 
veckan.

Slottsskogen och staden 
Extra spektakulärt blir det när fyrspan-
nets maratonmoment under lördagen går 
genom centrala staden från Heden till 
Slottsskogen där hinderbanan placeras. 
Evenemanget genomförs i nära samver-
kan mellan Svenska Ridsportförbundet, 
Got Event AB samt Göteborg & Co.

Miljövänligt
Longines FEI European Championhips var 
miljödiplomerat enligt svensk standard
Göteborg toppar den världsomspännande 
rankingen Global Destination Sustainabi-
lity Index. Longines FEI European Cham-
pionships hade det första miljövänliga 
hindret på ett mästerskap. Ett hinder som 
återkommer på Gothenburg Horse Show I 
februari nästa år.
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Folkfest och fullt ös för fyrspannen!
De mäktiga fyrspannen tog över i staden och maraton i Slott-
skogen blev en riktig folkfest.

Fredrik Persson, Johan Dengg och Axel Olin laddade upp 
inför EM med tre dagars intensiv drillning av tränaren tyske 
Michael Freund (själv flerfaldig världsmästare i grenen) och 
tog emot en samlad mediatrupp på och nyfiket besök på stall-
backen inför EM.

Sverige slutade femma och bäste svensk blev Axel Olin på 
en tiondeplats.

-Vi har haft lite problem med hästar och annat här i år men 
vi har gjort vad vi kan, och just nu är vi inte bättre än så här, 
kommenterade förbundskapten Gerhard Winroth.
Desto gladare var han över EM i stort.

Fyrspannen är ridsportens tungviktare och var ett spekta-
kulärt inslag i staden när maratonekipagen rullade från He-
den mot Slottsskogen som samlade runt 30 000 åskådare. 

I Paradressyr delas medaljer ut i både inledande individuella 
programmet och i den avslutande küren till musik. 

Vid Paralympics i Rio 2016 tog Louise Etzner Jakobsson 
och Zernard dubbla brons. 

Louise var först ut av alla svenskar i EM när Europas bästa 
pararyttare samlades på Heden. Och hon började som hon 
brukar. Med brons direkt.

- Nu blir jag blir väl den där eviga trean, skojade Louise.
- Men det känns jättebra att ha ett brons. Det är godkänt, 

men jag vet att vi kan bättre.

Och bättre skulle det bli. 
Alla svenska ryttare tog sig vidare till det fria programmet 

kür. En superspännande final som slutade med svenskt silver.

- Jag är verkligen jätteglad. Man kan inte vara annat när man 
tagit EM-medalj, jublade Louise över sin andra medalj och 
den ädlaste i samlingen hittills.

För sex år sedan såg livet betydligt annorlunda ut för Louise 
Etzner. Hon var med om en olycka med skallfraktur som 
följd.

- Jag hade aldrig trott att detta skulle vara möjligt, det tog 
två år för mig att komma tillbaka upp på hästryggen och nu 
är jag här, berättade Louise som har haft mycket hjälp av häs-
tarna i sin rehalibitering.
- Förr tränade jag hästar. Nu är det hästar som tränar mig.

Felicia Grimmenhag, som tävlar i grad 3, var supernöjd med sin 
EM-debut. I küren kom hon på femte plats med Tarot E och 
förbättrade sitt personliga rekord till 72,407.

Anita Johnsson och Dear Friend kom på sjätte plats i grad 
1, och Lena Malmström på Hotdream Que knep en femteplats 
i grad 5. Anita Jonsson fick inte riktigt till det i lagprogram-
met där Dear Friend var lite oregelbundet. Men i küren var 
han avspänd och fin.

- Att få avsluta så här är jätteroligt, sa hon om femteplatsen. 
Det här har varit en fantastisk tävling, med suveränt bemö-
tande. Ett riktigt bra arrangemang!

I lagtävlingen slutade svenskarna åtta och på poängplats, 
ett par snäpp från målet att vara bland de sex bästa. Topp-
nationerna Storbritannien, Danmark och Nederländerna var 
svåra att rå på. Men landslagledaren Agneta Aronsson läm-
nade EM nöjd. 

- Vårt viktigaste mål var att alla skulle gå till kür-finalen, 
och det uppfyllde vi ju. En annan önskan vi hade var att vi 
skulle ta en medalj, och där fixade Louise en repris från i 
måndags. 

Lysande inledning  
av Louise på EM!
Sveriges första medaljör på hemmaplan tog Louise Etzner som 
inledde med EM-brons och spetsade med starkt silver i para- 
dressyrens grad 4 tillsammans med Zernard. Vilken EM-start!

Inför EM var media inbjudna till teamets uppladdning och Fredrik 
Perssons stallbacke för att se och känna kraften av fyrspannen 
på nära håll.

Foto: Lotta Brundin Gyllensten

- EM här är fullständigt fantastiskt. Det 
här kommer folk att prata om i åratal, på 
samma sätt som man fortfarande pratar 
om Stockholm -90, hur fantastiskt det var.

Foto: Roland Thunholm
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- Jag är så glad för medaljen, det har varit målet hela det här 
året. Det är en härlig känsla att vinna ett EM-silver inför en 
hemmapublik, sa stolte förbundskapten Henrik Ankarcrona 
efter bragden.

- Även om vi låg i ledning innan känns det inte som att vi 
förlorat ett guld, utan som att vi vunnit silver.

I laget red Peder Fredricson/H&M All In, Douglas Lindelöw/
Zacramento, Malin Baryard Johnsson/H&MCue Channa och 
Henrik von Eckermann. Femte ryttare var Helena Persson 
med Bonzai H.

Peder Fredricson och H&M All In inledde EM med seger i 
första fighten mot Europas bästa hopplag, och fortsatte att 

leverera felfritt. Det gav en stabil grund för det svenska la-
get, som alla inledde med lysande prestationer och la Sverige 
i guldläge inför den avgörande omgången.

Nu gällde det, och Ullevi höll andan i en het hopprysare på 
hemmaplan.

Henrik von Eckermann gav Sverige en smakstart med en-
dast ett tidsfel på Mary Lou som gjorde sitt livs runda.
Men så fick Malin Baryard Johnsson problem när H&M Cue 
Channa reagerade starkt på det skarpa strålkastarskenet. Ef-
ter flera rivningar valde Malin att utgå. 

Nu fanns inget utrymme för rivningar i kampen om guldet.

Men även Douglas Lindelöw och Zacramento som också in-
lett så strålande i EM, fick trassel på vägen och slutade på nio 
fel.

Den svenska guldchansen var borta, och det skulle krävas 
ännu en felfri ritt av Peder Fredricson och H&M All In för att 
Sverige skulle kunna ta hem silvret.

Då gick Peder Fredrikson All In ännu en gång, allting fun-
kade perfekt och  tillsammans levererade ekipaget ännu en 
felfri ritt för laget:

EM-silvret till Sverige!
– Jag visste vad jag skulle göra, det var felfritt som kräv-

des, och det fanns inte så mycket utrymme för annat, sa Pe-
der Fredricson efteråt.

Bakom lagmedaljen fanns också en alldeles särskild lagan-
da och vinnande team.

–Vi har haft superbra sammanhållning och alla är väl för-
beredda, kommenterade Peder Fredricson.

Silvret var Sveriges bästa EM-insats i laghoppning sedan 
2001. Men det skulle bli ännu bättre…

Vann gjorde Irland som hade tre ryttare till start och tre 
felfria ritter.

Svenskt lagsilver  
i hoppning efter  
guldrysare
Sverige tog EM-silver efter guldläge i en andlöst spännande 
laghoppning 

Foto: Roland Thunholm
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- Det här är över alla drömmar jag har – det här är väldigt 
stort, sa en rörd Fredricson efter guldet.

- Det känns fantastiskt, det är det här vi har kämpat för 
så länge, sa han och tackade sin familj och hela teamet runt 
omkring honom och H&M All In.

Efter OS-silvret i Rio året innan, superform och en minutiös 
planering i varje detalj, kom Peder Fredricson till Göteborg 
som guldfavorit. Tillsammans med ”den bevingade hästen” 
H&M All” flög han igenom lagmästerskapet felfritt, tog ett 
silver med laget längs vägen. 

Hela tiden med siktet inställt mot guld.  
Med iskalla nerver och i perfekt samspel med sin häst in-

ledde han finalen lysande.
Ekipaget var felfritt efter första finalrundan och fick där-

för starta sist.
När konkurrenten Cian O’Connor strax innan drog på sig 

fyra fel stod det klart att Fredricson hade råd med en rivning 
i jakten på guld. 

15 123 på läktarplats var med i varje steg när Peder och All 
In tog sig runt, och ju närmare de kom slutet av banan, desto 
mer hördes publikens nervösa sorl på Ullevi.

Så föll en bom… Med bara ett par hinder kvar kom deras för-
sta och enda rivning under hela EM.

- Efter rivningen tänkte jag att nu gäller det att hålla ihop 
det här till sista hindret och inte hitta på några dumheter, sa 
Peder.

Och det höll.

Peder Fredricson blev Europamästare i hoppning och hela 
Ullevi hyllade med stående ovationer!

- Vi lyckades pricka formtoppen till EM. Jag kände direkt 
när jag satt upp i morse att han kändes jättebra, mjuk och fin i 

kroppen och precis lagom pigg, sa han efter guldritten.
- Allt föll på plats för mig just nu. Det är otroligt. Det är inte 

säkert att man någonsin mer får chansen att vinna ett mäs-
terskap på hemmaplan med en sådan här häst. Det är en gång 
i livet man har en sån här häst. Jag vann guldet för All In.

