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Det här är vi

Jag är väldigt stolt över att leda förbundet med en fantastisk 
och vital verksamhet, men vi kan inte luta oss tillbaka. Hur 
vill vi att ridsporten ska se ut i framtiden, vad är våra vikti-
gaste frågor och hur får vi våra ryttare att stanna kvar och 
hur fångar vi intresset från fler?

Ridsporten och samhället utvecklas, och med strategiarbetet 
Ridsport 2025 har vi börjat ta ut riktningen. Det har varit ett 
stort arbete som inleddes innan förbundsstämman 2017. Nu 
har vi på allvar hittat inriktningen, mål samt delmål, för att 
ta oss mot 2025 och den position vi vill att ridsporten ska ha 
med aktiviteter, erbjudanden och verksamhet då. 

Det är bara sju år dit, men jag tycker att vi har hittat vägen 
och målet.

Jag tror vi alla minns den heta sommaren 2018, strålande sol, 
värme och inget regn under flera veckor. Men det gjorde också 
att sädesfält och vallar torkade ihop och skördarna blev mycket 
små. För stallar och ridskolor innebar det på sina håll en stor och 
akut brist på stråfoder. 

Vi försökte uppmärksamma våra rikspolitiker på att häs-
tarna behövde samma hjälp som lantbruket för att klara höst 
och vinter men fick ett nej. Många kommuner runt om i landet 
har däremot ställt upp och hjälpt till med ekonomiska bidrag 
för att ridskolorna ska klara de högre inköpspriserna utan att 
behöva höja avgiften för eleverna. Det gäller dock inte överallt.

Vi får inte tappa fokus på när det gäller trygghetsfrågan och 
som en viktig del av detta driver vår ungdomssektion”Trygg i 
stallet” arbetet vidare på ett mycket bra sätt.  Jag har tidigare 
understrukit att #metoo och #visparkarbakut är mycket bra 
initiativ, att det är starkt av dem som berättar sin historia, men 

också att det är illa att det ska behövas. Övergrepp och trakas-
serier är inte en del av vår kultur och ska heller inte bli det.

Vi måste prata om frågorna kring etik och värdegrund och att 
stötta varandra när det behövs. Det är vi som tillsammans gör 
det tryggt i stallet och det måste vi se till att det är. 

I november, kunde vi i samband med tävlingarna på 
Friends, hylla våra medaljörer och då också de medaljörer 
som efter en historisk omhoppning fick hänga VM-silver-
medaljer om halsen. Det var dock våra ungdomar som stod 
för den största medaljskörden under 2018 och kom hem med 
fem EM-medaljer. Två av dem var av glimrande guld, och det 
känns bra att veta att återväxten finns i såväl ridsport som 
sportkörning.

En annan smått historisk händelse som inledde året var att 
det äntligen blev klart att ridsport kan räknas som avdragsgill 
friskvård. Det gick ett lättat och glatt Äntligen! genom hela 
ridsport-Sverige, och beskedet visar att om man verkligen vill 
något, så ska man inte ge upp. I den här verksamhetsberättel-
sen finns en tidslinje med en del av de aktioner vi gjort för att 
ridsporten i det här fallet ska jämställas med andra idrotter.

Jag ser fram emot ett 2019 där vi arbetar vidare med att få 
Ridsport 2025 på banan, att vi kan erbjuda fler att ta del av 
den härliga gemenskapen med hästen, och ta oss närmare vår 
devis, ridsport för alla – hela livet.

Ulf Brömster, ordförande

Ännu ett historiskt 
ridsportår!

Jag har nu varit ordförande för Svenska Ridsportförbundet i 
snart fyra år, en händelserik period i ridsporten, och det 

gäller även för året som gått.

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

måste vi se till att det är. ”
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153 708 enskilda medlemmar

Snabba fakta om 
svensk ridsport

Näst största  
ungdomsidrotten

En miljon svenska 
hästälskare

Cirka 450 ridskolor

868  
ideella ridsportföreningar

Sverige är Europas 
näst hästtätaste land 

efter Island

5 miljoner  
ridtimmar på  

ridskola per år

365 039 tävlings-
starter 2018

91% tjejer 

Sverige är en stormakt p
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Vision

Svensk Ridsport – 
Världens bästa!

Verksamhetsidé

I kraft av ideella 
föreningar utvecklar 

vi ridsport  
med kvalité, för  
alla – hela livet.
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VinjettDet här är vi

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

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

Idag är navet i vår verksamhet 886 ridklubbar från norr till 
söder, organiserade i 19 distrikt och med cirka 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.

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

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

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

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

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

Tio tävlingsgrenar
Hos oss finns tio tävlingsgrenar: 

1 dressyr

2 hoppning

3 fälttävlan

4 distansritt

5 voltige

6 sportkörning

7 working equitation

8 parasport för ryttare och kuskar

9 reining 

10 mounted games

Vi arrangerar tävlingar och tar ut landslag.  
2018 tävlade 25 178 licensierade tävlingsryttare 
under 6 601 tävlingsdagar. Antalet hästlicenser 
var 29 743.
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FÖRBUNDSSTYRELSEN

VALBEREDNING

Digitaliseringsråd 

Hästhållnings- och 
Anläggningsråd 

19 DISTRIKT

FÖRBUNDSSTÄMMAN

868 FÖRENINGAR, 
153 708 ENSKILDA MEDLEMMAR

KANSLI

Tävlings- 
sektionen

Ridskole- och 
Utbildnings- 
sektionen

Centrala 
Ungdoms-
sektionen

Djurskyddsutskottet

Säkerhetsutskottet

Juridiska utskottet 

Disciplinnämnden 

Arbetsutskott

Vår organisation

 Vi tar ansvar
 Vi tar ansvar för våra hästar och ser till att hästen  
 finns i en säker miljö. Vi agerar om hästen far illa.

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

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

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

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

Vår värdegrund
Våra värderingar utgår från allas lika värde  

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

hästar och människor. 

Vi är bäst tillsammans
Vi arbetar för en anda där:

11 Verksamhetsberättelse 2018
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VinjettFriskvård

2018 började på bästa sätt! I januari meddelade Skattever-
ket att ridsporten, liksom bland annat golf, nu kan räknas 
som avdragsgill friskvård, så länge förmånen inte överstiger 
5 000 kronor.

Så efter exakt 30 år av resonemang, rent tjat, kampanjer och 
namnunderskrifter så räknas nu ridsporten som friskvård.

Svenska Ridsportförbundet har arbetat hårt för att rid-
sporten ska jämställas med andra idrotter.

Dels för att ridsport är en bra motion för både kroppen och 
knoppen, hästen och stallmiljön kan ge ro i vårt stressade 
samhälle, dels för att vi ser det som en ren rättvisefråga. Var-
för skulle vissa idrotter, däribland ridsporten, uteslutas från 
friskvården?

Anledningen till att ridsporten tillsammans med golf, seg-
ling och slalom som de enda idrotterna inte omfattades av 
friskförmånen var att dessa idrotter ansågs som dyra, kom-
plicerade att utöva och inte tillgängliga för alla. En klausul 
som vi ansåg byggde på okunskap och en förlegad inställ-
ning. Ridsport ansågs inte vara av det ”enklare slag” som re-
gelverket föreskriver.

Viljan att göra en förändring i regelverket har funnits från tid 
till en annan men inte gett något konkret resultat. Förrän nu!

Vägen hit (i mycket förkortad version)
1988 infördes möjligheten för arbetsgivare att göra avdrag 
för friskvårdsbidrag till anställda. Ridsport, golf, segling och 
alpin skidsport ställdes utanför. Och ridsporten började sin 
kamp för att bli jämställd med andra idrotter.

2006 meddelade dåvarande finansminister Per Nuder att 
han inte avsåg att ta några initiativ för en förändring som 
skulle göra att ridning blir godkänt som friskvård och där-
med klassad som skattebefriad förmån.

2008 I början av året kom positiva tongångar. ”Riksdagen 
godkände på onsdagen Skatteutskottets förslag att bland an-
nat ridsporten ska jämställas med andra idrotter och bli en 
avdragsgill friskvårdförmån!” skriver ridsport.se

Sedan körde förslaget fast hos finansminister Anders Borg 

Äntligen!
I januari 2018 fick ”Sveriges sjukaste 
friskvårdsfråga” sin lösning. Nu klassas 
äntligen ridsport som friskvård. 

som enligt uppgift inte hade för avsikt att göra någon ändring.
2008 initierade Svenska Ridsportförbundet ett upprop 

och en namninsamling och när beslutet ändå lät vänta på sig 
överlämnades listorna med 30 000 namnunderskrifter till 
Cecilia Widegren (M) under Stockholm International Horse 
Show medan publiken på Globen skanderade; Vi som rider, vi 
mår bäst, både med och utan häst!

2009 deltar representanter för ridsport, golf och Rik-
sidrottsförbundet, politiker och Skatteverket i riksdagshuset 
för ett välbesökt rundabordssamtal om avdragsgill friskvård.

2009 tog vi med oss den aktuella friskvårdsfrågan till de-
batten på Riksidrottsmötet. Svenska Ridsportförbundet mo-
tionerade tillsammans med Svenska Golfförbundet i frågan 
och fick RF-stämmans stöd. Stämman ställde sig enhälligt 
bakom motionen.

I Almedalen samma år gör golfen och ridsporten gemen-
sam sak under parollen ”Sveriges sjukaste friskvårdsfråga” 
som också var rubriken på ett seminarium. Med äkta häst-
krafter manifesterade vi frågan och bjöd Riksidrottsförbun-
dets ordförande Karin Mattsson på skjuts. 

2010 var det valrörelse igen och nu skulle friskvårdsfrågan 
lösas en gång för alla…

2011 … men nu var det Skatteverket som sa nej till att bred-
da begreppet för avdragsgill friskvård.

2014 var det valrörelse igen och politiker och idrotten 
samlades i Almedalen. Ridsport är friskvård var temat för 
dagen och ridsporten. 

Skatteutskottets representant vid seminariet lovade nya 
tag i frågan till hösten. 

Ja, sade sex av de sju partierna som var representerade på 
seminariet.

”– Därför har vi nu bestämt oss för att göra på det här sät-
tet. Vi kommer utreda lite närmare exakt var gränserna ska 
gå, men vi tycker bestämt att ridsporten borde kunna lyftas 
in på direkten, säger socialdemokraternas partisekreterare 
Carin Jämtin bland annat till Svenska Dagbladet.” Och rid-
sporten jublar igen.
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Det här gäller för  
ridsport som friskvård

  Lektionsridning på ridskola är godkänt

  Voltige hos en ridskola är också godkänt

  Ridhusavgiften kan också dras av (precis som  
 alpint kan dra av för liftkort)

  Att anlita tränare/ridlärare för träning på egen  
 häst är också godkänt

Det här är inte godkänt
  Inga avdrag för utrustning

  Inga avdrag för medlemsavgifter i förening

  Kostnaden för en träning får inte överstiga  
 1000 kronor per tillfälle

  Avdrag medges inte heller för om tränaren  
 kommer hem till din fastighet där du också bor  
 och har hästen uppstallad

  Uppstallning och foder är inte avdragsgillt

  Men precis som för övriga friskvårdsförmåner  
 är det arbetsgivaren som avgör hur mycket  
 avdraget är på just den arbetsplatsen.

Men ingenting händer… Juridiken och politiken bollar vi-
dare i frågan.

2016 Men nu får det vara nog! Otåliga ridsportare i Al-
medalen ryter till; ”Ja, vi är förbannade. Bollandet tar aldrig 
slut mellan skatteutskott, skatteverk och riksdagsbeslut. Nu 
får det vara nog”.

Nyblivne folkhälso- och idrottsminister Gabriel Wik-
ström, sträcker sig till ännu en översyn, när friskvården åter-
igen debatterades i Almedalen.

2017 hette idrottsministern Annika Strandhäll. På besök 
på Ridsport-EM i Göteborg är det fortfarande en översyn 
som är ministerns budskap om friskvårdsfrågan.

Vi skriver ett debattinlägg på Svt Opinion och vår vädjan 
i ett rörligt inslag får rekordspridning. Friskvårdsfrågan är 
stekhet.

2018 – och plötsligt händer det! Ridsport, tillsammans 
med golf och de andra, kan räknas som friskvård meddelar 
Skatteverket efter en dom angående golf i högsta förvalt-
ningsdomstolen. 

Tack alla ni som varit med och protesterat, diskuterat och ar-
gumenterat under åren!

”Fler kommer att rida fler gånger. 
Hur stor tillströmningen blir till 
våra ridskolor av nya elever är 
svårt att säga”. 

Anneli Grimborg Säteri,  
verksamhetschef Stockholms Ridsportförbund

Röster om  
friskvårdsbidraget
Det är än så länge svårt att se några konkreta effekter på ridskolor  
ute i landet, men beskedet i januari möttes av många glada röster.

”Nu kan jag fundera över om jag kan 
rida någon mer lektion per vecka. Jag 
utvecklas inte så mycket på att rida en 
gång i veckan.” 

Anna Tulldahl,  
lektionsryttare, Ågesta ridskola

”Det är sån glädje ridningen ger så 
många. Jag har redan ansökt om 
friskvårdsbidrag från vår arbetsgivare 
Domstolsverket. Det är en ren princip att 
vår arbetsgivare ska godkänna ridningen.” 