Peder Fredriksson är den tredje ryttaren i EM-historien som 
kopplat greppet om mästerskapsledningen från start till mål. 

Silvret gick till Nederländernas Harrie Smolders på Don VHP 
Z och bronset till irländaren Cian O’Connor på Good Luck.

Guldbragden!
Silverhjälten från OS gick ”All In” igen, svarade upp mot skyhöga förvänt-
ningar och bärgade EM-guld inför en andlös hemmapublik! Ett makalöst 
triumftåg och en bragd som tänder drömmar för en hel ridsportnation! 

Guldfakta
Peder Fredricsons EM-guld är det andra 
svenska individuella guldet i ett internatio-
nellt hoppmästerskap hittills. Det första tog 
Rolf-Göran Bengtsson vid EM i Madrid 2011.

Foto: Roland Thunholm
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I laget red Therese Nilshagen, Patrik Kittel, Tinne Vilhelmson 
Silfvén och Rose Mathisen.

Nytt personbästa av Therese Nilshagen och Dante Weltino 
gav en sjundeplats individuellt och bästa svenska placering. 
Tillsammans med Patrik Kittel på åttonde plats och Tinne 
Vilhelmson Silfvén på elfte räckte det till blågult lagbrons.

Therese Nilshagen på Dante Weltino ägde banan på Ulle-
vi. Procenten sköt snabbt uppåt och bara en förarglig miss i 
galoppombytena i vartannat steg hindrade en verklig sensa-
tion. Men resultatet 74,429 räckte långt ändå.

Det var nästan så att stadionpubliken höll andan när Patrik Kittel 
red in. Skulle det räcka för en svensk medalj. Och han gjorde 
precis och lite till av det som behövdes för att hålla britterna 
bakom det svenska laget. Det blev höga betyg för ökningar 
och passage.  

- Jag är helt slut nu, sa Patrik efter sin ritt. Jag var så ner-
vös. Inte under själva ritten. Men före och nu efter känner 
jag mig helt slut. Hemmaplan, hemmapublik och medalj inom 
räckhåll.

Det var rader av gratulationer och svenska ledningen genom 
Louise ”Lussan” Nathhorrst konstaterade att Danmark och 
Sverige är bra på det här med dressyr.

Grunden till det svenska bronset la Rose Mathisen med 
Zuidenwind 1187 och Tinne Vilhelmson Silfvén med Paridon 
Magi .

Samtliga svenska ryttare gick vidare till Grand Prix Speci-
al. Isabell Werth med Weihegold var i särklass och Tyskland 
tog lagguldet, före Danmark.

EM-brons till  
dressyrlaget
Det blev en magisk dressyrkväll på Ullevi när dressyrlaget  
kammade hem svenskt EM-brons. Det första på tio år!

53 Verksamhetsberättelse 2017
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EM-yra i ridsportsverige Det blev 
EM-yra i hela Sverige och lan-
dets ridklubbar gjorde sig redo 
för mästerskapet. Även på hem-
maplan. Många tog möjligheten 
att låta sätta lika färg på egna 
tävlingar med fina EM-rosetter 
som fanns att köpa. Informa-
tionspaket fanns också att ladda 
ner för att möta nya målgrupper 
och beslutsfattare med sju star-
ka skäl för ridsport.

Saab i centrum på Heden Vår partner Saabs stora 
monter på Heden var en central samlingsplats 
för många EM-besökare och som gav möjlig-
heter att möta ridsportprofiler, kolla EM på 
storbild och testa ny, kul teknik. Under hela 
EM-veckan gick det att rida mekanisk häst, 
analysera sin sits med ny teknik, bygga häst- 
robotar, testa sin perfekta balans i en unik si-
mulator, ta foton i innovativ fotostation, se rid-
sport i både VR och AR, besöka unik fotout-
ställning, delta på ridsportseminarier, tävla 
och vinna fina priser. Dessutom fick besökarna 
kaffe och dryck i en skön sommarlounge.

Prova på och ridbiljetter Peder-effekt och ridsko-
leboom? Genom EM i Göteborg har många 
upptäckt ridsporten. Under evenemanget bjöd 
vi på gratis prova- på-ridning och ridbiljetter 
på Heden. Att EM blev en succé är helt klart. 
Och framgångarna är förstås guld värda för 
hela ridsporten. Heden en plats för hästälskare 
och nyfikna under EM. Här kunde besökarna 
känna hästdoften på nära håll, klappa, titta 
på uppvisningar av olika ridsportgrenar och 
upptäcka sporten på olika vis. Och för de som 
ville testa hästkrafterna fanns både mekanis-
ka hästar och äkta vara.
- Finns det mamma-barn grupper, undrade 
Liza som red för allra första gången tillsammans 
med dottern Sonja och fick mersmak direkt.
- Vi har ridsport för alla, sa Magdalena Randver 
som är ridskolechef hos Ale Jennylund RK 
som fanns på plats på Heden under veckan och 
fixade på uppdrag av Svenska Ridsportförbun-
det gratis prova-på-ridning tillsammans med 
Stora Höga RK.
Kön med ridsugna ringlade lång hela veckan.
Mest barn men även äldre.
- En kvinna var över 50 år och var överlycklig 
över att äntligen få förverkliga sin dröm att 
rida.  Det var underbart att se, berättade Mag-
dalena Randver.

Nina Anyai, ordförande i Göteborg- och Bohus 
Ridsportdistrikt fanns personligen på plats på 
Heden för att dela ut ridbiljetter till de som fick 
blodad tand.
- Vi har ridskolor som samarbetar kring detta 
och är extra redo för att ta emot nya elever.

Helena Persson GP-femma på Ullevi Helena 
Persson och Bonzai H, EM-reserver på plats 
i Göteborg, försvarade de blågula färgerna i 
lördagens GP-hoppning på Ullevi och slutade 
femma i stenhård konkurrens. Vann gjorde 
Simone Blum på DSP Alice.

Foto: Svenska Ridsportförbundet

Sverige var enda ridsportnation 2017 att ta lagmedaljer i alla de olympiska grenarna.
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Sverige startade tidigt och fick så vänta på fjärderyttarna i topplag som  
Nederländerna, som tog silver, och Storbritannien, som skulle kunna peta bort 
Sverige från prispallen.

Det blev ett EM-brons och glädjen var stor i det svenska laget, inte minst hos 
lagledare Tina Due Boje.

- Pressen var extra stor på våra ryttare. Alla måste prestera och vi tog medal-
jen på vår jämnhet i laget. Alla fyra ryttarna red på topp. Det är otroligt härligt.

Dressyr Young Riders 
tog EM brons
Det var en nervös dag när young rider-laget väntade på resultatet i 
lagtävlingen på EM i dressyr. Det svenska laget Ludwig Wilken, Sofie 
Andersson, Emelie Aldenfalk och Cecilia Berglund Bergåkra red på topp.

Som enda nation hade Sverige med alla lagryttarna bland de 25 
bästa inför hoppningen. Och det höll hela vägen in i mål för 
de starka svenskarna som klev upp på bronsplats i EM efter 
vinnande Storbritannien och Tyskland på silverplats. 

- Fantastiskt roligt för Sverige och för ryttarna själva, de 
har jobbat så professionellt hela vägen, berömde förbunds-
kapten Fredrik Bergendorff.

Men det svenska bronset kom senare på året att uppgraderas 
till ett silver av det internationella ridsporförbundet FEI. Det 
visade sig nämligen efter provtagning att Julia Krajewskis 

häst Samourai du Thot, som ingick i tyska silverlaget, hade 
rester av en substans klassad som otillåten medicinering. 
Därmed uteslöts  Krajewski och det tyska laget fråntogs sin 
silvermedalj. Sverige klev upp på silverplatsen istället och ti-
digare fjärdeplacerade Italien fick bronset. 

Fredrik Bergendorff fick en fin start på sitt första år som 
förbundskapten.

- Vi har jobbat mycket på lagkänslan och att alla ska både 
förstå och stötta varandra och det har verkligen gjort skill-
nad.

Silver till  
fälttävlanslaget!
Det svenska fälttävlanslaget tog silver på EM i Strzegom, 
Polen, i augusti med alla lagryttarna bland de femton 
bästa. Det är ett historiskt resultat.

I det svenska laget:
Niklas Lindbäck/Focus Filiocus, 14:e plats
Ludwig Svennerstål/Paramount Importance, 15:e plats
Louise Svensson Jähde/Wieloch’s Utah Sun, 11:e plats
Sara Algotsson Ostholt/Reality, 9:e plats
Lagledare var förbundskapten Fredrik Bergendorff.

Slutresultat EM i lag fälttävlan 2017
1) Storbritannien 113,90 straffpoäng
2) Sverige 148,40 
3) Italien 211,80

I bronslaget:
Cecilia Berglund Bergåkra /Primavera
Emelie Aldenfalk /Winton 
Sofie Andersson/CSI
Ludvig Wilken/Capo Knight 
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- Det känns fantastiskt! Jag är så stolt över ryttarna, hästskö-
tarna, hästarna, veterinären, ja hela laget, jublade landslags-
ledare Léonard Liesens.