Charlotta Riberdahl,  
hovrättslagman

”Det här ger mig möjlighet att 
boka träningar då och då, och jag 
kommer att utnyttja vårt bidrag 
som är på 2 000 kronor per år.” 

Camilla Wiklund,  
kommunalanställd, Luleå

”Det här öppnar nya möjligheter 
för många att rida fler gånger och 
röra på sig mer. Men också att våga 
pröva ridsporten som motionsform.” 

Lotta Löfstrand,  
verksamhetschef, Örebro Fältrittklubb

”Våra vuxengrupper på kvällstid är 
fullbokade. Men vi har alla möjligheter att 
starta grupper dagtid”. 

Eva Bengtsson Lundh,  
ridskolechef, Sollentuna Ridklubb

Friskvård
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1988 2006
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mobiliserar med 
namninsamling.

2009
Rundabords-
samtal i riks-

dagen

2009
Manifestation  

med hästkrafter  
i Almedalen.

2009
Hela  

idrotten  
hakar på.

2009
”Sveriges 

sjukaste frisk-
vårdsfråga”

2010
Valrörelse… 
Men nu då!

Sjuk kamp för 
friskvård

2011
Skatteverket 

säger nej.

2016
Alla positiva 

men ingenting 
händer.

2017
Tempen stiger 
i sjukaste frisk-
vårdsfrågan.

2018
Äntligen!  

Plötsligt händer 
det. Ridsporten 

är friskvård.

2014
Valrörelse igen 
och partierna 

är på.

2014
Carin Jämtin (s) 

säger ja till  
friskvård i  

Almedalen.

2017
Vårt debattinlägg 

på Svt-opinion  
får rekord- 
spridning.

2014
Politiken och 

juridiken bollar 
frågan mellan 

sig.

Foto: Roland Thunholm

2017
Idrottsministern 

på EM i Göte-
borg. Friskvård  

i fokus.
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Hållbarhet

Som organisation vill vi utvecklas inom hållbarhetsområdet 
och vår vision är att bli en global förebild inom ridsporten. 

Tidigare Miljö- och Hållbarhetsutskottets gedigna arbete 
resulterade bland annat i en hållbarhetsstrategi för ridspor-
ten mot 2025 med önskade och hållbara positioner för var-
je verksamhetsinriktning. Nu pågår arbetet med att imple-
mentera hållbarheten i alla verksamheter. För att säkerställa 
hållbart fokus och att den gröna tråden löper tydligt genom 
ridsporten finns numera en deltidstjänst på Svenska Rid-
sportförbundets kansli med fokus på hållbarhetsfrågor.

Några hållbara milstolpar

1998
 Hästnäringens Kvalitets- och miljöråd med representan- 

 ter från hästsportens olika organisationer bildas. 
 Miljöansvariga införs i distrikten
 Som första ridklubb i Sverige och världen ISO- 

 certifierades Umeå Ryttarförening
 SvRF tar fram kriterier för miljödiplomering av ridklubbar

2002
 Ridsportens miljöstege introduceras – ett nytt verktyg  

 för att få fler ridklubbar att stegvis arbeta för en bättre miljö
 Riksanläggningen, Ridskolan Strömsholm, erhåller en  

 miljöcertifiering enligt ISO 14001

2012
 Hästnäringens nationella stiftelse, HNS tar fram skriften  

 ”Våga vara klimatsmart”. Ett material som används i  
 våra ridklubbar. 

2013
 Förbundsstyrelsen antar en Miljöstrategi för  

 åren 2014-2015

2016
 Förbundsstyrelsen inrättar ett Miljö- och hållbarhets- 

 utskott som tar fram en hållbarhetsstrategi med  
 hållbara positioner för vare verksamhetsområde mot  
 ridsporten 2025.

 Rapporten ”Hästen och hållbar utveckling” ger en  
 översikt kring de utmaningar som finns, och funderar  
 över vilka lösningar som kan vara möjliga. Ett samar- 
 bete mellan Svenska Ridsportförbundet, Got Event,  
 Lövsta Stuteri, Det Naturliga Steget och Zero Mission.

2017
 Hållbara strategin börjar implementeras i alla  

 verksamheter.
 Seminarium om hållbarhet i samband med EM i ridsport  

 i Göteborg.
 EM i ridsport i Göteborg blir miljödiplomerat evenemang.

2018
 Tjänst med ansvar för miljö- och hållbarhetsfrågor 

  inrättas på Svenska Ridsportförbundets kansli.

Hållbarhet i 
alla led
Hållbarhet handlar om att tillgodose  
dagens behov, utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillgodose  
sina behov. Hållbarhetsperspektivet ska 
genomsyra alla verksamheter inom ridsporten.

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

en ridsport med hållbar 
utveckling i världsklass.

Hästen på bilden är en trähäst.
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I mitten av sommaren kom nödrop från jordbrukare som 
såg sina skördar med bland annat vallfoder torka bort och 
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, tillsammans med 
Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin och 
LRF:s ordförande Palle Borgström, höll en presskonferens i 
början av juli där budskapet kunde sammanfattas med; ”Allt 
som kan måste skördas och måtte det regna snart.”

För ridskolor och stallägare stod det snart klart att det 
skulle bli svårt, om än inte omöjligt, men väldigt mycket dy-
rare att få tag på hö till hösten och vintern.

Svenska Ridsportförbundet kontaktade dåvarande idrotts-
minister Annika Strandhäll och landsbygdsminister 
Sven-Erik Bucht med en önskan om att hästarna skulle få ett 
liknande stöd som lantbrukare för att underlätta för foder-
köp, men fick nej.

Svenska Ridsportförbundet ställde samman en enklare 
mall för att underlätta föreningarnas och ridskolornas kon-
takt med kommunkontoren. Därefter klev många kommuner 
fram och tog ansvar för att hjälpa ridskolorna med bidrag till 
ökade kostnader för fodret.

Det fanns en utbredd önskan om att priset för ridlektioner 
inte skulle behöva höjas så mycket att ridsporten blev omöj-
ligt dyr för eleverna.

Ridskolor, grannar och markägare gick samman och hjälp-
te varandra. Landsbygdsministerns uppmaning att allt som 
kan ska skördas togs på allvar och mark som stått orörd fick 
besök av slåttermaskiner och liar.

I Facebook-grupper tipsade ryttare och stallägare varan-
dra om var det fanns foder att köpa eller om man hade nå-
got att sälja. Den varma sommaren och hösten hade det goda 
med sig att hästarna kunde hållas på bete längre in på hösten 
än vanligt.

Mot slutet av sommaren kom regnet och andra-skörden blev 
på sina håll ganska god.

Det är svårt att avgöra hur stora merkostnaderna har blivit 
för framför allt ridskolorna och det ser olika ut på olika håll 
i landet. Kostnaden har i vissa fall dubblerats och tredubb-
lats. Några föreningar rapporterar en ökning till uppemot sex 
kronor kilot för stråfoder, andra att de fått en höjning på tio-
talet ören från sin leverantör.

Het sommar hårt  
slag mot hästägare
Den svenska sommaren slog värmerekord och ledde till 
torka. För många hästägare och ridskolor slog blev 
foderbrist och ökade kostnader ett hårt slag. 

36 500 000 kr
Ett räkneexempel baserat på 10 000 ridskolehästar 
och ponnyer och höjning av kilopriset på stråfoder med 
1 krona, ger en kostnadsökning på 36 500 000 kronor, i 
medeltal 81 000 kronor per ridskola. (10 000 hästar och 
ponnyer, äter 10 kilo stråfoder var per dag, beräknad 
kostnad 2017 2,50 kr/kilo, beräknad kostnad 2018 3,50 
kr/kilo x 365 dagar, delat med 450 ridskolor).

Då är inte till exempel ökad kostnad för transport när 
stråfoder köpts in utomlands eller av annan leverantör, 
leverans per båt till Gotland, staket för att öka betesare-
an, inte inräknat.

Beräkningen ovan gäller de hästar och ponnyer som gör tjänst 

på någon av våra ridskolor. Det är cirka 10 000. I Sverige finns 

365 000 hästar enligt Jordbruksverkets senaste beräkning.
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RidsportforumRidsportforum

Ridsportforum är en halvhalt mellan förbundsstämmorna för 
att stämma av status på stämmobesluten och tillsammans ta 
sats mot framtiden. Nu gällde det att ge mer kött och blod till 
strategin 2025 som är vår gemensamma kurs mot framtiden.

Ridsportforum 2016 gav massor av värdefull input till den 
gemensamma målbilden och förbundsstyrelsen kunde däref-
ter ringa in fem strategiska områden mot 2025 (se här intill).  
Efter förbundsstämman 2017 prioriterades två strategiska 
områden; ”Ridsportens värdegrund” och varumärke och 
”Ridsport på hästens villkor”.

Inför forum fick deltagarna en beskrivning av vad som hänt i 
strategiarbetet sedan Ridsportforum 2016. Det fanns också en 
sammanställning av nuläge och pågående satsningar inom för-
bundet som ryms inom ramen för ”Ridsport 2025.

På årets Ridsportforum var uppgiften att fundera, diskutera 
och jobba på djupet med de målbilder som förbundsstyrelsen 
tagit fram och hur vi ska mäta att vi är på rätt väg. Hårt jobb 
och roliga grupparbeten där varje fokusområde diskuterades 
på djupet. 

Hur vi bättre kan arbeta för ökad kunskapsspridning och 
ta hjälp av modern teknik, återkom i flera diskussioner. Lik-
som vägar att göra vår värdegrund levande och gjuta mod och 
stolthet i vår organisation så vi kan stå upp för varandra och 
våra hästars bästa.

Varje pass avslutades med vernissage där deltagarna fick 
ta del av varandras arbete. Underlagen från Ridsportforum 
kommer nu att användas framåt för att konkretisera målen 
och skapa handlingsplaner.

– Vi börjar inte från noll utan har jobbat ganska länge med 
de här frågorna, men nu måste vi gå från ord till handling, un-
derströk Centrala Ungdomssektionens Josefine Ahlgren.

– Vi måste våga boosta modet som krävs för att agera. Inte 
bara tala om hur vi ska göra.

Mentale rådgivaren Igor Ardoris gav energi inför diskussio-
nerna i en inledande föreläsning om att lyfta det bästa i oss 
själva, intelligenta mål och hur vi skapar energi och motiva-
tion att nå dem.

Under forum presenterades även en rapport om ungt en-
gagemang av Centrala Ungdomssektionens Elin Gustavsson.

Förutom strategiarbetet var det också avstämning av de 
motioner som fick bifall på förbundsstämman 2017.

Ridsportforum arrangerades med stöd av Folksam som också 
gjorde en uppskattad presentation av sitt test av ridhjälmar 
under forumet.

Läs mer
Här finns alla dokumentation från Ridsportforum 2018

Ridsport 2025 – från 
ord till handling!
2018 samlades 170 deltagare från hela ridsport-
sverige under ett kreativt Ridsportforum i Göteborg. 
Uppdraget: Att ta den gemensamma framtids-
strategin ”Ridsport 2025” från ord till handling. 

Två prioriterade  
områden 2018

”Ridsportens värderingar och 
varumärke” och ”Ridsport på 

hästens villkor”.

!

Fem fokusområden:

Ridsportens värderingar 
och varumärke 

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

Ridsport på  
hästens villkor 

Med utgångspunkt i kunskap, beprö-
vad erfarenhet och aktuell forskning 
skapa bästa möjliga förutsättningar 
för hästens välmående.

Ridsport på  
individens villkor 

Skapa förutsättningar för att fler väljer 
att rida och umgås med hästar i våra 
föreningar, hela livet.

Ridsportens  
prestationsmiljöer 

Våra utbildnings- tränings- och tävlings-
former skapar lust, laganda och inspi-
rerar till att lära och prestera. Vi skapar 
förutsättningar för sportsliga framgång-
ar nationellt och internationellt.

Ridsportens  
förutsättningar 

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

1

2

3

4
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https://ridsport.qbank.se/mb/?h=3efb2cec44ab22a503156812e92b3455
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Digitalisering

I början av året beslutade förbundsstyrelsen att tillsätta ett 
digitaliseringsråd, med uppdrag att vara rådgivande i den 
fortsatta digitaliseringsutvecklingen.

Arbetet med att anpassa Svenska Ridsportförbundets 
uppgiftshantering efter de nya GDPR-reglerna var i fokus un-
der första delen av året. Hanteringen i IdrottOnline och TDB 
granskades, liksom personuppgifter som förekommer digi-
talt och manuellt på centrala kansliet.

Ett av utvecklingsområdena inom Ridsport 2025 är att sä-
kerställa att svensk ridsport har rätt stöd inom det digitala 
området. Under året gjorde Svenska Ridsportförbundet, till-
sammans med IT-företaget Atea, en omfattande nulägesana-
lys av arbetet med digitalisering. Resultatet sammanställdes 
i en rapport som överlämnades till förbundsstyrelsen och Di-
gitaliseringsrådet. Därefter gjorde sedan Svenska Ridsport-
förbundet en fördjupad kartläggning och analys av organisa-
tionens befintliga IT-stöd och framtida digitaliseringsbehov. 

Ridsporten konkurrerar med övriga idrotter och aktivite-
ter om ekonomiskt stöd och uppmärksamhet från politiker 
och media. För att kunna visa ridsportens styrkor, men också 
de brister och behov som finns, är det viktigt att ha pålitliga 
och tillgängliga underlag för statistik.

Efter beslut att avsluta arbetet med Ridsportportalen flyt-
tades alla uppgifter från distriktens besöksgrupper till sys-
temet REQS. Det saknas fortfarande uppgifter från ett an-
tal ridskolor men den sammanlagda statistiken från REQS 
kommer att kunna användas som underlag för utveckling av 
anläggningar och verksamhet.

Vi vill att våra ridskolor och utbildningar ska vara det själv-
klara valet inom ridsporten. Lika självklart ska det vara att 
snabbt hitta vägen in i ridsporten på digital väg. Under året 
fortsatte arbetet med att lägga delar av Svensk Ridsportför-
bundets utbildningsmaterial i den nya Utbildningsportalen, 
som utvecklas av SISU Idrottsutbildarna. 

Arbetet med en helt ny hemsida påbörjades under året. Den 
ligger inom IdrottOnlines nya standardsystem för hemsidor 
och lanseras under våren 2019. Även distriktens hemsidor 
kommer in i det nya systemet,

Hanteringen av bilder och kampanjmaterial är central i 
Svenska Ridsportförbundets kommunikation och för att för-
enkla och strukturera hanteringen läggs filer upp i verktyget 
Q-bank. Här finns till exempel material som stödjer fören-
ingarna i deras kontakt med kommunerna.

Nästa steg är att fastställa en långsiktig handlingsplan som 
säkrar att vi har en hållbar utveckling inom digitaliseringen, 
genom att effektivisera verksamheten med ökad medlem-
snytta i fokus. Vad detta innebär mer konkret är inte helt en-
kelt att definiera men. 

Några övergripande punkter:
 Något som underlättar i vardagen
 Utveckling
 Möjlighet att bli effektivare i våra processer
 Ökad tillgänglighet
 Bidrar till ökad hållbarhet
 Möjlighet att rikta information, öka informations- 

 spridningen och förenklad kommunikation
 Användning av sociala medier, transaktioner, avtal  

 registrering, bokföring, databaser, molnlösningar  
 och kunskapsinhämtning

 Ökad tillgänglighet av data och information. 

Digitalt stöd viktigt 
för ridsporten
Under året tog vi nya tag i den digitala utvecklingen för att 
samordna och effektivisera ridsportens verksamheter. 

Digitalisering
Digitalisering handlar om att skapa nya 

värden genom att använda digital teknik. 
Men det räcker inte med tekniken, det 

krävs också nya syn- och arbetssätt för att 
lyckas skapa och ta vara på dessa värden. 
Förutom den tekniska utvecklingen inne-
fattar utvecklingsplanen även översyn av 

processer och arbetssätt.

!
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Media

Den totala tittarsiffran för 2018 närmar sig  
100 miljoner (98 881 000) och totalt sändes  
123 timmar och 44 minuter ridsport under året.

I juli sände SVT Sport förbundskaptenernas ut-
tagning till VM i USA direkt från det vackra 
Hovstallet i Stockholm. Det var första gången en 
uttagning till ett ridsportmästerskap uppmärk-
sammades på det sättet.

Fem förbundskaptener, Henrik Ankarcrona, Bo 
Jenå, Fredrik Bergendorff, Agneta Aronsson och 
Leonard Liesens, med ryttare fanns på plats för 
att berätta om uttagning, upplägg och målsättning 
inför det samlade mästerskapet i USA.

När VM väl var i gång i Tryon, USA, sände 
SVT 50 timmar från mästerskapet, hade repor-
tageteam på plats och 31 miljoner tittare följde 
sändningarna vid något tillfälle. Sista helgen med 
VM-silver i laghoppningen och individuell final 
med Fredrik Jönssons åttondeplats var toppen.

Intresset för våra VM-deltagare syntes även 
både i print och på webb. Värdet för ridsportens 
synlighet på webben har tredubblats sedan 2016 
och även om värdet för synlighet i print minskat 
något var bevakningen av VM i USA värt drygt 4 
miljoner i motsvarande annonsering.

Sydsvenska Dagbladet finns i topp både för print 
och webb. Kanske inte så överraskande eftersom 
både Peder Fredricson och Fredrik Jönsson finns i 
spridningsområdet.

Fler och fler ser  
ridsport på TV
Tittarsiffrorna från 2017 med EM på 
hemmaplan i Göteborg kändes som ett 
svårslaget rekord, men det visar sig att ännu 
fler följde ridsport på TV under 2018 med 
sändningarna från VM i USA.

För första gången direktsändes en presskonferens med 
förbundskaptenernas uttagning till ett mästerskap i Svt.

Det är inte bara toppsporten som syns i media
 Rapporteringen från verksamheten på våra ridskolor och i verksamheten ökar. 
 Sändningar om ridsport som inte är från mästerskap eller de stora svenska evenemangen, hade drygt en  

 timmes TV-tid (1:17:50), men 13 procent av antalet tittare under året.
 Flest tittare har världscupen i hoppning som också har flest sändningstimmar.
 Internetklipp om Ridklubb/Ridskola fick sin högsta notering hittills under 2018, 1 800 stycken.
 Tendensen från 2017 att till exempel Facebook och artiklar på nätet ökar mot artiklar och synlighet i print.
 Under 2018 sände Equisport från åtta Svenska mästerskap och bland annat från internationell voltige och  

 den trestjärniga dressyrtävlingen, Saab International Grand Prix Dressage, båda från Flyinge.
 Via vårt internationella ridsportförbund FEI har vi fått möjligheten att direktsända vissa tävlingar via vår  

 Facebooksida, något som varit mycket uppskattat.

Den totala tittarsiffran för 2018 
närmar sig 100 miljoner 

(98 881 000) och totalt sändes 
123 timmar och 44 minuter 

ridsport under året.
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Kraftfull hästnäringMedia
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  Världscupsändningarna och 50 timmar från VM i USA är  
 största anledningarna till den ökade TV-tiden.

  Antalet tv-tittare på ridsport närmar sig 100 miljoner. 
  Utrymmet i tryckt press fortsätter minska medan värdet  

 av exponering på webben tredubblats på de tre år  
 mätningen gjorts.

  För första gången ser vi en nedgång i antal klipp på tidningar 
 nas webbsidor. Det uppvägs till del av att det som finns har  
 ett ökat värde.

 Under året hittade fler till vår hemsida som såg en ökning av  
 antalet besökare mot 2017.

  Synligheten för ridskolor och stallbackar utanför tävlings- 
 sfären fortsätter öka.

  VM i USA syntes i både i TV, print, webb och hördes om på  
 radio, men inte i samma omfattning som EM året innan.

Sverige är ett fantastiskt hästland. Det visar rapporten Sam-
hällsekonomiska effekter av hästnäringen som presentera-
des i november 2018. Landets cirka 360 000 hästar omsätter 
med alla positiva spridningseffekter 72 miljarder, skapar  
38 000 jobb och levererar drygt 6 miljarder i skatt. Bidraget 
till BNP är 0,5 procent.

Rapporten från Högskolan Dalarna är den första genom-
gripande utredningen om hästnäringens samhällsekonomis-
ka betydelse sedan 2004. Nu synliggörs efterfrågade siffror 
om landets hästar som förutom ett stort antal arbetstillfällen 
levererar så mycket engagemang, rekreation, spänning och 
meningsfull fritid till landets barn och vuxna. Hästar och 
människor mår bra tillsammans.

Bakom utredningen står Högskolan Dalarna med fil dr To-
bias Heldt i spetsen. 

– Vi har utvecklat en statistikmodell (en s.k. Business In-
telligence-modell) som är den första i sitt slag. Nu har vi svart 
på vitt vad hästnäringen betyder, inte bara på nationell nivå 
utan även på regional nivå samt och för olika typer av häs-
tar. Modellen är utvecklad för att kontinuerligt kunna göra 
uppdateringar och förbättringar och på så sätt kunna följa 
utvecklingen i hästnäringen, säger Tobias Heldt.

– Det här är en värdefull och viktig rapport både för häst-
näringen och för våra föreningar i deras kontakter med 
kommuner, eftersom den går att visa och använda även på 
regional nivå, säger Eva Myrgren, vice ordförande i Svenska 
Ridsportförbundet.

Rapporten är resultatet av ett samverkansprojekt initierat 
av Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS), LRF Häst, 
Svensk Travsport, ATG, Högskolan Dalarna och Sveriges 
Lantbruksuniversitet (SLU). Ytterligare samarbetspartners 

i utvecklingsprojektet var Svenska Ridsportförbundet, Region Västra 
Götaland, Länsstyrelsen Stockholm samt Jordbruksverket.

Hästnäringen 
omsätter  
72 miljarder
Ny studie visar att Sveriges hästnäring 
omsätter mer än 72 miljarder.

Landets cirka 360 000 hästar 
omsätter med alla positiva 

spridningseffekter 72 miljarder, 
skapar 38 000 jobb och levererar 

drygt 6 miljarder i skatt.

!
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Ridsporten och valetRidsporten och valet

Ridsport som friskvård har varit en viktig valfråga på 
central nivå under många år men med den löst i början på 
året riktades allt fokus mot tillgängligheten. Varje ridklubb 
har en stallbacke med många möjligheter för kommunens 
invånare. Inte minst när det gäller folkhälsa. Men för att 
ridsporten ska fortsätta erbjuda ridsport för alla behöver 
anläggningarna många gånger rustas upp och bli mer 
tillgängliga. Bara en sådan sak att bussen går ända fram!

För att möta politiker och visa hur ridsporten kan vara 
en resurs arrangerades en fyra politikerträffar under våren 

Tillgänglighet  
viktigast i valet
– Våra ridklubbar och ridskolor ska ha bästa möjliga förutsättningar 
att bedriva sin verksamhet på. Det vill vi att politikerna hjälper oss 
med. Det sa förbundsstyrelsens vice ordförande Helena Carlsson 
bestämt när ridsporten gjorde sig redo för valrörelsen 2018.

i samarbete med Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS), 
Svensk Travsport och LRF Häst. Inom ramen för Ridskole- 
och Utbildningssektionens tillgänglighetssatsning arrange-
rade också möten med politiker. Läs mer på sidan 83.

– Vi vill att vår sport bedöms som alla andra idrotter. Det 
ska inte vara ett problem att det ska finnas omklädningsrum, 
toaletter och bra arbetsförhållanden även på en ridsportan-
läggning, underströk Kicki Ronnerberg Bäckman, som arbe-
tar med samhällsfrågor på Svenska Ridsportförbundet och 
representerade ridsporten på politikertouren.

Hästkoll i planeringen
Vår ambition är att ridsporten ska finnas på kommu-
nernas agendor och att politiker ska ha hästkoll i sin 
planering. Här är de ridsportpolitiska områden som var i 
fokus under året:

Anläggningar som funkar
Standarden på landets ridskolor varierar kraftigt. Många 
behöver rustas för att svara upp till funktionella krav och 
säkerhet för både hästar och människor. Vissa behöver 
bygga om helt. För att kunna erbjuda moderna mötesplat-
ser och trygga ridsportanläggningar behöver vi kommu-
nens stöd och en ökad förståelse för ridsportens behov.

Ridsport inom räckhåll
Närheten till idrottsanläggningen har en avgörande 
betydelse för valet av idrott men många ridskolor ligger 
utanför tätorten. Bra kommunikationer är därför en 
viktig förutsättning för att göra ridsporten tillgänglig för 
fler. Belysta anläggningar, gång- och cykelbanor ökar 
tryggheten och gör det lättare att ta sig till stallet.  Det 
ska vara lätt och tryggt att idrotta! 

Kommunplaner med hästkoll
När städer växer krymper ofta stallbacken. Anläggning-
ar byggs in och hagmarker försvinner. Och när tunga 
hästkrafter ska samsas på ridvägar med cyklister, löpare 
och rullskridskoåkare uppstår allvarliga säkerhetsrisker. 
Låt hästar bli en del av samhällsplaneringen.  För både 
säkerheten hästvälfärdens skull.

Olika idrotter – lika villkor
70 procent av ridsportens anläggningar av ideella 
föreningar. I andra idrotter ägs och drivs anläggningarna 
i hög grad av kommunen. Vi kräver lika villkor för pojkar 
och flickors idrottande och en rättvis fördelning av 
kommunens idrottsstöd.

Ridsport för alla
Ridsport för alla hela livet är vår paroll. Men trots att rid-
sporten är en av Sveriges största idrotter hittar få perso-
ner med utländsk bakgrund till ridskolan. För personer 
med funktionsvariation är omoderna anläggningar ofta 
en tröskel till en aktiv fritid. Se ridskolan som den viktiga  
samhällsresurs den är!  Så att fler får möjlighet  
att växa tillsammans med hästar.

Politikerträffar med  
HNS under valrörelsen

23/4 – Karlshamnstravet, Karlshamn
26/4 – Realgymnasiet, Linköping
7/5 – Vilsta Ridskola, Eskilstuna

14/5 – Hippologum, Umeå

!