Senast Sverige tog en medalj i distansritt var vid VM 2000 i fran-
ska Compiegne. Då blev det brons i lag. 

- Allt gick verkligen helt perfekt. Alla lyssnade till mina 
instruktioner och det har varit en helt otrolig laganda, säger 
Léonard Liesens, som är extra stolt över just inställningen 
hos lagryttarna.

- Jag är så glad över att de gick in och trodde på sig själva 
och sina hästar. Två av ryttarna är nya på den här nivån, ändå 
trodde de på att de hade kapaciteten att prestera på högsta 
nivå.

Sara Henriksson, Svenska Ridsportförbundets Jubileumssti-
pendiat 2015, visade vägen med 11-åriga stoet Elopolda. Eki-
paget red in på tionde plats individuellt efter 16 mil i parken 
Forêt de Soignes i centrala Bryssel med snitthastigheten 19 
km/h. 

När Emma Svanäng på TS Coyote, Anneli Ohlén på Min 
Pontijack och Lena Eriksson på Willy Wonka alla var god-
kända i mål på 26:e, 27:e och 28:e plats var bronset klart. 

En riktig revansch för svensk distansritt efter VM förra 
året där ingen av de svenska ekipagen tog sig i mål. 

- De har verkligen potential att bli ännu bättre, menar Léo-
nard Liesens.

- Det här laget presterade oerhört bra idag. Det bästa är 
att vi har tre-fyra hästar till som skulle ha kunnat vara med 
i laget. Man ska vara ödmjuk, men jag är stolt över att vi på 
kort tid lyckats bygga upp en så bra reserv inom svensk dis-
tansritt. Det finns 15 ekipage som kan vara med och slåss om 
platser i laget framöver.

Jessica Holmberg och Prince of Shades bidrog också starkt till 
laginsatsen. Ekipaget gick i mål tillsammans med Svanäng, 
Ohlén och Eriksson. Men i sista veterinärkontrollen visade 
Prince of Shades en liten ojämnhet.

- Inget stort, hästen såg jättefräsch ut men visade en liten 
ojämnhet och blev inte godkänd, berättar Léonard Liesens.

- Alla hästarna var verkligen i god form, det är ett stort 
plus.

Bronset är dessutom den första svenska EM-medaljen på 24 år. 
1993 tog Sverige dubbla EM-silver i Southwell, Storbritannien.

Historiskt EM-brons 
i distansritt
För första gången på 17 år tog Sverige en medalj vid ett internationellt 
mästerskap för seniorer i distansritt. Det svenska laget red hem ett 
sensationellt brons på EM i Bryssel, Belgien

I det svenska laget:
Sara Henriksson/Elopolda
Anneli Ohlén/Min Pontijack
Lena Eriksson/Willy Wonka
Emma Svanäng/TS Coyote
Jessica Holmberg på Prince of Shades

Nya distansledning 2017
Yvonne Ekelund, Växjö, och Leonard Liesens i Belgien  
tog över som landslagsledare för ungdomarna respektive 
seniorerna i distansritt. 

EM i distansritt lag
GULD: Spanien
SILVER: Italien 

BRONS: Sverige
Individuell Europamästare:  

Sabrina Arnold/Tarzibus

Arkivfoto: Ulf Lonäs
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Hela laget placerade sig bra både i lagklassen och påföljande 
individuella klassen i Grand Prix. Så bra att alla fyra var kva-
lade till den avslutande finalen i kür.

Tre av dem skulle få rida finalen, internationella regler 
medger bara tre ryttare per nation i mästerskapsfinal, men 
det slutade med att ingen av dem kom in på banan.

Ett ihållande regn ställde till det med tekniken och arrangö-

ren var tvungen att avbryta och ställa i finalen eftersom mu-
sikanläggningen inte fungerade.

Lina Jönsson slutade sexa i Grand Prix, på 71,88 procent, 
och blev därmed bästa svenska ryttare.

Josefine Gyllensvärd slutade tia och Mathilde Hannell på 
trettonde plats. Även Johan Wessner kvalade till söndagens 
kür men eftersom bara tre ryttare per nation fick starta fick 
han stå över denna gång.

U25-brons i 
dressyr!
U25-laget i dressyr tog ett brons bakom Tyskland och Nederländerna på 
EM för U25-ryttare i Lamprechthausen, Österrike.

Det var på junior-VM i Ebreichsdorf, Österrike, Johanna 
slog till med fyra strålande starka uppvisningar och blev 
VM-bronsmedaljör.

Tränare och linförare Dusan Barci, och med duktiga Real 
Easy hade sin del i framgången.

- Jag kände verkligen, efter avhoppet idag, att nu satte jag 
allt, precis allt, säger VM-medaljören. Det kändes jättehär-
ligt. Det är väldigt, väldigt kul.

Johanna Lindbergs junior-VM-brons betyder mycket för 
sporten voltige i Sverige.

- Det här är jättestort, säger den svenska landslagsledaren 
Lina Tagesson. Det är fantastiskt. 

Historisk VM-medalj  
till Johanna
Johanna Lindberg från Umeå är den första svenska voltigör att ta en 
individuell medalj på ett internationellt mästerskap.

I laget:
Lina Jönsson/Quentin, Josefin Gyllenswärd/Don Angelo, Johan Wessner/Steerling G, Mathilde Hannell/Deela Mae 
Lagledare: Tina Due Boje
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Vinjett Vinjett

Coola Cora och ”crazy Harry” är en vinnande kombination. Till-
sammans gick de en tuff match om pallplatserna när Ponny 
EM i hoppning avgjordes i Kaposvar. 

Efter femteplatsen för Sverige i lag fortsatte Cora tillsammans 
med teamkollegan Ingemar mot final med fina chanser till 
dubbelt svenskt på pallen.

Cora hade endast ett tidsfel med sig in i finalen. När allt var 
klart hade hon sex fel totalt och kunde kliva upp på pallen. 
Ingemar Hammarström och Ocean des AS och blev fina fyror 
med åtta fel.

- ”Harry” har väl alltid varit ganska crazy får man säga, 
berättar Cora om sin 10-åriga bronsponny som är en speciell 
individ.

- Han kräver en ryttare med både mod och tålamod. Men 
det är också då man känner att man utvecklas.

Coras coola inställning och tränaren Helena Perssons 
enorma rutin är två viktiga ingredienser i framgången.

Det var en härlig stämning i den svenska hopptruppen och laget 
var bara två fel från en medalj.

- Alla fyra ryttarna red super. Men när det är så här nära 
medalj känns det, kommenterade landslagsledaren Ann Ca-
trin ”Ankan” Carlsson, strax efteråt och avslutade med att 
hylla landslagkollegan

- Jag vill betona vilket bra jobb Pether Markne har gjort 
med ryttarna under taktik, bangång och framhoppning.

Cora och Harry  
tog EM-brons
Cora Hirn och Miskaun Harvey tog brons på ponny-EM i hoppning 
i Ungern efter en dramatisk finalhoppning. Ingemar Hammarström 
slutade fyra.

Ponny-EM i hoppning
GULD: Harry Allen, Irland

SILVER: Kate Derwin, Irland
BRONS: Cora Hirn, Sverige

Årets häst: H&M All In

Foto: eventingphoto.com

Foto: Roland Thunholm
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Folksam PonnyallsvenskaFolksam Elitallsvenska 

Laget från Norrköping kvalade in till elitserien den här sä-
songen, vann semifinalen på Strömsholm och gick sedan 
vidare till att vinna finalen i Folksam Elitallsvenska på Fal-
sterbos gröna gräsbana och kan därmed kalla sig svenska 
mästare i laghoppning.

Finalen i Folksam Elitallsvenska rids numera på Falsterbo 
Horse Show, och det var inte bara finallagen som mönstrat 
eliten. Folksam fanns på plats för att följa finalen, Jan-Olof 
”Jana” Wannius, show director på Falsterbo och själv med i 
det segrande laget från 1976, Malmö Civila Ryttare, hälsade 

välkommen, och förbundskapten Henrik Ankarcrona spana-
de efter framtidens nationshoppningsryttare.

- Jag har själv ridit allt från division II på ponny till na-
tionshoppningar. Det är så kul och nyttigt. Imorgon kommer 
jag att spana in morgondagens stjärnor för framtida nations-
lag, sa Henrik Ankarcrona och önskade lagen lycka till.

I segerlaget red Andrea Falk, Gabriella Mannerson, Sissela 
Smith och Marcus Westergren. Lagledare: Jonas Rinné

Folksam Ponnyallsvenska är högsta serien i hoppning för ponnyryt-
tare. Grundomgångarna rids i sex zoner och ett 50-tal lag radar upp 
sig i den populära serien. Tolv tar sig till final som rids inför fullsatta 
läktare på Strömsholms Slottsbana. I år var det var spännande ända 
fram till näst sista ryttaren.

I vinnande laget red Thea Gånehed, Ebba Danielsson, Ida Selin och 
Fanny Kullmyr. 

Åby upp på  
segerpallen

Billdals Ridklubb  
tog guld 

Åby Ridklubb gick spikrakt in i serien upp på 
pallen i Folksam Elitallsvenska. Billdals Ridklubb var solklara segrare vann finalen i Folksam 

Ponnyallsvenska och blev svenska mästare i laghoppning 
för ponny på Strömsholm.

Folksam Elitallsvenska 2017
GULD: Åby Ridklubb

SILVER: Skurup CC Ryttarförening 
BRONS: Strömsholms Ryttarförening

Folksam Elitallsvenska inleds med kval i femgrupper under våren, och 40 lag från norr till söder gav sig i lagstriden. Tre lag från varje 
grupp kommer till semifinalen på Strömsholm och det blev en riktig nagelbitare där tiden spelade en avgörande roll, innan stod det klart 
vilka åtta lag som fick åka till finalen och gör upp om titeln och SM-medaljerna i Folksam Elitallsvenska

Folksam  
Ponnyallsvenska 2017

GULD: Billdals RK
SILVER: Halmstads Fältrittklubb 

BRONS: Stöcke PF

Foto: Roland Thunholm
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VinjettDressyr

Med 1,5 miljoner kronor i prispengar, en bil, glitter, glamour och 
ett fantastiskt startfält  gick världspremiären för ett nytt 
mästerskap 2017.  I Saab Top 10 Dressage gör världens bästa 
dressyrekipage upp om vem som är årets främsta dressyrryt-
tare. Isabell Werth som trivs i Friends Arena och går hem hos 
den svenska publiken, red i stor stil och över 86% hem seger 
på Emilio. Patrik Kittel, som är en av ”arkitekterna” bakom 
det nya konceptet, kammade själv hem andraplatsen och sat-
te nytt pers på kuppen med Deja, 83% i Grand Prix Kür. Trea 
blev Helen Langehanenberg, Tyskland/ Damsey FRH.

- Vi vill skapa en nya tidens dressyrtävling med publiken 
i fokus, sa Patrik Kittel om den inramningen av tävlingen 
där den stora LED-skärmen nyttjas max . Det fanns också 
medhörning och möjlighet att själv vara med och döma un-
der klasserna. Speaker Mats Eriksson och Pether Marknes 
expertkommentarer var också ett lyft för publiken.

- Det har varit så fantastiskt och jag är så glad för allas skull. Jag 
tänker så på tjejerna hemma i stallet, det känns som vi har 
jobbat dag och natt. Men det kändes så viktigt att göra bra 
tävlingar här, sa von Eckermann efteråt.

- Med den här publiken pushar man sig till det där lilla ex-
tra för man vet att alla står bakom.

- Jag har sagt så många gånger att jag skulle vilja stå här, 
och nu står jag här!

Henrik von Eckermann tog även hem meetingpriset i Gö-
teborg.

I världscupfinalen som avgjordes i Omaha, Nebraska, USA, blev 
Henrik historisk genom att som andra svensk hittills kliva 
upp på pallen, som trea.

Först ut för fjorton år sedan var Malin Baryard Johnsson 
tillsammans med stjärnhästen Butterfly Flip med en tredje-
plats på världscupsfinalen i Las Vegas.

Världspremiär för  
Saab Top 10 Dressage

Henrik historisk  
i världscupen!

Världsklass-dressyr och miljonregn! Nya Saab Top 10 Dressage under 
Sweden International Horse Show blev en succé med de bästa på plats 
och med ett kul koncept för publiken.

Taket lyfte i Scandinavium när Henrik von Eckermann och Toveks Mary 
Lou 194 som näst sista ryttare knep segern i världscupens Europafinal, 
Longines FEI World Cup Jumping, under Gothenburg Horse Show.

Deltagare Saab Top 10 Dressage:
Isabell Werth, Tyskland
Therese Nilshagen, Sverige
Patrik Kittel, Sverige
Cathrine Dufour, Danmark
Helen Langehanenberg, Tyskland
Severo Jesus Jurado Lopez, Spanien
Inessa Merkulova, Ryssland
Tinne Vilhelmson Silfvén, Sverige
Anna Zibrandtsen, Danmark
Rose Mathisen, Sverige

Publiksiffra 2017: 86 297

Totalt besökte över 71 000 Gothenburg 
Horse Show 2017. Nyheter i programmet 
var bland annat nystartade och rikstäckan-
de tävlingen Sverigeponnyn och en extra 
dag med Swedish Warmblood Trophy.

Foto: Roland Thunholm

Foto: Claes Jakobsson
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Vinjett Vinjett

I sitt tacktal hyllade Peder sin häst H&M All In och tackade sin 
familj. Och berättade om det magiska i de ögonblick då allt 
fungerar mellan häst och ryttare.

-Jag delar priset med min häst All In, och hela teamet runt-
omkring. Han är en häst utöver det vanliga, helt exceptionell.
 -Det starkaste minnet jag har från Rio är när vi står och 
väntar på att få gå in på banan på finaldagen. Jag kan höra 
hästens andetag och genom stövlarna kan jag känna hans 
hjärta slå. Jag vet att det är nu det gäller, det finns inga ut-
rymmen för misstag.
 - Att stå inför hela Globen och berätta om min sport det 
var stort, det var en väldigt speciell känsla.

I Jerringprisfinalen ställdes Peder Fredricson mot golfens 
Henrik Stenson, som också tog ett OS-silver i Rio. Men rid-
sporten vann den matchen. Liksom

 2012 då Rolf-Göran Bengtsson vann Jerringpriset efter 
ett magiskt 2011 med EM-guld. Året därpå var fälttävlans-
ryttaren Sara Algotsson Ostholt tur att stå i en Jerringprisfi-
nal, där triathleten Lisa Nordén slutligen vann.

Peder Fredricson inledde sitt silverår 2016 på plats 124 på världs-
rankingen. Under sommaren var han tillsammans med häs-
ten H&M All In enda ekipage i världen att rida felfritt i alla 
nationshoppningar de ställde upp i. Veckan innan OS hade 
han klättrat till plats 50 på världsrankingen. Inte en bom föll 
under All In och Peder Fredricson under OS där ekipaget red 
hem ett individuellt silver. Medaljen gav en rejäl skjuts på 
världsrankingen och Peder avslutade året på listans topp-20.

Jerringpriset till  
Peder Fredricson
– Att stå här i Globen och hålla Jerringpriset känns otroligt. Jag känner 
mig enormt hedrad, jag vill tacka alla som röstat på mig. Det här visar hur 
stor ridsporten är, och visar hur handlingskraftig hästsport är, sa en rörd 
Peder Fredricson när han tog emot Jerringpriset på Idrottsgalan. 

- Otroligt härligt, kommenterade Louise Etzner Jakobsson 
den pampiga inramningen av Beridna Högvakten och Liv-
gardets Dragonmusikkår.

Svenska Ridsportförbundets ordförande Ulf Brömster 
hyllningstalade:

- Jag tog emot olympierna när Peder Fredricson kom hem 
med en silvermedalj i hoppning (2016). Då konstaterade jag 
att svensk ridsport är stark. Så en knapp månad senare kom-
mer Louise Etzner hem med två medaljer från Paralympics. 
Det är fantastiskt!

Det har blivit en tradition att Försvarsmakten och Beridna 
Högvakten hyllar medaljörer vid vaktavlösningen.

Sara Algotsson Ostholt var först ut efter sitt silver i fälttävlan 
vid OS i London 2012.

Peder Fredricson gjorde i september 2016 samma resa.
Louise Etzner Jakobsson åkte i en av Hovstallets vackra 

vagnar genom ett försommarvackert Stockholm, från Kaval-

lerikasern till Slottet.
Vid sin sida hade hon landshövdingen i Gotlands län Cecilia 

Schelin Seidegård och Ulf Brömster, ordförande i Svenska 
Ridsportförbundet.

Alla stod i givakt för denna starka kvinna som mot alla 
odds klivit upp på hästryggen och nu tävlar så framgångsrikt 
i paradressyr.

Ulf Brömster överräckte Svenska Ridsportförbundets för-
tjänstplakett i guld.

Från Svenska Ridsportförbundet kom ett flertal styrelse- 
ledamöter och självklart Cecilia Stenström, ordförande i 
Gotlands Ridsportförbund och ledamot i förbundsstyrelsen, 
och omåttligt stolt över Louises insatser. Ridsportförbundets 
tf generalsekreterare A-C Bengtsson fanns med i uppvakt-
ningen.

Vaktparad för Louise
Den 10 juni 2017 hyllades Louise Etzner Jakobsson vid  
vaktavlösningen på Yttre borggården vid Stockholms slott 
för sina dubbla bronsmedaljer i Paralympics året innan.

Foto: Bildbyrån/Johanna Lundberg

Foto: Roland Thunholm



Utbildning2
Fo

to
: R

ol
an

d 
T

hu
nh

ol
m



72 Verksamhetsberättelse 2017 73 Verksamhetsberättelse 2017

Utbildning

Strategin bearbetades 2016, fastställdes 2017 och bygger bland 
annat på den största svenska undersökning som gjorts om 
den svenska ridskolan (Novus 2015).

Undersökningen visade bland annat att nio av tio ridskoleelever 
är nöjda med ridskolan och att nästan varannan förälder (till 
låg- och mellanstadiebarn utan tidigare anknytning till rid-

skolan) har en positiv inställning till ridskolan. Men många 
upplevde också ridsporten som dyr, svårtillgänglig och farlig.

För att under strategiperioden 2017-2025 arbeta mot visio-
nen ”Världens bästa ridskola – för alla hela livet” har Svens-
ka Ridsportförbundets Ridskole- och Anläggningssektion 
valt att fokusera på fem områden (nedan). 