Svenska Ridsportförbundet deltar sedan flera år under Politikerveckan i 
Almedalen, en viktig mötesplats och bra skyltfönster för ridsportpolitik. 
Centrala Ungdomssektionen ser till att ridsportens syns med aktiviteter 
i Almedalsparken och Svenska Ridsportförbundets generalsekreterare 
Annika Tjernström fanns förstås också på plats. Vice ordförande Helena 
mötte bland andra infrastrukturminsiter Tomas Enroth i Almedalen.



Samarbets-
partners

1

Genom starka samarbeten utvecklar 
vi svensk ridsport i världsklass.
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Samarbetspartners

SM-sponsor
Att bli svensk mästare är bland de finaste som finns, och 
Folksam som ridsportens SM-sponsor är med och hyllar alla 
medaljörerna. 

Folksam har utökat sin satsning på tävlingsbanorna från 
att ha varit titelsponsor till allsvenskorna till att nu vara 
sponsor till ridsportens samtliga mästerskap. 

Det är ett stort åtagande, ridsporten har SM i hoppning, 
dressyr, fälttävlan, sportkörning, distansritt, voltige, moun-
ted games samt riksmästerskap i working equitation varje år, 
i vissa grenar både för häst och ponny,

NEH ger ett arrangörsbidrag till SM-arrangörerna och ser 
till att mästarna ser segerrika ut i sina guldfärgade vinnar-
täcken.

Folksam Elitallsvenska
Inför säsongen 2018 fick deltagarna i laghoppningsserien 
Folksam Elitallsvenska ett glatt besked. Högre prispengar i 
final och semifinal, och dessutom att championatspoäng de-
las ut för felfria och fyrafelsritter för både häst och ponny.

Årets semifinal i elitallsvenskan reds på Strömsholm un-
der Strömsholmsdagarna och det blev seger för hemmalaget, 
Strömsholms Ridsportförening.

Efter tre omgångar i de fem grupperna är det femton lag 
som kommer till semifinalen och gör upp om finalplatserna.

Finalen reds under Falsterbo Horse Show där den avgö-

rande finalrundan fick flytta in på Grand Prix-banan.
Segrade gjorde Österlens Ridklubb, med IM Sportriders 

Ryttarförening, Kristianstad, på andraplats och Nääs Ryt-
tarförening på tredje.

– Ridsporten sysselsätter så många, nästan från vaggan 
till graven. Och Folksam gillar det här med samarbete och 
lagtävling. Så Folksam Elitallsvenska brinner vi för. Ridspor-
ten är också unik med samarbete över laggränserna, förklar 
Folksams verksamhetschef Anna-Karin Laurell.

Folksam Ponnyallsvenska
Ponnyallsvenskan fyllde 40 år och trots den aktningsvärda 
åldern var det en pigg och vital jubilant som firades med tårt-
kalas i Folksams monter under Strömsholmstävlingarna.

Finalen i Folksam Ponnyallsvenska är kulmen på en serie 
laghoppningar runt om i landet, och fortfarande lika popu-
lärt bland ponnyryttarna och deras lagledare som för fyra 
decennier sedan.

Folksam Ponnyallsvenska rids i sex zoner från norr till sö-
der, och 12 lag kommer till finalen.

I år vann Jump Club Ryttarförening från Enköping med 
Skogslottens Ryttarförening på andra plats och Helsing-
borgs Fältrittklubb på tredje.

Finalen i Folksam Ponnyallsvenska avslutade Ströms-
holmsdagarna på Slottsbanan och prisutdelningen skedde i 
strålande solsken.

Samarbetspartners

Ponnyallsvenskan  
fyllde 40 år!

Folksam testar hjälmar
Folksam är ridsportens huvudsponsor och tillsammans genomför 
aktiviteter inom tävling, utbildning och säkerhet. Hos Folksam finns 
också ridsportens gemensamma olycksfallsförsäkring.

Säkerhet och förebyggande arbete mot skador är ledord hos 
Folksam. Under 2018 testade de ridhjälmar i ett stort test. Folksams 
test av 15 ridhjälmar för barn och vuxna på den svenska marknaden 
visade att bara tre av femton testade hjälmar fick godkänt. 

Det är andra gången Folksam genomför ett ridhjälmstest. Sedan 
förra testet, som genomfördes 2014, har hjälmarna blivit bättre, 
men det finns fortfarande stora brister. Folksams test visar att 
det finns en stor skillnad mellan hjälmarna i testet, och risken för 
hjärnskakning är två till fem gånger högre om en av de sämsta 
hjälmarna används istället för den bästa hjälmen. 

– Vi ser i vårt test att det finns stor potential att göra hjälmarna 
säkrare. De två hjälmar som kom bäst ut hade så kallat rotations-
skydd (MIPS), men alla ridhjälmar behöver bli bättre på att minska 
rotationsvåldet för att undvika hjärnskakning eller mer allvarliga 
hjärnskador, säger Helena Stigson, forskare hos Folksam och leda-
mot i Svenska Ridsportförbundets Säkerhetsutskott.

I Folksams tester testas ridhjälmarna även för sneda islag, vilket 
bättre täcker in vad som kan hända vid en olycka, jämfört med 
enbart det raka islag som idag testas enligt lagkrav.

– Dock är det viktigt att påpeka att det alltid är bättre med en hjälm 
än ingen alls. Forskning visar att en hjälm halverar antalet huvud-
skador jämfört med att vara utan, avslutar Helena Stigson.
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Österlens RK glada 
vinnare av Folksam 
Elitallsvenska 2018.

Jump Club vann finalen i 
Folksam Ponnyallsvenska 
på Strömsholm.
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Nå unga där de är
För att nå ut med de säkra budskapen gjordes också tre riktade 
kampanjer mot unga i sociala medier. På ett lekfullt sätt och 
med ett färgstarkt manér som sticker ut i flödet, följde vi upp 
korta animerade filmer med säkra budskap, fakta och quiz. Med 
kampanjerna vill vi servera hästkoll i kortformat, väcka tankar 
kring säkerhet och locka fler att söka kunskap i våra kanaler. 
Kampanjerna nådde brett och engagerade många:

 Totalt antalet visningar: 4 143 573
 Total räckvidd (unika personer): 936 286
 Totalt interaktioner: 39 594

Basen i projektet är Svenska Ridsportförbundets säkerhets-
anvisningar ”Säker med häst” som uppdaterades under året, 
samt hästkunskapssajten som nås via ridsport.se, och under 
2019 kommer vara en öppen del i vår nya utbildningsportal. Ett 
av målen är också att öka kunskapen om ridsport.se som säker 
kunskapskälla och fakta man kan lita på.

Ett färgstarkt 
manér som  
sticker ut i flödet

Kunskap serverad i munsbi-
tar för sociala kanaler. Som 
till exempel genom ett quiz

För att sprida budskap 
kring säkerhet mot unga har 
vi skapat en egen, animerad 
ridsportvärld.

Ett snapchatfilter vet ett 
sätt att skapa medvetenhet 
om vårt varumärke bland 
unga. Under Sweden Inter-
national Horse Show ladda-
des filtret ner 200 gånger i 
timmen. Hela helgen!

”Säker med häst” är en långsiktig satsning som inleddes 2018 
och jobbar socialt och analogt för att öka säkerhetsmed- 
vetandet inom ridsporten och få fler att lära mer om hästars 
beteende och naturliga behov. Kunskap och kloka rutiner är 
den säkraste utrustningen varje ryttare kan ha. Och med 
större kunskap och respekt för hästen, desto säkrare blir rid-
sporten för både hästar och människor.

”Säker med häst” innehåller två starka ben. Dels en digital 
kampanj i sociala medier, dels ”Säker med häst On Tour”, en 
roadshow med gratis clinics om säkerhet med kloka ryttare 
och några av världens starkaste ryttarprofiler.

Smakstart för  
säker satsning
Säkerhet och skadeförebyggande arbete är grundbultar i både 
Folksams och Svenska Ridsportförbundets verksamheter. Nu 
ökar vi tillsammans takten för att sprida kunskap om säker 
ridsport på hästarnas villkor, framförallt till unga.

Bakom satsningen ligger bland annat vetskapen om att 
många ryttare tyvärr inte får med sig tillräckliga hästkun-
skaper och koll på säkra grepp idag. En del har inte ridit på 
ridskola, andra tillbringar mindre tid i stallet och framförallt 
så tar unga till sig kunskap i andra former idag än tidigare, 
där sociala medier och andra digitala plattformar har ökat i 
betydelse.  

Satsningen riktar sig framförallt till unga mellan 13-21 år, 
men föräldrar är också viktiga.

– Även föräldrarna behöver lära sig mer om detta eftersom 
det är de som oftast hjälper till ute på tävling, understryker 

Rolf-Göran Bengtsson som var en av de starka profilerna på 
det första stoppet på touren, en höstlovsclinic med tävlings-
tema i samband med SM i hoppning för ponny och children i 
Helsingborg.

Gratisbiljetterna tog slut på några timmar. 
Kvällen inleddes med mingel och Young Rider Lounge med 

Centrala Ungdomssektionen som värd.
Medverkade gjorde även hoppryttaren och populära blog-

garen Cornelia Rylén samt moderatorn Sara Johansson.
Det blev en kunskapsspäckad clinic, där profilerna visa-

de och berättade om hur de jobbar med rutiner i vardagen 
och på tävling och hur de bygger hållbara relationer med sina 
hästar.

Clinicen sändes via facebook och Equisport. 

Läs mer om clinicen här.
http://www.ridsport.se/RidklubbRidskola/Sakerhet/Nyheter/
Rolf-GoranspriderkunskappaPonny-SM/

Mästaren Rolf-Göran Bengtsson spred 
kunskap om säkerhet på poppis clinic i 
Helsingborg tillsammans med Cornelia Rylén 
och moderator Sara Johansson. 

Under 2019 rullar ”Säker med 
häst on Tour” vidare ut i spånet 

med en livepodd i mässpaddock-
en i samband med Gothenburg 
Horse Show samt ännu en höst-

lovsclinic i världsklass.

!

”Det är superviktigt att unga tidigt lär 
sig grunderna i hur man hanterar hästen 
på ett klokt och säkert sätt. Då minskar 
också riskerna för att man skadar sig själv 
eller att hästen blir skadad”.

Rolf-Göran Bengtsson.

http://www.ridsport.se/RidklubbRidskola/Sakerhet/Nyheter/Rolf-GoranspriderkunskappaPonny-SM/
http://www.ridsport.se/RidklubbRidskola/Sakerhet/Nyheter/Rolf-GoranspriderkunskappaPonny-SM/


38 Verksamhetsberättelse 2018

Samarbetspartners

Ryttarutveckling
Varje höst är det terminsstart i Ryttarutveckling nivå 3, en 
del i Svenska Ridsportförbundets centrala utvecklingspro-
gram. Tack vare engagemanget och stödet från ridsportens 
huvudsponsor Folksam, har utvecklingsprogrammet på nivå 
3 ett stort och varierat innehåll.

Hoppning, dressyr, fälttävlan, sportkörning och distans-
ritt har plats i programmet, som innehåller allt från idrotts-
psykologi, fysträning, kostföreläsningar och hästkunskap 
vid avsuttna träffar, till uppsutten träning.

Deltagarna i nivå 3 träffas för både uppsuttna och avsutt-
na träffar under året med mentorern Jens Fredricson i hopp-
ning, Louise Nathhorst och Elisabeth Lundholm i dressyr, 
Viktoria Carlerbäck i fälttävlan och Lotta Pålsson i körning.

I början på nästa sommar blir det sedan avslutning och en 
ny grupp gör sig redo att börja på Nivå 3.

Ryttarutveckling finns i fem nivåer, från de första stegen 
med Ryttarmärken till en seriös satsning mot de stora inter-
nationella 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 femte 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 var och en av ryttarna 
som det bara går, strävar resursteamet efter att möta varje 
deltagares individuella behov i den mån det är möjligt.

Tillsammans med ryttarna och deras mentorer ser koor-
dinator Anna-Clara Pettersson till att även tiden mellan träf-
farna nyttjas optimalt.

Hanna Berg, fälttävlan, har deltagit både i Nivå 3 och varit 
en ryttarna i ATG Hopp&Talang. I somras var hon reserv till 
VM-laget i fälttävlan.

I höstas fick de trettiotalet deltagarna träffa 
förbundskapten Henrik Ankarcrona som 
delade med sig av erfarenheter och råd. 

Samarbetspartners

-        Ska in en bild på para/ATG Hopp- 
och talang

ATG – ingen dröm är för stor
Sverige har en trupp framgångsrika 
para-ryttare och ATG utökade för-
ra året sitt stöd till para-ryttarna. En 
grupp med sex ryttare får extra stöd i ett 
upplägg som påminner om ATG Hopp&Ta-
lang med träffar under året.

Upplägget ska ge fler pararyttare möjlighet att 
utvecklas genom att mötas, utbyta erfarenheter och 
få värdefulla verktyg i sina sportsatsningar.

Ryttarna som har blivit antagna är Felicia Grim-
menhag, Anita Johnsson, Carolin Rutberg, Louise 
Etzner Jakobsson, Lena Malmström och Kerstin 
Larsson Englund.

Och fler fick chansen att ta del av ATG:s sats-
ning. I anslutning till den första träffen för grup-
pen bjöd Svenska Ridsportförbundet och ATG:s 
Drömfond in tjugo para-ryttare och kuskar till 
en inspirationsdag på Strömsholm. Deltagarna 
fick ta del av programridningen och gå på de fö-
reläsningar som hölls under dagen.