Strategier för  
framtidens ridskola 
och utbildning
Ridskolan har en central roll i svensk ridsports utveckling och 
verksamhetsidé. Genom strategin tar ridskolan ut riktningen för 
en hållbar utveckling för den svenska ridskolan. 

Ridskolans fem  
strategiska områden

En säkrare ridskola
Övergripande mål: Att ridskoleverksamheten i varje detalj ska 

genomsyras av säkerhet och trygghet för hästar och människor. 

 
Ridskolehästen i fokus  

Övergripande mål: Utbildade och välmående ridskolehästar som 
trivs i en bra och säker miljö.

Ökad tillgänglighet 
Övergripande mål: Skapa relevanta och attraktiva mötesplatser 

och verksamheter tillgängliga för alla och med ridsportens  
värdegrund som tydligt riktmärke. Skapa förutsättningar så att 

fler har råd att rida och utvecklas på ridskola. Fler funktionella och 
ändamålsenliga ridskoleanläggningar. 

Ledarskap och organisation 
Övergripande mål: Öka kompetensen hos yrkesverksamma och 

övriga ledare på ridskolan.

Ridskolan – ett starkare varumärke 
Övergripande mål: Öka kunskapen om ridskolans möjligheter 
och värden, både internt i organisation och hos allmänheten.

1

2

3

5

4
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Utbildning

Utbildningssektionen har tagit fram en strategi för utbild-
ning inom Svenska Ridsportförbundet mot 2025 med tre fo-
kusområden:

1. Svenska Ridsportförbundet utbildningar – det självklara valet
Effektmål:

Att alla våra medlemmar möts av utbildade ledare som ut-
går från vår värdegrund i sitt ledarskap

Att våra kursutvärderingar visar en 100-procentig nöjdhet 
från kursdeltagarna

Att vi har fulltecknade utbildningar  
Att vi har fler aspiranter som avlägger yrkesprov 
Att utbildningarna på våra riksanläggningar håller en hög 

kvalité
Att ridskolan är ett naturligt kunskapscentrum
Att hästkunskapen är hög
Att fler föreningar arbetar utifrån ryttarutveckling nivå 1
Att fler föreningar arbetar med ridsportens ryttarmärken

2. Koordinerad utbildning
Effektmål:

Att det finns en tydlig modell som beskriver kravställning-
en av nya utbildningar inom förbundet. 

Att alla förbundets utbildningar har tillhörande utbild-
ningsplaner som utgår från förbundets strategiska mål. 

Att det finns ett gemensamt administrativt system för för-
bundets utbildningar (IOL)

Att vi når ut med förbundets utbildningsutbud till alla po-
tentiella målgrupper

Att det finns en utbildningsansvarig/informatör i varje 
förening och distrikt/samverkansregion

3. Tillgängligt och flexibelt lärande
Effektmål:

Att öka tillgänglighet och flexibilitet för att öppna upp för 
fler att utvecklas inom ridsporten.

Att öka kunskapen och antalet utbildade aktiva, ledare, yr-
kesverksamma, funktionärer och förtroendevalda.

Att det finns en tydlig beskrivning av vilka möjligheter 
som finns att utvecklas inom ridsporten (utbildningsgång) 

Att fler ska känna till förbundets utbildningsutbud
Att inspirera hästintresserade utanför förbundet till att ut-

vecklas genom förbundets utbildningar  

Besöksverksamheten
Besöksverksamheten är ett system för egentillsyn av ridsko-
lor som genomförs i Svenska Ridsportförbundets distrikt. 
Målet är att besöka alla ridskolor vart tredje år. 

Under 2017 besöktes 106 ridskolor. Besöksprotokollen är 
underlag för statistik om både hästhållning, verksamhet, an-
läggning, personal mm. Här är några fakta från årets besök:

Av dessa har 85 ett driftsbidrag (snitt 291 350 kr) från sin 
kommun.

Av dessa har 92 en föreningspolicy.
Av dessa har 86 ett vision eller måldokument.
Av dessa genomför 74 LABC/ HLR minst vartannat år.
Av dessa har 99 en uppdaterad sjukvårdsväska.
Av dessa så är medel att gå i hagen 7,8 tim per dag.
Av dessa har 91 utbildningsplaner för sina hästar/ ponnyer.
Av dessa så utfodrar de flesta 4 ggr per dag.
Av dessa så står 47 på spån, spånpellets 23, torv 22, halm 

15, sågspån 13, halmpellets 9.

Strategi Ridskola 2025 och Utbildning 2025 
kommer under nästa år att sammanföras i 
en gemensam strategi för den nya sektionen 
Ridskole- och Utbildningssektionen.

Utbildning 2025
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Ridpriser på ridskola
Snittpriset hela Sverige:
Barn 135 kr
Junior 165 kr
Senior 205 kr

Snittpriser Stockholm: (Storstad)
Barn 175 kr
Junior 225 kr
Senior 265 kr

Snittpris Småland: (Landsbygd)
Barn 120 kr
Junior 150 kr
Senior 180
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VinjettÅrets ridlärare

- Varje häst och varje människa innebär en nytändning, jag drivs 
av att se eleverna utvecklas, säger Leif Hall med över 30 år i 
yrket och Årets ridlärare 2017. 

Leif Hall är en hästmänniska ut i fingerspetsarna och det 
var nerven i tävlingssporten som fick honom att fastna i rid-
sporten. 

- Jag hade själv inga ekonomiska förutsättningar att köpa 
tävlingshästar men fick möjligheten att tävla ridskoleponny-
er när jag var ung, berättar Leif Hall.

När han 1978 var med och vann allsvenskan i ponnyhopp-
ning var han fast. Banbyggeriet var ett sätt att dryga ut kas-
san och idag är det ett sätt att påverka sporten.

- Som banbyggare kan jag påverka både positivt och ne-
gativt. Vi kan hjälpa till att utveckla ekipage, eller förstöra 
ekipage om vi bygger dåligt, säger han.

SM-bronset 1992 hör till Leif Halls höjdare i hoppkarriä-
ren, och han tävlar fortfarande i svår klass. Bästa hästen Sil-
vano Z.

Idag försöker Leif själv se till att de ridskoleelever som vill, får 
möjligheten att upptäcka tjusningen i tävlingssporten. 
Men han skulle önska att fler elever runtom i landet stannade 
längre på ridskolan.

Med ena stöveln i tävlingssporten och den andra djupt för-
ankrad i breddidrotten tar han sig an ridlärarrollen.

- Det är en perfekt kombination som jag har stor nytta av i 
alla delar i mitt yrke.

- Jag tycker vi hamnat fel när tränare får en högre status än 
ridlärare, säger Leif Hall., som själv är A-tränare i hoppning.

- Som ridlärare har jag betydligt mer utbildning och tiden 
på Strömsholm (där ridlärare utbildas) har varit ovärderlig. 
Där lever och lär man hästar och ridning varje dag och natt 
under flera månader i sträck. Den kunskapen och erfarenhet-
erna har jag med mig i allt jag gör.

I över 30 år har han varit hemmaklubben Gävle RS trogen.
Leif är en populär ridlärare för elever i alla åldrar, både ve-

teraner och ”hjälmfotingar”, de yngsta eleverna som han 
skämtsamt beskriver som ”hjälmar med två ben”.  

- Varje häst och varje människa innebär en nytändning, 
jag drivs av att se eleverna utvecklas, säger han.
Ridskolan är en plats att mötas och växa på där den sociala 
dimensionen är viktig, menar Leif Hall.

- Här möts vi över generationsgränserna. För ungdomar är 
stallet också en viktig frizon. Jag upplever att kraven på unga 
är hårdare idag. Man ska vara både snygg och duktig. Här i 
stallet behöver man inte vara det. Man duger som man är.

Rutinerad ridlärare 
tog priset
Han är banbyggare, domare, tränare och hoppryttare på högsta nivå.  
Men det är som ridlärare hos Gävle Ryttarsällskap han trivs allra bäst.

”-Jag kan se att vi idag tappar både kunskap 
och grundutbildning inom sporten. Många 
köper egen häst alldeles för tidigt.”

Nominering
”I över 30 år har Leif arbetat hos Gävle RS och trots många 
exklusiva erbjudanden varit hemmaklubben trogen. Han 
är en mycket skicklig ryttare, A-banbyggare, A-tränare och 
framförallt ridlärare (SRL II) som alltid har klubben och 
medlemmarna i fokus. 

Leif utvecklar både unga ryttare och hästar mot eliten och 
ger professionell coachning åt ambitiösa hobbyryttare på 
egen häst eller på ridskolehäst. Han får alla att växa, både 
som ryttare och som människor. Han får hopprädda att 
övervinna hinder, väcker lusten hos ”hjälmfotingar” och 
lotsar dem med trygg hand vidare i ridsporten. 

Leif Hall är en sann förebild och ett levande bevis på hur 
viktig ridskolan och ridläraren är för att sprida gott horse-
manship och god ridning.”

Det är för att lyfta det goda ledarskapet som Svenska Ridsportförbundets Ridskole- och Utbildningssektion efter nomineringar utser 
Årets ridlärare. Priset är ett stipendium på 10 000 kronor som delas ut vid Ryttargalan på Grand Hôtel i Stockholm den 29 november.