Satsning på pararyttare
Louise Etzner Jakobsson  

representerade Sverige på  
VM i USA med Zernard.

Uppställningen i ATG Hopp&Talang 2018/2019: Nina Rademaekers, 
Mikaela Gustaphson, Jennie Juhlin Lundström, Denise Ljungkvist, 

Jonna Britse och Pontus Hugosson.
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Alla kan rida Grand Prix hävdar 
Patrik Kittel, och för andra året var 
han ute på Patrik Kittel Dressage 
Tour i landet för att bevisa saken.

Patrik Kittel Dressage Tour
Alla kan rida Grand Prix hävdar Patrik Kittel, 
och för andra året var han ute på Patrik Kittel 
Dressage Tour i landet för att bevisa saken.

Publiken kom för att inspireras och ta del 
av Patrik Kittels råd, erfarenheter och tips. 
Fyra stopp blev det under året; Djursholm, 
Linköping, Billdal, och Timrå.

Patrik Kittel Dressage Tour bygger på ett 
koncept där publikens frågor och inspel blir 
en del av clinicen. På dressage.com kan in-
tresserade dessutom ta del av filmer inför 
besöket där Patrik förklarar hur han tänker 
kring olika rörelser och träning. 

Patrik Kittel Dressage Tour bjöd inte bara 
på högklassig dressyrclinic. Unga ryttare, 
upp till 20 år, fick en alldeles egen kostnads-
fri inspirationsförmiddag med Patrik Kittel 
och Lina Dolk med olika gäster. 

Felicia Grimmenhag deltog vid ett tillfälle, 
Michelle Lennings och Elenore Simberg vid 
ett annat och deltagarna fick höra om deras 
erfarenheter diskutera personlig utveckling 
samt testa det innovativa projektet Hållbara 
Ryttare. 

Patrik Kittel Dressage Tour och  
inspirationsdagen fortsätter 2019.

!

Mästerskapssatsningen
Saab är förbundssponsor med särskild inriktning 
på dressyr. Under hösten 2018 fick mästerskaps-
satsningen verkligen visa färg på VM i USA. 

Dressyrlaget med Therese Nilshagen, Juliette 
Ramel, Tinne Vilhelmson Silfvén och Patrik Kittel 
lämnade VM med flera personbästa, ett svenskt re-
kord och var så nära, så nära en medalj. 0,172 pro-
cent skiljde från bronsmedaljen.

Till kürfinalen hade Sverige som enda nation tre 
ekipage kvalificerade, men tyvärr får vi aldrig veta 
hur långt deras fina form räckt. På grund av orkanen 
Florence blev finalen i kür inställd.

Ridsportens Innovationer
Med hjälp av modern teknik ska ryttare lära sig mer 
om hur de rider och hur de kan planera sin träning. 
På sikt kan det leda till mer hållbara hästar. Röda 
ridhuset på Strömsholm blir ett Smart Ridhus med 
hjälp av teknik.

Säkerhet i sikte för årets innovatör
Johan Törnblom från Lund är årets innovatör 
inom ridsporten. Han har tagit fram ett nytänkan-
de gångjärn som gör sargdörren i ridhuset mycket 
säkrare och enklare att använda än dagens tunga, 
lutande dörrar.

Denna form av lösning kommer göra det enklare 
för alla att ta sig in i ett ridhus, framförallt för barn 
och personer med funktionsnedsättning.

– Dörren till ridhuset kommer att kunna öppnas 
med en fjärils vikt, det är faktiskt lite revolutione-
rande. Tänk er, när ett barn med sin ponny så lite 
som snuddar dörren så kommer den att öppnas!

Projektet Ridsportens Innovationer är en del i 
samarbetet mellan Svenska Ridsportförbundet och 
Saab. Det ska på ett konkret och praktiskt tillväga-
gångssätt samla, utvärdera och driva utveckling av 
innovativa produkter, metoder och tjänster som är 
till stor nytta för ridsportens aktiva.

Se en film
om smarta ridhuset här 
https://www.youtube.

com/watch?time_continu-
e=2&v=LkzJJ1jEDSw 

Smart teknik för 
smarta ridhus.Fo
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Granngården
Butikskedjan Granngården, sedan tidigare samarbetspart-
ner till Svenska Ridsportförbundet, utökade sitt engage-
mang i ridsporten och blev särskild partner till svenska 
hopplandslaget under 2018.

Med Granngården som partner fick hopplandslaget re-
surser till att lyfta ännu högre och det gav utdelning på VM. 
Hopplaget kom hem med ett historiskt VM-silver efter en 
spännande omhoppning mot hemmanationen USA.

På hemmaplan blev det nog så spännande när Riksmäs-
terskapet i hoppning avgjordes på Sundbyholm utanför 
Eskilstuna.

Granngården står bakom Riksmästerskapet i hoppning, 
en tävling för den stora majoriteten av landets hoppryttare 
som får en unik chans att delta i en rikstäckande tävling. 

Nio mästare korades på Riksmästerskapet på häst och 
ponny. Ryttarna på häst tävlar i höjderna 1,10 meter till 1,30 
meter, ponny i lätt A och lätt B. Banbyggare på Riksmäs-
terskapet var den internationelle banbyggaren Peter Lund-
ström.

Stor succé blev det också för kringklassen i det nog så 
svåra Riksmästerskapet i käpphästhoppning.

Svenska Ridsportförbundet vill erbjuda så många rytta-
re som möjligt inspiration och motivation i sin vardag med 
häst. Med Granngården Riksmästerskap fick vi en tävling 
som satte allt fokus på bredden.

VM-resa med Equitours och Resia
Kristina Magnusson, Mariestad, gissade rätt vikt 
på väskan och vann en resa till årets Ryttar-VM i 

Tryon, USA. Tävlingen arrangerades i  
Svenska Ridsportförbundets monter på  

Eurohorse, och bakom det fina priset  
stod Resia och Equitours.

Med Granngården som partner fick hopplandslaget resurser  
till att lyfta ännu högre och det gav utdelning på VM.

Granngården Riksmästerskap - för det breda lagret hoppryttare.

Huvudsponsor 2018

Equi tours

Grensponsorer/Partners 2018

Förbundssponsorer 2018

Leksands Knäckebröd 
Men det var fler landslag ute 
på mästerskapsäventyr. Lek-
sands Knäckebröd har stöttat 
U25-ryttarna i dressyr under 
f lera 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.
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HjärntrappanHjärntrappan

Hjärntrappa för ryttare

Tänk på att:

Det ska gå minst 24 timmar 
mellan varje steg i trappan.

Får ryttaren symtom igen 
ska aktiviteten avbrytas och 

total hjärnvila upprepas.

Om det uppstår symptom 
vid två tillfällen, avbryt 

rehabiliteringen och gör en 
ny medicinsk bedömning.

!

Glöm det där med att komma upp i sadeln så fort som möjligt 
om du ramlar av! Det gäller att sätta hjärnhälsan i första hand. 

Hjärnskakningar betraktas som ett mycket stort problem 
idag inom idrottsrörelsen. Sedan tidigare finns hjärntrap-
por framtagna inom flera idrotter och nu har vi tagit fram en 
hjärntrappa anpassad till ridsporten.

retha Rödén, läkare och ordförande i Svenska Ridsportför-
bundets fälttävlanskommitté, och ridsportens starka kraft 
bakom hjärntrappan.

– Vi måste säkerställa att dessa frågor tas med i utbildning 
och fortbildning av tränare och ridlärare. Så att informatio-
nen sprids till så många ryttare som möjligt. Men vi ska ock-
så se till att aktiva får information. 

Det är viktigt att överdomare och sjukvårdspersonal på 
tävlingsplatserna får god kunskap om hjärntrappan.

Tävlingssektionen fattade under året beslut om föränd-
ringar i tävlingsreglementet med anledning av hjärntrappan. 
Nya reglerna träder i kraft första januari 2019 och finns i TR 1.

Svenska Ridsportförbundet införde 
under året en ”hjärntrappa”, sex 
kloka steg upp i sadeln igen efter 
hjärnskakning.

Börja rida mer
Mål: Ansträngning och koordination

Nu kan ridningen bli mer intensiv  
med succesivt ökad belastning.

Återgång till tävling
Mål: Vara fullt återställd

Obs! Hjärntrappan är utarbetad för vuxna. När det gäller barn 
bör återgången ske i en långsammare takt. Hjärntrappan finns 

sedan tidigare i bland annat ishockey och fotboll.

1

2
Lätt träning

Mål: Kunna utföra lättare arbete
Om du har varit fri från besvär i 24 timmar  
kan du dag två göra lättare träning men  
utan att anstränga dig. Som till exempel  
lättare mockning, ryktning och sadling.

3

4

5

6

Hjärnvila
Mål: Återhämtning

Ryttaren ska vila helt både psykiskt  
och fysiskt. Inget tv-tittande, datorjobb  
eller läxläsning. Undvik fysiskt aktivitet  

som höjer pulsen. Hjärnvilan ska  
vara i minst sex dagar.

Sitta till häst
Mål: Lägga till rörelse

Nu kan sitta upp igen och göra ett  
lättare arbete, skritt och trav under 

lättridning eller skogspromenad.  
Inget hårdare arbete i sadeln.

Mål: Åter till full träning
Påbörja full träning till häst i din  

gren, till exempel hoppning.

Börja träna för fullt

Hjärntrappan bör tillämpas av alla ryttare som misstänker 
eller har konstaterats ha en hjärnskakning.

Det internationella ridsportförbundet, FEI, kommer i fort-
sättningen att rapportera till de nationella förbunden om en 
ryttare misstänks ha fått en hjärnskakning under internatio-
nell tävling. Rapporten går till Svenska Ridsportförbundets 
sportavdelning, som då upplyser ryttaren om ”hjärntrappan” 
och vikten av att följa läkarråden efter en hjärnskakning på 
vägen tillbaka till ridningen.

Sportavdelningen kan stänga av ryttare från tävlande inter-
nationellt under återhämtningsperioden.

– Det här är ett oerhört betydelsefullt arbete, säger Marga-

Så här ser hjärn- 
trappans sex  
steg ut:



2

Tävling
Hästkrafter, spänning och tajta team. Tävling är 

passion och svensk ridsport är i världsklass. Vi 
stödjer och utvecklar våra tävlingsryttare och 

ridsporten som tävlingssport.
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TävlingTävling

Svajigt VM avslutades 
med silver Den svenska VM-truppen reste till Tryon, NC, USA, med stora förväntningar 

både på sig själva, men också från omvärlden efter medaljsommaren 2017. 
Höjdpunkten blev ett snyggt lagsilver till svenska hopplaget.
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VinjettTävling

Det samlade Ryttar-VM, FEI World Equestrian Games 2018, 
arrangerades i Tryon, North Carolina, på den amerikanska 
östkusten. Åtta grenar ingår i ett samlat VM och Sverige 
skickade deltagare i hoppning, dressyr, fälttävlan, distans-
ritt och para-dressyr.

Sällan har ett ridsportevenemang drabbats av så många 
negativa händelser eller varit så otursförföljt. 

Att anläggningen inte var färdigbyggd när världsmäster-
skapet invigdes var bara ett av bekymren. Vädret i North Ca-
rolina ställde till det för aktiva och arrangör mer än en gång.

Distansritten fick avbrytas när luftfuktigheten nådde höj-
der som hotade hästarnas välfärd, och när orkanen Florence 
landade på den amerikanska östkusten fick klasser ställas in 
och flyttas.

Dressyrfinalen, Grand Prix Kür, ställdes in, och inga med-
aljer delades ut. Fälttävlans banhoppning flyttades fram en 
dag eftersom regnet vräkte ner över tävlingsarenan.

Den andra VM-veckan började med ösregn men slutade i 
strålande solsken och en historisk omhoppning som gav en 
svensk VM-medalj.

Ryttar-VM 2018 gav FEI, det internationella ridsportför-
bundet huvudvärk, och öppnade för diskussion om det är 
dags att gå tillbaka till enskilda VM för varje gren. I början av 
2019 finns ingen arrangör av ett samlat VM 2022.

På den positiva sidan kan noteras att alla lämnade dop-
ningsprov både för ryttare och hästar kom tillbaka negativt 
efter VM.

Den svenska VM-truppen kom hem från USA med ett 
VM-silver, två OS-kval, ett svenskt rekord och mängder av 
erfarenheter. 

VM i distansritt avbröts
Ryttar-VM inleddes med distansritt, och med en bang som gav 
eko i hela ridsportvärlden. Tyvärr inte av det positiva slaget.

De svenska ryttarna Annelie Eriksson med King of Pirates, 
Elin Joelsson med Ta Khrim och Yvonne Ekelund med Hedo-
nizt genomförde sitt deltagande på ett klokt, genomtänkt och 
för hästarna bra sätt. Fjärderyttaren i laget, Zandra Lagerbäck 
med My Kanel el Hamy, var tvungen att lämna återbud redan 
innan avresan till USA på grund av sjukdom hos hästen.

Starten på distansritten gick i gryningen medan det fort-
farande var mörkt på tävlingsplatsen. Efter ett par timmar 
uppdagades att starten gått vid två olika platser och arrangö-
ren beslöt att bryta loppet för att göra en omstart för att alla  
ryttarna skulle få samma förutsättningar.

Loppet startades om från sträcka nummer 2. Under dagen 
steg temperaturen i Tryon och det regnväder som kommit 
tidigare under dagen innebar i den stigande värmen att luft-
fuktigheten steg till grader som tillsammans med den regn-
tunga banan var farliga för hästens välfärd.

Efter tre sträckor togs beslutet att avbryta, ett beslut som 
väckte känslor på många håll.

Göran Åkerström, FEI:s chefsveterinär var på plats och 
deltog i beslutet att avbryta VM-ritten.

– Det var ett svårt och tråkigt beslut att ta, men det var det 
enda möjliga under de här svåra förhållandena. Klimatför-
hållandena kontrollerades fortlöpande under dagen. Innan 
regnet var banan väldigt bra, men efteråt blev den för tung 
och för hal. Flera hästar, bland dem många av världens främ-
sta, var väldigt trötta redan efter halva banan och det hade 
varit alldeles för riskfyllt att fortsätta, kommenterade han.

Forskare på plats mätte luftfuktighet, vindhastighet och 
värme under loppet. Allt över indexsiffra 25 övervakades 
noggrant och när siffran nådde 31 bedömdes riskerna som 
för höga för hästvälfärden.

Den svenska landslagsveterinären Mia Svensson höll med 
om att det var rätt beslut att bryta under de förhållanden som 
rådde, men underströk att de svenska hästarna såg mycket 
fräscha ut och att ryttarna disponerat loppet och hästarna på 
bästa sätt. Ingen av de svenska hästarna behövde behandlas 
på klinik efter avslutat lopp.

Yvonne Ekelund beslöt att bryta redan innan loppet av-
bröts, eftersom hon såg att hon inte skulle klara maximiti-
den. Annelie Eriksson och Elin Joelsson hade blivit godkän-
da i vet gate efter tre ridna rundor och var redo att gå ut på 
nästa sträcka när VM-distansen avbröts.

Orkanen Florence orosmoln över VM
Orkanen Florence blåste in över North Carolina i september, 
mitt under VM.

14 september nådde Florence kusten och hade då nedgrade-
rats till kategori 1 och senare under dagen till en tropisk storm. 
Florence orsakade trots det stora skador och är enligt uppgift 
den storm som haft mest regn med sig. På sina ställen i North 
Carolina föll närmare en meter regn under de dagar Florence 
drog fram. VM-arenan drabbades inte så mycket av blåsten 
som av regn och översvämningar. VM-programmet ställdes in 
under en dag och fälttävlans banhoppning flyttades fram.

Läs mer
https://www.worldvision.org/disaster-re-
lief-news-stories/2018-hurricane-florence-facts 
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Det var med stor sorg Svenska Ridsportförbundet under Ryt-
tar-VM tvingades meddela att den svenska fälttävlanshästen 
Box Qutie, riden av Anna Freskgård på VM i Tryon, fick somna 
in i USA.

Det tolvåriga stoet var halt efter målgång vid lördagens ter-
rängritt och en senskada konstaterades vid undersökning på 
klinik. De första dagarna förbättrades Box Quties tillstånd och 
planer fanns på att flyga hem henne med de svenska hopp-
hästarna. Men trots bästa möjliga veterinärvård försämrades 
hennes tillstånd då komplikationer tillstötte i form av cirkula-
tionsrubbningar i det skadade benet.

Som en följd av detta togs beslut av veterinärer, hästägare, 
ryttare och hästskötare att låta Box Qutie somna in.

Två svenska hästar kom inte till start
De svenska VM-hästarna Wega och Zernard ströks 
från fortsatt tävlande under pågående VM. Wega ge-
nomförde en strålande dressyr tillsammans med Sara 
Algotsson Ostholt men efteråt visade ett rutinmässigt 
blodprov att Wegas värden avvek från det normala. 
Ekipaget ströks från vidare tävlan för att inte riskera 
hästens hälsa.

Zernard gjorde en fin insats i det inledande pro-
grammet tillsammans med paradressyrryttaren Lou-
ise Etzner Jakobsson, men drabbades sedan av akut 
fång. Hästen behandlades på plats av veterinär och 
hans tillstånd förbättrades avsevärt i avvaktan på 
hemresa. Väl hemma var Zernard sitt vanliga pigga jag.
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Rekorddressyr av svenska ryttarna
Dressyrryttarna gick en match mot stormen Florence och 
blev blåsta på en final. Svenskarna satte flera rekord och tre 
av fyra kvalade till finalen - som aldrig reds.

Det handlar ofta om små marginaler i ridsport, och under 
VM-dressyren blev det väldigt tydligt.

I nationstävlingen skilde det 0,17 procent mellan en brons-
medalj och en fjärdeplats, tyvärr blev det till de svenska ryt-
tarnas nackdel. Fjärdeplatsen innebär dock att svensk dres-
syr är kvalad till OS i Tokyo 2020.

Det var en stolt förbundskapten som kunde gå runt och mysa 
på den amerikanska tävlingsplatsen. Hans ryttare var i storslag 
och satte personliga och svenska rekord inne på dressyrbanan.

Historisk dressyrfinal – inställd! 
De svenska dressyrryttarna kunde ha varit på väg mot stor-
dåd, men det får vi aldrig veta. Med stormen Florence på in-
gång med oerhörda regnmängder kunde dressyrfinalen inte 
hållas på söndagen som planerat. Arrangör, förbundskapte-
ner och internationella ridsportförbundet försökte in i det 
längsta att hitta en lösning. Att flytta finalen till måndagen 
såg först ut att kunna vara ett alternativ, men eftersom dres-
syrhästarnas resa tillbaka till Europa samma dag inte gick att 
boka om, fick den tanken läggas på is.

Stolta fakta om svensk dressyr
 Personbästa Grand Prix  

 - Juliette Ramel 75,248 procent
 Personbästa Grand Prix  

 - Patrik Kittel 78,183 procent
 Therese Nilshagen – en av publikens  

 favoriter
 Minsta möjliga marginal – skillnaden upp  

 till bronsmedaljen 0,172 procent
 Personbästa Grand Prix Special 

 - Juliette Ramel 77,280 procent
 Personbästa och svenskt rekord Grand  

 Prix Special - Patrik Kittel 79,726 procent
 Saknade GPS - Tinne Vilhelmson Silfvén  

 red sensationellt fel väg i Grand Prix  
 Special

 15 ryttare gick till final i Grand Prix  
 Freestyle – av dem var tre svenska, och  
 Sverige var enda  nation med tre ekipage  
 till final (Tyskland hade två, USA två och  
 Storbritannien två)

Att ställa hästarna på en många timmar lång flight samma 
dag som de tävlat var inte att tänka på, med tanke på hästar-
nas välfärd.

”Insurmountable”, oöverstigliga, kallade arrangören puss-
let att få alla bitar på plats för en flyttad kürfinal.

Fälttävlanslaget missade OS-kval
Det skulle bli ett OS-kval och gärna en medalj. Efter 
EM-bronset året innan kom det svenska fälttävlanslaget  till 
VM med höga förhoppningar.

Efter en knapp veckas tävlande med ett växlande väder, 
orkanvarning, och en hästbesiktning på en i närmast över-
svämmad tävlingsarena, var det klart att det blev vare sig el-
ler. Laget slutade nia efter att ha ådragit sig alldeles för många 
nedslag i den avslutande banhoppningen. Inget OS-kval och 
ingen medalj.

Florence skapade oro i lägret inför fälttävlans terrängritt, 
men när dagen väl var inne var förhållandena perfekta för ut-
maningen i terrängen.

Vädret var lika omväxlande som resultaten för de svens-
ka fälttävlansryttarna. Efter terrängen låg Sverige sjua med 
OS-kvalet inom räckhåll.

Hästbesiktningen inför banhoppningen genomfördes i 
det regn som Florence hällde över Tryon och en tävlingsplats 

som i övrigt var nedstängd, och när banhoppningen väl kom i 
gång en dag försenad sken solen igen.

Sverige hade tre ryttare kvar i laget och varje nedslag räk-
nades. Louise Svensson Jähde med Waikiki och Niklas Lind-
bäck med Focus Filiocus hade en respektive två bommar ner. 
Ludwig Svennerstål och Stinger hade ingen bra dag på banan 
och fick med sig 28 fel i banhoppningen.

Sverige tappade placeringar och slutade på en niondeplats.

”Jag är så stolt över mina ryttare som 
utmanar världens främsta. Två ryttare 
som sätter personbästa under ett VM.  
Dessutom är vi OS-kvalade och vet 
att vi kan utmana de här lagen även i 
fortsättningen.”

Bo Jenå, euforisk förbundskapten 
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Tävling

Historiskt hoppsilver
Efter en historisk omhoppning om guldet tog det svenska hopp-
laget VM-silver. Medaljen var Sveriges första i VM på 16 år.

När det var dags för hoppryttarna att tackla VM-banorna var 
solen tillbaka över tävlingsplatsen, publiken sökte sig till den skug-
giga delen av läktaren under tak och spänningen var på topp.

Medaljer och OS-kval stod på spel, och det amerikanska 
hemmalaget ville naturligtvis bjuda publiken på en riktig 
smällkaramell.

Det började inte helt optimalt. Varken för USA eller Sverige.
Svenska laget låg på en sjundeplats efter den inledande 

rundan, och arbetade sig upp till en fjärdeplats med häng på 
medalj efter nationshoppningens första omgång. Schweiz 
hade en komfortabel ledning och USA skuggade på andra-
platsen.

Nationshoppningens andra runda gick på kvällen svensk 
tid, och SVT sände direkt. Om det var TV-sändningen, solen 
eller bara fantastisk ridning som gjorde det, får vi väl aldrig 
veta, men inget kunde stoppa det svenska hopplaget på be-
slutsam medaljjakt.

Henrik von Eckermann/Toveks Mary Lou – felfritt, Malin 
Baryard Johnsson/H&M Indiana – felfritt, Fredrik Jönsson/
Cold Play – felfritt! Då gjorde det ingenting för lagresultatet 
att Peder Fredricson och H&M Christian K hade två nedslag.

Sverige var ifatt och uppe på pallen! McLain Ward och 
Clinta var sist ut för det amerikanska laget. Hittills felfria 
med tidsfel i de andra omgångarna, men inte nu. Ett nedslag, 
och plötsligt var den historiska omhoppningen ett faktum!

Sverige och USA i omhoppning om guld- och silver-med-
aljerna! Det blev en sekundstrid som USA vann med två sek-
under. Båda lagen slutade på noll fel i omhoppningen så tiden 
fick avgöra.

Silvermedaljen var Sveriges första VM-medalj på 16 år. 
Senast det begav sig var det också ett VM-silver i hoppning, 
Jerez 2002, och Malin Baryard Johnsson var med också då.

Nu fick hon kliva upp på podiet med Peder Fredricson, 
Henrik von Eckermann och Fredrik Jönsson. Det var verkli-
gen ett VM-silver med guldsmak, och förbundskapten Hen-
rik Ankarcrona hade gjort det igen, coachat sitt lag till med-
alj, och den här gången också säkrat OS-kvalet.

Tyskland tog hand om bronsmedaljen.

Världens bäste Jönsson!
Fredrik Jönsson kom till VM som 313 på världsrankingen. 
Visserligen inte som mästerskapsdebutant, Fredrik Jönsson 
red OS i Atlanta men då som fälttävlansryttare, men ett gan-
ska oprövat kort i hoppsammanhang.

Fredrik Jönsson och Cold Play tog sig an finalbanorna med 
bravur och slutade som åtta i VM-finalen efter ett nedslag 
och ett tidsfel i vardera finalrunda.

- Jag är mycket nöjd med resultatet - självklart. Jag trodde 
inte jag skulle stå här som VM-åtta, sa Fredrik Jönsson efter 
avslutat mästerskap.

Från 313 på världsrankningen till att bli VM-åtta. Vilken 
resa på en vecka! Fredrik Jönsson kommer från Flyinge i 
Skåne och har tidigare ridit nationshoppningar, vunnit en 
Grand Prix och haft andra framgångar med Cold Play och på 
så sätt fångat förbundskapten Henrik Ankarcronas öga. 

Familjen Ingvarsson från Vallåkra i Skåne äger Cold Play 
tillsammans med Fredrik Jönsson. De var på plats i Tryon 
och följde tävlingen.

- Vi köpte honom på fölauktion i Oldenburg när han var två 
månader. Han växte upp hos oss, berättar Lars Ingvarsson 
om sin VM-häst.

Peder Fredricson och H&M Christian K blev 19 totalt. Hen-
rik von Eckermann var också kvalad till den individuella fi-
nalen men valde att inte starta.

Med OS-kvalet avklarat kan förbundskapten titta framåt 
och planera för EM 2019, nationshoppningar och i förläng-
ningen hur upplägget mot OS i Tokyo 2020 ska se ut.