Foto: Gävle Dagblad
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VinjettÅrets ridskolehäst

En läromästare, en första förälskelse, någon som alltid lyss-
nar, som ger energi och minnen för livet. ”Sickan” är en av 
cirka 10 000 ridskolehästar och ponnyer som är i tjänst på 
landets 462 ridskolor.  Priset ”Årets ridskolehäst” instiftades 
av Svenska Ridsportförbundets Ridskole- och Utbildnings-
sektion och delades ut för första gången på Ryttargalan på 
Grand Hôtel i Stockholm den 29 november.

- Sickan är så värd det här priset. Han är en superhäst som 
sprider glädje och en fantastisk kollega på ridskolan, säger 
Katarina Jönsson, ridskolechef hos Österlens Ridklubb.

- Dessutom gillar han att stå i centrum så nu blir han nog 
rätt mallig.

- Det är roligt att få hylla dessa hjältar med ett eget pris och 
Sickan är en värdig vinnare, säger Markku Söderberg, ord-
förande i Svenska Ridsportförbundets Ridskole- och utbild-
ningssektion.

Intresset för priset har varit jättestort med över 500 fina 
nomineringar av hästar som alla är värda att hyllas.

- Jättekul med ett så stort engagemang men jag är inte för-
vånad. Ridskolehästarna betyder så mycket för så många. Att 
välja ut en vinnare bland alla har verkligen inte varit lätt, sä-
ger Markku Söderberg.

Så här lyder motiveringen av ”Sickan”:
”Sickan är en självklar favorit bland både barn och vuxna 

hos Österlens RK. Han älskar alla och sitt jobb.  Alltid med 
öronen framåt! Sickan kan det mesta och har tävlat både fält-
tävlan, dressyr och tagit medalj i voltige. Han är tryggheten 
själv och den som alltid tar täten. En klippa för elever med 
funktionsnedsättning och en kompis och kollega på ridsko-
lan, så värd att hylla”

Gitte Lindskog är hemma hos Österlens RK och har döttrar 
som tävlar för klubben.

Det var i jakten på en voltigehäst som Sickan kom till Ös-
terlens RK för nästan tio år sedan. Klubben hade fått ett sti-

pendium för att köpa en häst och på stuteri Bollerups stall-
backe fanns Sickan, en brun herre i sina bästa år. Idag är det 
många elever som har lärt sig voltigekonsten på Sickans tryg-
ga rygg. Och han har till och med kammat hem ett stolt SM-
brons i grenen.

Men det är framförallt allsidigheten som är den brune va-
lackens signum. 

Han har tävlat i fälttävlan och dressyr. Och är det är dags 
för det årliga fackeltåget på allhelgonahelgen är det Sickan 
som tar täten. Lugnt och trygg.

-Han har en enorm tillit till alla och det är det som gör ho-
nom så trygg. Han anpassar sig så fint till den som håller på 
med honom, säger Katarina Jönsson.

Österlens Ridklubb kammade inte bara hem pris för Årets 
ridskolehäst. Klubbkompisar med Sickan är även guldhästen 
H&M All In och Peder Fredricson som vann Årets häst res-
pektive Årets bragd.

- Det är så kul och visar på en fantastiska bredd i vår klubb, 
avslutar Katarina Jönsson.

Nytt pris hyllar 
ridskolehästen
Trygg, allsidig och älskad. ”Sickan”, 25, från Österlens Ridklubb 
blev”Årets ridskolehäst 2017”, ett nytt pris för att hylla ett av 
landets viktigaste hästjobb.

Fakta Österlens Ridklubb
Österlens Ridklubb har 230 medlemmar och cirka 120 
ridande varje vecka.  Ridskolan har 13 ponnyer och hästar 
och erbjuder en bred verksamhet för både barn och vuxna. 
Klubben har också många framgångsrika tävlingsryttare 
och lag på olika nivåer. Förutom Peder Fredricson och 
H&M All In har det allsvenska laget till exempel ridit till 
final i Folksam Elitallsvenska. Österlen Golden Ladies är 
också ett av klubbens lag och tar höjd i Torstensson Cup, 
seniorserien för 40-plussare.

Fakta om ”Sickan”
Heter egentligen Cicorius
Född: 1992
Härstamning; Knut af Tollstad  
u Fröja I ue Kerrim
Ras: Korsning nordsvensk bruks-
häst och svenskt halvblod
Höjd: 160 cm

Foto: Lotta Brundin Gyllensten
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VinjettÅrets ridskola

Ridskolechef Eva Bengtsson har arbetat i Sollentuna RK i 
över 30 år.

- Jag är jätteglad och stolt över priset. Det blir en tydlig be-
kräftelse för att allt engagemang och arbete ger utdelning, sa 
hon efter utmärkelsen

- Välutbildad, kompetent och engagerad personal är fun-
damentet för bra ridskoleverksamhet, sa Carolina Anders-
son, stolt styrelseordförande.

- Personalen är A och O hos oss och vi försöker hela tiden 
tänka på hur vi kan skapa en arbetsmiljö som är trygg och 
säker men också så personaleffektiv som möjligt. Det får po-
sitiva effekter på hela verksamheten.

Alla ridlärare i föreningen är utbildade och tre av sex rid-
lärare har den högsta graden av ridlärarutbildning, Level 3.

- Vi försöker skapa tid och möjligheter för personalen att 
utvecklas, understryker Carolina Andersson.

 
Årets ridskola delas ut av Svenska Ridsportförbundets 
Ridskole- och Utbildningssektion i samarbete med vår hu-
vudsponsor Folksam. Vinnarna får ett utbildningsstipendi-
um på 40 000 kronor.

- Ridning är en idrott som engagerar många och vi är glada 
att kunna göra utmärkelsen Årets Ridskola möjlig. Vi gratu-
lerar Sollentuna RK som på ett föredömligt sätt värdesätter 
sina medarbetare och ryttare. Att klubben dessutom priori-
terar utbildning och säkerhet känns extra tilltalande för ett 
försäkringsbolag som Folksam, säger Lars-Inge Svensson, 
chef Folksam Idrott.

  
- Det är roligt och känns bra att premiera ett genomarbetat 
och långsiktig arbete som har betydelse för både hästar och 
människor, säger Markku Söderberg, ordförande i Ridskole- 
och Utbildningssektionen.

Sollentuna RK har 37 hästar, 480 ridande varje vecka och 
en kö av ridsugna som ständigt knackar på. 

Klubben erbjuder en bred verksamhet med lektioner från 
nybörjare till specialgrupper.

- Allt fler vill tävla och vi försöker sporra medlemmarna 
att utmana sig själva på våra klubbtävlingar, säger Carolina 
Andersson.

Nyligen flyttade ridskolan in i den nyrenoverade anläggning 
som man drömt om länge och planerat i varje detalj. Anlägg-
ningen ägs numera av kommunen och ridklubben är hyres-
gäster.

Hästarna har fått rymliga boxar, hagarna har fixats till och 
ett nytt medlemshus med omklädningsrum (både till herrar 
och damer) hör också till nyheterna på stallbacken. Automa-
tisk utgödsling, skrittmaskinen och sopmaskinen gör an-
läggningen lättskött för personalen.

Varje box har till exempel också en höhäck där grovfoder 
läggs i utifrån, utan att boxdörren behöver öppnas. 

- Det har varit mycket arbetsmiljöfokus på den här renove-
ringen, säger Carolina Andersson

Årets ridskola satsar 
på säkerheten
Sollentuna Ridklubb utsågs till Årets ridskola 2017. Bland annat för sitt 
systematiska säkerhetsarbete och satsningen på medarbetare och 
arbetsmiljö. Priset delas ut i samarbete med Folksam. 

Nominering
”Sollentuna RK är en ideell förening och en professionell 
arbetsgivare vars systematiska satsning på personal och 
arbetsmiljö smittar av sig på hela verksamheten. Med 
gediget säkerhetstänk och hästhållning av bästa märke, 
har Sollentuna skapat ett hållbart koncept som erbjuder 
ridsport för alla – hela livet. ’Vi kan tillsammans’ är andan 
som präglar klubben, som bygger på en positiv atmosfär 
och är drivkraften bakom bland annat en ny anläggning.” 

Den svenska ridskolans verksamhetsidé 
Ridskolan ska inspirera till ett livslångt intresse och vara förstahandsvalet 
när det gäller ridsport - som folkhälsa, fritid eller idrott - där man utveck-
las på sina egna villkor. Här ska så många som möjligt få möjlighet att mö-
tas och växa tillsammans med hästar.  Ridskolan ska stå för gemenskap, 
passion, kunskap, utveckling och hästhantering av högsta kvalité. 

Foto: Per Groth
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Vinjett Idrottslyftet

Syftet med idrottslyftet är att unga mellan 7 och 25 år ska välja 
att idrotta i en förening och stimuleras till ett livslångt intres-
se för idrott.

Idrottslyftet fördelas av Riksidrottsförbundet och storlek 
på förbund avgör hur mycket av Idrottslyftet som kommer ett 
förbund till del.

Svenska Ridsportförbundet fick totalt 17 144 000 kronor 
genom Idrottslyftet 2017, en del till centrala projekt men den 
största delen går oavkortat till ridsportföreningarna. 

Över 11 miljoner kronor fördelades bland de idéer om ut-
veckling som föreningarna sökte medel till.