Fo
to

: R
ol

an
d 

T
hu

nh
ol

m

Fo
to

: R
ol

an
d 

T
hu

nh
ol

m

Fo
to

: R
ol

an
d 

T
hu

nh
ol

m
Fo

to
: R

ol
an

d 
T

hu
nh

ol
m

Fo
to

: R
ol

an
d 

T
hu

nh
ol

m
Fo

to
: R

ol
an

d 
T

hu
nh

ol
m

Fo
to

: R
ol

an
d 

T
hu

nh
ol

m



59 Verksamhetsberättelse 2018

Vinjett

58 Verksamhetsberättelse 2018

VM i siffror
1000  
deltagande ryttare/kuskar/voltigörer

1500 hästar

500’000 åskådare

4000 volontärer

70 länder representerade

4:e största sporteventet i världen 2018  
efter OS i PyeongChang, VM i fotboll och Tour de France

8 grenar

87 medaljer (80 delades ut)

11 tävlingsdagar

18 svenska ryttare

18 svenska hästar

27 svenska hästskötare

5 svenska förbundskaptener

3 svenska veterinärer

1 svensk hovslagare

3 svenska fysioterapeuter

4 svenska tränare

1 svensk chef de mission

Svensk tv-satsning
SVT gjorde en stor satsning på ridsporten och sände 50 timmar från Ryttar-VM. 

Dressyr, fälttävlan och hoppning visades på SVT1 och SVT2, samt på play. Nations-
hoppningens avgörande runda gick direkt på SVT2 en fredagskväll.

Sändningarna nådde inte riktigt upp till tittarsiffran från EM på hemmaplan 2017, 
men Ryttar-VM hade över 31 miljoner tittare under de två veckorna.

SVT utsågs i höstas till världens bästa sport-tv-kanal – i konkurrens med nästan 
1.700 tv-kanaler från 116 länder. Priset delas ut av en internationell jury från FICTS 
(Federation Internationale Cinema Television Sportifs). FICTS är en sammanslut-
ning av 116 medlemsländer och erkänns av IOK som det ”internationella förbundet för 
sporttelevision”.

Sändningen från Ryttar-VM var kanske inte avgörande, men kanske hade en liten 
del i utmärkelsen.
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Pressklipp: 

2 238
VM-relaterade pressklipp. 

(källa Meltwater)
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TV:
 127 TV-inslag om ridsport i september
 TV-tid: 50 timmar och 17 minuter 

TV-publik: 

31 906 000
(källa UI)

ridsport.se under  
VM-veckorna 9-25 sept: 
Genomsnittligt antal besökare under året i parentes.

 133 871 unika besökare  
 (51 000/mån)

 263 150 besök  
 (148 000/mån)

 658 840 sidvisningar  
 (458 000/mån)

(källa Google Analytics)

Exponeringsvärde: 

4,2
4,2 miljoner SEK exponeringsvärde  
i print september 2018.

15,5
Dryga 15,5 miljoner SEK exponeringsvärde  
på webben september 2018.

 (källa UI)

Facebook:
 Störst spridning fick ett inlägg om DN:s  

 artikel. Inlägget sågs av 19 300 personer 

Läs mer här https://www.dn.se/sport/baryard-om-lag-
kamraterna-henrik-ar-mest-lik-mig-fast-argare/ 

 Flest reaktioner (likes, kommentarer,  
 delningar) fick inlägget om  
 Fredrik Jönssons åttondeplats  
 med 1615 reaktioner totalt.

Twitter:
 57 100 visningar (impressions)  

 under september 2018.
 Flest visningar fick inlägget om Niklas  

 Lindbäcks dressyr (3 200 impressions)
 Flest engagemang fick inlägget  

 ”Silverhjältarna”  
 (117 engagements)

Instagram:
Av våra tio mest engagerande inlägg på 
instagram hittills är fem från VM. Bäst gick 
det för ett inlägg från laghoppningen med 
Fredrik Jönsson då det stod klart att Sverige 
skulle ta medalj. Inlägget har setts av 

 56 135 användare, 
 engagerade 8 944 följare, 
 fick 8 782 likes och 
 137 kommentarer.

Mediestatistik VM i Tryon 2018 
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https://www.dn.se/sport/baryard-om-lagkamraterna-henrik-ar-mest-lik-mig-fast-argare/
https://www.dn.se/sport/baryard-om-lagkamraterna-henrik-ar-mest-lik-mig-fast-argare/
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Vinjett Vinjett

Här är hela den svenska truppen

HOPPNING
Malin Baryard Johnsson – H&M Indiana
Peder Fredricson – H&M Christian K
Fredrik Jönsson – Cold Play
Henrik von Eckermann – Toveks Mary Lou
Förbundskapten: Henrik Ankarcrona
Reserv på plats: Stephanie Holmén – Flip’s 
Little Sparrow

DRESSYR
Patrik Kittel – Well Done de La Roche CMF
Therese Nilshagen – Dante Weltino OLD
Juliette Ramel – Buriel K.H.
Tinne Vilhelmson Silfvén – Don Auriello
Förbundskapten: Bo Jenå

FÄLTTÄVLAN
Sara Algotsson Ostholt – Wega
Anna Freskgård – Box Qutie
Niklas Lindbäck – Focus Filiocus
Louise Svensson Jähde – Waikiki
Ludwig Svennerstål – Stinger
Förbundskapten: Fredrik Bergendorff

DISTANSRITT
Yvonne Ekelund – Hedonizt
Annelie Eriksson – King of Pirates
Elin Joelsson – TA Khrim
Chef d équipe: Leonard Liesens

PARADRESSYR
Louise Etzner Jakobsson – Zernard
Chef d équipe: Agneta Aronsson

62 Verksamhetsberättelse 2018

Resultat FEI World Equestrian Games 2018

HOPPNING
Nationstävling 
1) USA 20,59 + 0 100,67 sek
2) Sverige 20,59 + 0 102,73 sek 
(Henrik von Eckermann/Toveks Mary Lou 
3,20+8+0, Malin Baryard Johnsson/H&M 
Indiana 5,33+9+0, Fredrik Jönsson/Cold Play 
3,23+4+0, Peder Fredricson/H&M Christian K 
2,16+0+8)   
3) Tyskland 22,09 
4) Schweiz 28,64 
5) Nederländerna 32,3 
6) Australien 33,32 

Individuellt
1) Simone Blum, Tyskland, 
DSP Alice 2,47+0+0+0+1 
2) Martin Fuchs, Schweiz, 
Clooney 0,68+4+0+0+2 
3) Steve Guerdat, Schweiz, 
Bianca 0+4+4+0+0

8) Fredrik Jönsson, Sverige, 
Cold Play 3,23+4+0+5+5
19) Peder Fredricson, Sverige,
H&M Christian K 2,16+0+8+8
26) Henrik von Eckermann, Sverige,
Toveks Mary Lou 3,20+8+0
30) Malin Baryard Johnsson, Sverige,
H&M Indiana 5,33+9+0

FÄLTTÄVLAN
Nationstävling 
1) Storbritannien 88,8 
2) Irland 93,0 
3) Frankrike 99,8 
4) Japan 113,9 
5) Tyskland 118,2 
6) Australien 135,8 
9) Sverige 155,5 

Individuellt
1) Rosalind Canter, Storbritannien, 
Allstar B 24,6 
2) Padraig McCarthy, Irland, 
Mr Chunky 27,2 
3) Ingrid Klimke, Tyskland, 
SAP Hale Bob OLD 27,3 

29) Louise Svensson Jähde, 
Sverige, Waikiki 43,6 
35) Niklas Lindbäck, Sverige, 
Focus Filiocus 48,6 
49) Ludwig Svennerstål, Sverige, 
Stinger 63,3
Anna Freskgård, Sverige,
Box Qutie wdr b sj, 
Sara Algotsson Ostholt/Wega wdr b xc

DRESSYR
Nationstävling
1) Tyskland 242,950% 
2) USA 233,136 
3) Storbritannien 229,628 
4) Sverige 229,456 
5) Nederländerna 223,664 
6) Spanien 220,186

Individuellt 
Grand Prix Special
1) Isabell Werth, Tyskland, 
Bella Rose 86,246 
2) Laura Graves, USA, 
Verdades 81,717 
3) Charlotte Dujardin, Storbritannien, 
Mount St John Freestyle 81,489 

5) Patrik Kittel, Sverige, 
Well Done de la Roche CMF 79,726 
8) Juliette Ramel, Sverige, 
Buriel K.H. 77,280 
10) Therese Nilshagen, Sverige, 
Dante Weltino OLD 75,821
21) Tinne Vilhelmson Silfvén, Sverige, 
Don Auriello 71,632

PARADRESSYR
Nationstävling
1) Nederländerna 223,597
2) Storbritannien 222,957
3) Tyskland 219,001

Individuellt 
Grade IV Freestyle
1) Sanne Votes, Nederländerna, 
Demantur N.O.P. 79,645
2) Rodolpho Riskalla, Brasilien, 
Don Henrico 77,780
3) Kate Shoemaker, USA, 
Solitaer 73,230

Louise Etzner Jakobsso, Sverige,
Zernard wd

Grade IV, individuellt program
1) Sanne Voets, Nederländerna, 
Demantur N.O.P. 73,927 
2) Rodolpho Riskalla, Brasilien, 
Don Henrico 73,366 
3) Susanne Jensby Sunesen, Danmark, 
CSK ś Que Faire 73,146 

5) Louise Etzner Jakobsson, Sverige, 
Zernard 70,780

DISTANSRITT
Tävlingen i ställd efter 110 km
Svenska deltagare; Annelie Eriksson/King 
of Pirates, Elin Joelsson/Ta Khrim, Yvonne 
Ekelund/Hedonizt

SPORTKÖRNING FYRSPANN
Nationstävling
1) USA 353,39 
2) Nederländerna 356,79
3) Belgien 364,09
inget svenskt deltagande

Individuellt
1) Boyd Exell, Australien 154,14 
2) Chester Weber, USA 163,38 
3) Edouard Simonet, Belgien 174,15
inget svenskt deltagande

VOLTIGE
Nationstävling
1) Tyskland 8.638
2) Schweiz 8.433
3) Österrike 8.198
inget svenskt deltagande

Herrar individuellt
1) Francois Athimon, Frankrike 8.744
2) Jannik Heiland, Tyskland 8.606
3) Thomas Brüsewitz, Tyskland 8.533
inget svenskt deltagande

Damer individuellt
1) Kristina Boe, Tyskland 8.388
2) Janika Derks, Tyskland 8.374
3) Lisa Wild, Österrike 8.363
inget svenskt deltagande

REINING
Nationstävling
1) USA 681,0 
2) Belgien 671,5 
3) Tyskland 666,5
inget svenskt deltagande

Individuellt
1) Bernard Fonck, Belgien, 
What a Wave 227,0
2) Daniel L Huss, USA, 
Ms Dreamy 226,5
3) Cade McCutcheon, USA, 
Custom Made Gun 225,0
inget svenskt deltagande
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Vinjett

GULD 
till svenska  

ridsportungdomar
Återväxten inom svensk ridsport är riktigt fin. Lagsilver i 
hoppning och Ingemar Hammarströms och Ocean des 
As guld var höjdpunkter under Ponny-EM i England.  
I Ungern tog Linnea Kristiansen och Plassens Lucky 

Luke EM-guld för unga kuskar.

Tävling

Unga medaljer 2018
EM-GULD
Sportkörning Young Driver: Linnea 
Kristiansen, Plassens Lucky Luke. 
Landslagsledare: Annika Borg
Hoppning ponny: Ingemar 
Hammarström, Ocean des As. 
Landslagsledar: Ulrica Bidegård.

EM-SILVER
Hoppning ponny lag: Ingemar 
Hammarström/Ocean Des As, Fanny 
Kullmyr/Vox Pop De Ĺ Aulne, Mathilda 
Bohlin/Miclas Aristocrat, Anna 
Hästbacka/Veni Vidi Vici, Sally Wikner/
Mystic Impact. 
Landslagsledare: Ulrika Bidegård.

EM-BRONS
Dressyr Young Rider: Ebba Kjellberg/
Boegardens Limbery, Evelina 
Söderström/Weihenstephaner, Sofie 
Andersson/CSI, Lina Dolk/Languedoc. 
Landslagsledare: Tina Due-Boje.
Fälttävlan Young Rider: Sofia Sjöborg/
DHI Mighty Dwight, Sofia Andersson/
Gardenia R, Lina Forsberg/Kaizen, 
Vendela Eriksdotter Rubin/Vienna 
Imperial.
Landslagsledare: Anne Persson
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VinjettTävling

Det har blivit mer och mer vanligt med samlade mästerskap, 
där aktiva i ridsportens olika grenar samlas för att göra upp 
om medaljerna.

Ponny-EM har sedan länge varit ett samlat mästerskap för 
hoppning, dressyr och fälttävlan, och på senare år har Eu-
ropamästerskapen i en gren för young rider och juniorer ar-
rangerats på samma tävlingsplats.

Årets Europamästerskap i hoppning, dressyr och fälttäv-
lan för young rider, junior och children arrangerades tillsam-
mans i Fontainebleau, Frankrike. Det var första gången alla 
grenarna samlades till en stor ridsport-happening för ung-
domsryttare i alla åldrar.

Under en intensiv tävlingsvecka samlades 620 ryttare och 
hästar från 30 nationer på franska tävlingsplatsen för att 
göra upp om 42 medaljer.

Sverige hade lag i hoppning, dressyr och fälttävlan för 
young rider och juniorer, och i hoppning även för children.