Föreningarna kunde söka färdiga utbildningssatsningar 
eller medel för egna projekt inom ramen för fyra fokusom-
råden som går i linje med Svenska Ridsportförbundets mål 
och visioin:

Ideellt engagemang
Handlar om idéer för att hur medlemmarna i en förening ska 
känna sig delaktiga och engagerade. Det kan handla om att 
utveckla ungdomssektionen genom att ordna utbildning till-
sammans med andra ungdomssektioner. Eller vässa styrel-
sen genom att arrangera en intern utbildning.  Många använ-
der materialet ”Vår Ridklubb” som är fyllt med tips och idéer 
för hur det ideella arbetet blir lättare och ännu roligare. Bok-
en ”Ekonomi i ridsportföreningen” är också ett bra underlag.

Ryttarutbildning
Att låta klubbens medlemmar utvecklas som ryttare är popu-
lärt och många tar chansen genom våra Ryttarmärken. Häst-
kunskap är grundläggande för alla ryttare och Idrottslyftet 
erbjuder exempelvis ett hästkunskapspaket med teoretisk 
och praktisk utbildning om hästen.

Framtidens verksamhet
Hur ska framtidens ridsport se ut? Hur kan vi få f ler 
människor att se ridklubben som en härlig mötesplats? Med 
stöd av Idrottslyftet finns möjligheten att testa nya tävlings-
former, nya grenar eller skapa en mer flexibel verksamhet för 
att locka nya ridsportare till ridskolan.

Utbildning
En bra ridklubb skapas av bra personal, ledare, styrelse och 
aktiva ryttare. För att behålla engagerade medlemmar och 
utveckla verksamheten behövs utbildning och fortbildning. 
Ridsporten erbjuder utbildningar med olika inriktningar där 
medel från Idrottslyftet kan användas.

Ridsport för alla
Idag finns få killar och personer med utländsk bakgrund 
inom ridsporten. Att behålla barn och unga från ekonomiskt 
utsatta områden i verksamheten, kan många gånger också 
vara svårt. Hur kan ridklubbar öppna upp så att fler får möj-
lighet att upptäcka ridsporten och utvecklas tillsammans 
med hästar? Idrottslyftet skapar möjligheter!

Idrottslyftet – mer 
ridsport för fler
Idrottslyftet ger föreningarna möjlighet att satsa på det där som man 
gärna vill göra, men kanske inte har tid eller resurser för. 

Idrottslyftet 2017
Totalt utbetalt: 10 463 005 i föreningsstöd.  
669 projekt i 360 föreningar
6 000 000 kronor till utvecklingsförbund,  
varav 1 780 000 kr till distriktssatsningar

Foto: Mikael Sjöberg
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86 Verksamhetsberättelse 2017

Centrala Ungdomssektionen jobbar aktivt för att alla ska trivas  
och känna sig trygga inom ridsporten. Ett arbete som engagerade 
under 2017. 

Stallet är en plats för unga att växa tillsammans med hästar och kompisar och en  
naturlig skola i ledarskap, ansvar och empati.  Centrala Ungdomssektionen (CUS)  
arbetar för att alla ska känna sig trygga i ridsporten och förebyggande mot kränkningar, 
trakasserier och utanförskap. 

Den gröna verktygslådan ”Trygg i stallet” har tagits fram för att skapa engagemang i 
trygghetsfrågorna blev en succé direkt vid starten 2014. Lådan ger föreningar inspira-
tion och verktyg för att jobba med trygghets- och värderingsfrågor och har uppdaterats 
efter hand.

När en intensiv debatt kring trakasserier och sexuella övergrepp aktualiserades inom 
ridsporten under året riktades nytt ljus mot ridsportens trygghetsarbete. #metoo- 
rörelsen gav också viktigt bränsle åt debatten och intresset för ridsportens förebyg-
gande trygghetsarbete ökade märkbart under året, med bland annat väsentligt fler  
beställda trygghetslådor. 

Prioriterade projekt 2018 är:
- Trygga Idrottare med fokus på värdegrund. Arbetet med att sprida den gröna  

         trygghetslådan inom organisationen fortsätter med oförminskad kraft. 
- Ridsport för alla med fokus på inkludering.
- Hästen i centrum – fortsätta lyfta hästen som vår bästa vän. 

Hopp för en trygghet
Sociala medier är viktiga kanaler för CUS att nå ut till andra ungdomar. På instagram 
har hashtagen #tryggaidrottare idag samlat cirka 500 bilder. ”Hoppa för en trygg rid-
sport” är en social kampanj som startades för att belysa vikten av ett tryggt klimat 
både i stallet men även på nätet. Kampanjen fick ett fint genomslag och många tog 
chansen att hoppa för ridsporten.

Foto: Mikael Sjöberg

Trygg ridsport

Krafttag för en trygg 
ridsport

Ridsporten är en skola i ledarskap och 
varje år utbildas cirka 500 unga ledare. 
Inom ridsporten påverkar ungdomar 
på alla nivåer. Det är en stadgereglerad 
självklarhet. Det innebär till exempel 
att varje föreningsstyrelse har minst 
en ungdomsrepresentant. Centrala 
Ungdomssektionen, CUS, är unga som 
jobbar för andra unga och sätter ung-
domsperspektiv på ridsportens viktiga 
frågor. Ungdomsledarkurser, trygg-
hetsfrågor och att sprida hästkunskap 
hör till CUS viktiga uppgifter. CUS är 
också ett stöd till distriktens ungdoms-
sektioner, DUS.
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Ridsporten står upp för människors lika värde och när Pride-paraden gick ge-
nom Stockholm i den 5 augusti var ridsporten en del av idrottens gemensamma 
tåg, där sammanlagt 34 idrotter deltog. Paradutroparna Rickard Söderberg och 
Josefine Johansson fastnade för ett av ridsportens plakat: 

”Vi delar inte upp i man eller kvinna - I ridsporten kan alla vinna” och konsta-
terade: - Bästa sporten hittills.

Centrala Ungdomssektionen tar täten för att samla ridsportens styrkor och 
alla som vill, i Prideparaden i Stockholm.

Ridsporten i  
Pride-paraden

Att få fler att lära mer om hästar är ett arbete för hästarnas bästa och ökad säkerhet för 
hästar och människor. Folksam Hästkunskap Cup är lagtävlingen för vetgiriga ridspor-
tungdomar mellan 13-18 år som vill bli bäst på häst. Tävlingen genomförs i regionsfinaler 
där över 110 ungdomar deltog under hösten 2016.  Hästkunskap, hästskötsel, utfodring, 
hästhantering, hälso- och sjukvård och allemansrätten är ämnen för tävlingen och det 
gäller för lagen att klara av olika stationer med både praktiska och teoretiska test.

För första gången arrangerades en superfinal i Göteborg där regionsvinnarna gjorde upp 
och där över 200 på publikplats hejade på. Det var spänning och kunskapskoll på högsta 
nivå i mässpadocken där Lunds Civila RF, Gotlands Lantliga Ryttare och Luleå RK mätte 
kunskapskrafterna.

För första gången avgjordes kunskapstävlingen Folksam Hästkunskap 
Cup med en superfinal under mässan EuroHorse i Göteborg. Gotlands 
Lantliga Ryttarförening tog hem supersegern.

I Gotlands vinnande 
lag deltog:

Signe Hoas, Clara Norlander  
och Nicole Larsson med lagle-

dare Camilla Albinsson  
och Marie Pettersson.

Superfinal i  
Hästkunskap Cup
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Givande utbyte med Tyskland En resa till Köln 
och ett givande utbyte med Tysklands Rid-
sportförbund gav många insikter. Bland annat 
deras långsiktiga tävlingssatsningar och även 
sätt att arbeta med inkludering. Vi har mycket 
att lära av varandra. 2018 kommer de tyska 
ungdomarna till Sverige

Zophie blev Årets Ungdomsledare Zophie Juhlin, 
18 år från Västra Frölunda utsågs till Årets 
Ungdomsledare 2017 och fick ta emot ett 
stipendium på 7 500 kronor under Sweden 
International Horse Show. Zophie som är 
engagerar i Askims Fältrittklubb arbetar för 
att stallet ska vara en plats för alla.  Att man 
mår bra på insidan är det viktigaste för Zophie 
som arbetar med att förhindra psykisk ohälsa 
bland ungdomar. 2018.

Ungt engagemang Ungdomsbarometern är en 
årlig analys som talar om vad svenska ungdo-
mar tycker, tänker och gör. 2016 ställde rid-
sporten ett antal frågor via Ungdomsbarome-
tern som bland annat visade att. Under hösten 
2017 gjordes en ny enkät för att kartlägga 
målgrupper som vi idag inte når ut till. Resul-
tatet redovisas under 2018.

Kalmar HSK har Årets Ungdomssektion ”Vi vill 
att alla ska känna sig rättvist behandlade och 
inkluderade genom en god stämning på klub-
ben”. De orden kommer från ungdomarna 
i Kalmar HSK:s ungdomssektion. Klubben 
arbetar stenhårt med sin värdegrund och har 
nolltolerans mot mobbning och utanförskap. 
Ett US helt klart värt sitt pris, 15 000 kronor. 
Stipendiet delades ut under Sweden Interna-
tional Horse Show.

”Schysst stall” Facebookkampanjen ”Schysst 
stall” var ett kul sätt att lyfta de viktiga trygg-
hetsfrågorna. Föreningen Nyckelryttarna 
utanför Motala tog hem priset. För att hitta 
Sveriges ”schysstaste stall” utlystes en tävling 
i tre delar på facebook: schysst mat, schysst 
träning och schysst stallkompis.  Föreningen 
Nyckelryttarna i Östergötland var en av flera 
nomineringar och vann priset för sin härliga 
gemenskap i stallet, för att alla alltid är väl-
komna och för att de ställer upp för varandra i 
ur och skur. Nyckelryttarna arbetar dessutom 
aktivt mot mobbning på ett föredömligt sätt. 
Under bland annat ett heldagsläger har ungdo-
marna jobbat med den gröna trygghetslådan 
och stärkande samarbetsövningar. Priset var 
ett stipendium på 10 000 kronor som klubben 
kan använda för att fortsätta arbetet med att 
vara ett riktigt schysst stall. 

Förberedande ungdomsledarkurs Ett nytt materi-
al för den förberedande ungdomsledarkursen 
togs fram, testkördes under våren och dist-
ribuerades till alla distrikt under hösten. Sju 
distrikt genomförde kursen under 2017 med 
positiv respons. Kursen vänder sig till ungdo-
mar 11-14 år och ger en inblick i vad ledarrollen 
inom ridsporten innebär och hur man kan 
vara en bra förebild och god kamrat i stallet.

11-14 år 

Många tog chansen att hoppa för en trygg ridsport under året.
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Young Rider LoungeYoung Rider Lounge

Under fredag och lördag i EM-veckan i Göteborg flyttade
Young Rider Lounge (YRL) in i Saabs rymliga monter på  
Heden. Totalt samlade YRL cirka 300 unga under två dagar.

Teman var Ridsportens ledarskolan med föreläsare och 
aktiviteter för att stärka ledarrollen. Bland annat deltog 
förbundsstyrelsens vice ordförande Helena Carlsson och 
SAABs Anna Brolén.

Ett annat tema var Trygga idrottare medföreläsare, fyspass 
och hälsosamma mellanmål. Moa Grödinger som är person-
lig tränare och ryttaren och kokboksförfattaren Caroline 
Darcourt, pratade om vikten av äta och träna rätt. 

Under EM-veckan och hade CUS också ett kul tävlingar och 
ett fotobås i montern där alla som ville kunde ta kort och 
hoppa för en trygg ridsport. Cirka 1 000 personer tog chansen.

Young Rider Lounge 
succé i EM-veckan
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Vinjett Ryttargalan

Ryttargalan som arrangerades för tolfte gången har utveck-
lats till en stolt tradition och är ett högtidligt tillfälle för rid-
sporten att samlas och hylla årets höjdpunkter. För första 
gången ägde galan rum i Vinterträdgården på Grand Hôtel i 
Stockholm. En plats som belönades med högsta betyg av gäs-
terna.

Ridsportåret 2017 var fyllt av medaljer, personliga rekord och 
topprestationer. Och att utse årets pristagare var en riktig ut-
maning för juryn. Att bli nominerad till Ryttargalan var en pre-
station i sig. 

Årets internationella mästerskapsmedaljörer fanns på plats 
och hyllades med en särskild ceremoni. 

Peder Fredricson fick utmärkelsen Årets bragd och H&M All 
In utsågs till Årets häst.  

Peder Fredricson  är den tredje ryttaren i EM-historien 
som kopplat greppet om mästerskapsledningen från start till 
mål.

Hopplandslagets silver prisades för årets prestation.
-På en skala mellan ett och tio säger jag tolv, sa förbunds-

kapten Henrik Ankarcrona om hur stolt han var över sitt 
hopplag.

Ny priskategori på galan var Årets ridskolehäst. Ridskolehäs-
tar betyder så mycket för så många. Det märktes också när 
ridsportsverige fick nominera sina favoriter. Bland hundra-
tals förslag på värdiga vinnare utsågs ”Sickan” från Österlens 
RK till Årets ridskolehäst. Läs mer på sid X. 

Priset Årets Ridskola är presenteras i samarbete med Folk-
sam och gick till Sollentuna Ridskola. Läs mer om det här. 

Patrik Kittel står bakom priset Årets kämpe, ett stipendium 
på 20 000 kronor. Den tredje ryttaren att ta emot priset blev 
pararyttaren Felicia Grimmenhag. 

Madelen Isaksson vann priset Årets hästskötare som delas ut 
i samarbete med ATG. Se en film om Madelen här.  Årets eld-
själ Frida Vinnerstig fick ta emot en resecheck från Resia på 
20 000 kronor.

Årets hederspris  gick till Sven Holmberg. Läs mer på sid X.

2017 flyttade Ryttargalan in på Grand Hotel i Stockholm.  
Det blev en glittrande guldgala med historisk mycket att fira.

Guldgala på  
Grand Hôtel

”Silverhjälten från OS gick ”All In” igen,  
svarade upp mot skyhöga förväntningar 
och bärgade EM-guld inför en andlös 

hemmapublik!”

Alla pristagare 
Årets bragd - presenteras av Saab: Peder 
Fredricson, Vitaby, hoppning. Klubb: Öster-
lens Ridklubb

Årets prestation 
Svenska hopplandslaget: Malin Baryard 
Johnsson, Douglas Lindelöw, Peder Fredrics-
on, Henrik von Eckermann
Förbundskapten: Henrik Ankarcrona

Årets eldsjäl  
– presenteras av Resia: Frida Winnerstig, 
Finntorps Ridklubb

Årets ridskola – presenteras av Folksam och 
Ridskole- och Utbildningssektionen: 
Sollentuna Ridklubb.

Årets häst – presenteras av K9: H&M All In, 
hoppning.

Årets hästskötare – presenteras av ATG:
Madelen Isaksson, hoppning

Årets kämpe – presenteras av Patrik Kittel: 
Felicia Grimmenhag

Årets uppfödare – presenteras av  
Equitours: Leif Nilsson, Vollsjö 

Årets ridskolehäst  
”Sickan” från Österlens RK

Årets ridlärare – Presenteras av Ridskole- 
och Utbildningssektionen: Leif Hall

Årets komet – presenteras av Ridsport:
Cecilia Bergåkra Berglund

Morgondagens häst – presenteras av Krafft: 
Quartermain, dressyr 

Morgondagens  
stjärna Johanna Lindberg, 17, Umeå RF, 
voltige 

Foton Ryttargalan: Mikael Sjöberg
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Sven Holmberg har varit aktiv inom ridsportens i över 50 år och gjort 
stora insatser både nationellt och internationellt. Bland annat som 
domare, förbundskapten och tävlingsarrangör. På Ryttargalan hyllades 
han med juryns hederspris.

Sven Holmberg har varit verksam inom svensk ridsport från början av 1980-talet och 
det började på hemmaklubben Ale Jennylunds Ridklubb. Under åren har han fortsatt 
vara ridsporten trogen både på hemmaplan och ute i världen.

Sven Holmberg var med och organiserade det första samlade World Equestrian Ga-
mes i Stockholm 1990 och var då sportchef för evenemanget. Det är ett VM som fortfa-
rande rankas mycket högt av de aktiva.

En ren och rättvis sport har alltid legat högt på Sven Holmbergs agenda, och tillsam-
mans med bland andra professor Arne Ljungqvist var han med och tog fram antidop-
ningsprogrammet ”Clean Sport” för ridsporten.

Sven Holmberg brinner för hästvälfärdsfrågor och ägnar mycket av sin tid åt unga 
talangfulla ryttare i programmet Young Riders Academy, som han efter svensk före-
bild skapat för europeiska ungdomar. Idag bor Sven i värmländska Säffle.

- Jag är oerhört stolt över det här priset. Jag är fortfarande starkt engagerad i häst-
välfärdsfrågor. Men jag tycker att vi kan göra ännu mer där, sa Sven efter prisutdel-
ningen.

Han vet också att sporten tagit ett stort steg mot en ren sport. 
- Det som måste ses över ytterligare med större rättssäkerhet. För i de flesta fall 

handlar om misstag och okunskap.

Hederspris till  
Sven Holmberg

 

Några av Sven Holmbergs insatser sammanfattas i juryns motivering;

”Sven Holmberg började i Ale Jennylunds  
Ridklubb och organiserade sin första nationella 
tävling 1973. Sedan dess har han varit ridsporten 
trogen som arrangör, domare och förtroendevald.
 Listan över Sven Holmbergs uppdrag och 
insatser i ridsporten kan göras hur lång som 
helst. Han har bland annat varit förbundskapten 
för svensk dressyr, var sportchef på vårt eget 
VM 1990 i Stockholm, varit hoppdomare på ett 
flertal internationella mästerskap och varit ord-
förande i den internationella hoppkommittén 
samt suttit i FEI:s styrelse.
 För svensk ridsport har Sven Holmberg varit 
en kunskapsbank att hämta inspiration och 
erfarenhet ifrån, en stor tillgång både på och 
utanför tävlingsbanorna och det är med stolthet 
vi delar ut Ryttargalans Hederspris till Sven 
Holmberg.”

Imponerande CV!
Sven Holmberg har ett 
imponerande CV inom 
ridsporten. Här är några 
exempel: 
 • Förbundskapten för 
svenska dressyrlaget under 
tio år, 1988-1998
• Ledamot av Svenska 
Ridsportförbundets styrelse 
under 15 år
• Varit med och organiserat 
Gothenburg Horse Show 
från 1982 och ansvarig för 
en rad världscupfinaler
• Varit internationella 
förbundets, FEI:s, förste vice 
ordförande från 2006-2010 
samt ordförande i interna-
tionella hoppkommittén 
från 2001.

Foto: Roland Thunholm