För svensk del innebar det samlade mästerskapet två 
bronsmedaljer, flera placeringar bland de sex bästa och 
mängder med erfarenhetsutbyte och rutin.

Ponny-EM med hoppning, dressyr och fälttävlan arrangera-
des i Bishop Burton, Storbritannien. Även här var Sverige re-
presenterat med lag i alla tre grenarna. 

Omkring 500 ryttare och ponnyer från 20 nationer deltog i 
Ponny-EM. 350 funktionärer såg till att mästerskapet flöt på.

De svenska ponnyryttarna kom hem med två medaljer, 
hade tre ryttare i dressyrfinal och skaffade sig rutin inför 
kommande uppdrag på tävlingsbanan. Sammanhållningen 
i laget är viktig och arrangören delade ut medaljer till alla i 
respektive hopptrupp, inte bara till dem som red i laget. Fin 
gest för lagandan!

Ingemar Hammarström sällade sig till den exklusiva skara 
svenska ponnyryttare som tagit EM-guld i ponnyhoppning.

De svenska unga kuskarna har visat framgångstakter på 
mästerskapen senaste åren och EM i ungerska Aszar Kisber 
var inget undantag.

Linnea Kristiansen och Plassens Lucky Luke hade en jämn 
och stadig resultatrad på EM i sportkörning för unga kuskar i 
Ungern, som ledde fram till EM-guld för ekipaget. 

Det var ett stort startfält på den ungerska tävlingsplatsen 
med 85 deltagande kuskar med children, junior och young 
driver som körde enbet, par och fyrspann och tio nationer 
ställde upp med lag.

620
Omkring 620 ryttare och  

ponnyer från 

30
nationer deltog i Ponny-EM. 

42
De gjorde upp om 42 medaljer.

350
350 funktionärer såg till att  

mästerskapet flöt på.

Svenska silvermedaljörer! 
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Hyllning av medaljörer i Friends
Årets internationella medaljörer fick en fin hyllning under Sweden  
International Horse Show i Friends Arena. 
EM-brons dressyr Young Rider; Lina Dolk, Evelina Söderström,  
Tina Due Boje, landslagsledare.
Ej med på bild: Sofie Andersson och Ebba Kjellberg 
EM-brons fälttävlan Young Rider; Sofia Andersson, Lina Forsberg,  
Vendela Eriksdotter Rubin, Anne Persson, landslagsledare (ej med på bild: Sofia Sjöborg)
EM-silver hoppning ponny; Fanny Kullmyr, Mathilda Bohlin, Anna Hästbacka, Sally 
Wikner, (Ingemar Hammarström)
VM-silver hoppning; Malin Baryard Johnsson, Peder Fredricson, Fredrik Jönsson, Henrik 
von Eckermann, Stephanie Holmén (reserv), Henrik Ankarcrona, förbundskapten
EM-guld sportkörning; Linnea Kristiansen, Annika Borg, landslagsledare
Prisutdelare: Ulf Brömster, ordförande, Annika Tjernström, generalsekreterare, båda 
Svenska Ridsportförbundet
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Gothenburg Horse Show Sweden International Horse Show

Kürfinalen i Saab Top 10 Dressage i Friends Arena blev en supersuccé. 
Världens främst rankade dressyrryttare red om totalt 2,4 miljoner kro-
nor i prispengar. Patrik Kittel satte nytt svenskt rekord med Delaunay 
OLD på 85,875 procent och tyska dressyrdrotttningen Isabell Werth, 
Tyskland, vann med Weihegold OLD och fick stående ovationer. 

Det svenska VM-silverlaget i hoppning fanns med på startlinjen i 
hoppklasserna där Peder Fredricson kammade hem flest poäng och 
hela två bilar.

Stephanie Holmén fick sitt genombrott genom andraplat-
sen med i Grand Prix och Gothenburg Trophy. Henrik von 
Eckermann red för andra året hem världscupsegern på 
hemmaplan och slutade trea senare i finalen i Paris med 
Toveks Mary Lou. Där vann Beezie Madden och Breitling

Tävlingen var miljödiplomerad för tredje året i rad.

Svenska succéritter

Världsklassdressyr 
och svenskt rekord

72 000
Världens mest engagerade publik finns i Göteborg och 

ökade i den 42:a upplagan av tävlingen till 72 000. 

82 212
Totalt sågs evenemanget av  82 212 på plats.
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Tävling
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Svenska folket har talat, Peder 
Fredricson tog emot Jerringpriset 
på Idrottsgalan. 

Det är sjunde gången en idrottare får ta emot priset 
två år i rad.

– Att som sportsman får delta i ett mästerskap på 
hemmaplan tror jag är alla idrottares dröm. Och att 
få kliva upp på prispallen och inse att man faktiskt 
har vunnit, och ta emot guldmedaljen inför hemma-
publiken, är en otrolig känsla som jag kommer att 
bära med mig här inne för resten av livet, sa Peder 
Fredricson om EM-guldet 2017 och bragden bakom 
det andra Jerringpriset. 

– Jag hoppas att jag med den här guldmedaljen 
kan inspirera unga ryttare att sätta ribban högt och 
våga drömma om egna medaljer.

Jerringpriset 2018 topp tre:
1   Peder Fredricson, ridsport 38%
2   Sarah Sjöström, simning 30%
3   Tove Alexandersson orientering 16%

Tävling

Jerringpriset till 
Fredricson – igen!
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TävlingTävling

I det TR, Tävlingsreglemente, som arbetats fram under som-
maren och hösten 2018 har flera ändringar gjorts som syftar 
till att sätta hästens välfärd främst.

Den nya skrivningen i moment 112;
”Ryttare som ska delta i ridsporttävling i Sverige respekti-

ve i internationell tävling har ansvar för att över allt priorite-
ra hästen välmående”. 

TR är det enskilt viktigaste dokumentet som publiceras 
inom ridsporten, det styr hur vår gemensamma sport ska be-
drivas och utvecklas.

Två saker har varit centrala i det TR som gäller från 2019 och 
arbetet med att ta fram det. Dels att öppna tävlingssystemet 
och göra det mer tillgängligt för alla, dels att stärka djurskyd-
det. Det är ett arbete som kommer att fortsätta även framåt.

Svenska Ridsportförbundet genomför flera förstärkning-
ar av djurskyddet i TR 2019 för att stärka hästarnas välfärd 
och att garantera tävling på hästarnas villkor. I hoppning och 
dressyr kommer första start med 4-åriga hästar att kunna gö-
ras tidigast 1 april.

Om en häst får startförbud av veterinär, överdomare eller 
domare på grund av skada eller för att den inte är i tävlings-
mässigt skick, måste man avstå från start med hästen i minst 
sju dagar. 

Rollkur, hyperflektion och blod på hästen är ämnen som 
skapat debatt under åren. De två förstnämnda har nu ut-
tryckligen förbjudits på tävlingsplatsen. Om ryttaren orsa-
kar att hästen blöder, oavsett uppsåt, utfärdas startförbud.

Bettkontroll – för hästens bästa
För att hästar inte ska fara illa, vilket är ryttarnas och Svens-
ka Ridsportförbundets mest angelägna uppgift, kontrollerar 
Svenska Ridsportförbundets överdomare numera regelbundet 
bett, nosgrimmor och munstatus hos hästarna vid tävling.

Kontrollen går till så att överdomarna, vanligen efter av-
slutade ritter, tittar efter sår eller irritationer som påverkar 
hästens välbefinnande.

Om överdomaren hittar något som anses störa hästen kan 
överdomaren meddela ryttaren på plats att hästens inte är i 
tävlingsmässigt skick och ge startförbud, eller stänga av eki-
paget. Överdomaren kan också ge ryttaren straffavgift.

Även veterinär kan kontrollera munstatus vid hästbesikt-
ningen eller under meetinget. Veterinär kan också utfärda 
startförbud, om veterinären anser att hästen inte är i täv-
lingsmässigt skick.

Åtgärderna meddelas till Svenska Ridsportförbundet på 
ett gult kort och efter det får överdomare uppdraget att vid 
hästens kommande tävlingar att utföra fler mun- och nos-
grimmekontroller på hästen – oavsett ryttare. 

Hästens välfärd  
genomsyrar allt vi gör!
Ridsport på hästens villkor är ett av de prioriterade områdena 
i Ridsport 2025, och hästens välfärd var i fokus för det arbete 
som gjordes under året. Bland annat tog Sverige beslut att 
inte skicka ekipage för att delta i distansritt i G7-områdena. 

Nya tävlingsformer
Under året testades och lanserades nya tävlingsformer i 
hoppning och dressyr. De är särskilt framtagna för barn och 
ungdomar och kan även användas av alla åldersgrupper. 
Fokus är att de nya tävlingsformerna ska vara roliga och 
utbildande för både häst och ryttare, men samtidigt inte 
vara resurskrävande.

De nya klasserna är ett led den så kallade 90/10-gruppens ar-
bete med att förnya tävlingssystemet för barn och ungdomar.
I dressyr införs tävling med ryttaråldersindelning, RÅ 12 t o m 
12 år, RÅ 13–16 och RÅ Öppen, för ryttare 17 år och äldre. Det 
tidigare systemet med ponnykategorier finns fortfarande kvar.
Arrangörerna av ponnydressyr att kan välja mellan två olika 
tävlingsformer: baserat på dagens ponnykategorier eller 
baserat på ryttarnas ålder. Den nya tävlingsformen, där 
ponnyryttare tävlar tillsammans med andra ryttare i samma 
åldersgrupper oavsett kategori på ponny, har testats under 
en tid genom bland annat Mats Mellberg P12-cup och test- 
tävlingar inom ramen för Idrottslyftet.

I hoppning är de nya tävlingsformerna centimeterhopp-
ning från och med 20 cm till och med 85 cm, bedömning 
A:Stilla, A:Plus och A:Da Capo.

A:Da Capo innebär att ryttaren själv väljer vilken tid han ska 
rida på. Resultatet blir antalet fel och den differens det blir 
mellan den önskade och uppnådda tiden  i ritten. Den kan 
ridas med en eller två omgångar.

A:Plus innebär att man får ett poäng för varje övervunnet 
hinder istället för 0 fel. Vinnare är den med högsta poäng 
och vald metod (exempelvis tid eller inverkanspoäng).

A:Stilla innebär att det mitt på banan finns ett markerat om-
råde, där ekipaget ska skritta eller göra halt under 5 sekunder. 
Om inte ekipaget lyckas med det blir det 4 fel för olydnad.

De viktiga hästägarna premieras
Ägarna av mästerskapshästar är viktiga spon-

sorer för landslagsryttarna och en förutsättning 
för att Sverige ska ha de framgångar vi har på de 
internationella tävlingsbanorna. Ägarna borgar 

för att vi har hästar i världsklass och det är  
också inskriptionen på det märke i guld  
eller silver som tilldelas dem som haft  

en häst med på mästerskap.

A-ponnyn Sara och Linnea Hamrin 
från Matfors RF på språng.
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Utbildning
3

Vi jobbar för ridskolor i världsklass, ridskolehästarnas 
bästa, för ökad tillgänglighet och för att våra 
utbildningar ska vara det självklara valet.
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UtbildningUtbildning

Svenska Ridsportförbundet ska kontinuerligt förstärka och 
utveckla kunskap och lärande om hästar och ridning hos alla 
som är aktiva i ridsporten. För att vara det självklara valet 
när det gäller utbildning ska vi stå för ett kunnande i världs-
klass, där hästens välfärd och individens ständiga utveckling 
är viktiga drivkrafter.

Vårt mål är att alla förbundets medlemmar möts av utbil-
dade ledare som utgår från vår gemensamma värdegrund i 
sitt ledarskap. 

Ridskole- och Utbildingssektionen som slogs ihop till en sek-
tion 2017, har numera en gemensam strategi och under året 
arbetades en utbildningspolicy fram. I en omvärld i ständig 
förändring och ökade krav på till exempel teknikutveckling 
och hästvälfärd, är det också viktigt att inriktning och syfte 

Kunskapslyft! 
Genom kvalitetssäkrade utbildningar och fortbildningar skapar vi en 
röd tråd för hästkunskap och ryttarutveckling inom svensk ridsport. 
En ny digital utbildningsportal borgar för tillgänglighet och flexibilitet.

för vår utbildnings/fortbildningsverksamhet är tydligare och 
löper som en röd tråd genom alla verksamheter. 

Utbildningspolicyn kommer att förankras och spridas un-
der 2019. En utvecklingsmodell för utveckling av utbildning-
ar har också arbetats fram.

Sektionen arbetar kontinuerligt med ridskoleverksamhet, 
säkerhet, stärka ledare och ridskolans varumärke. En översyn 
och koordinering av ridsportens utbildningar pågår också. 

Utbildningsfokus 2019
 Översyn ryttarutveckling nivå 2-5
 Översyn ledarutbildning (tränare, ridlärare, ridledare mm)
 Översyn funktionärsutbildning
 Översyn Ideellt engagemang

Tre strategiska  
fokusområden 2018/2019.

 Ridskolehästen i fokus
 Ökad tillgänglighet

 Svenska Ridsportförbundets  
utbildningar – det självklara valet

!
Ridskolan ska ha en god hästhållning som bygger på kunskap, 
etik och moral, där häst får vara häst. Det är också viktiga nyck-
lar i Ridskole- och Anläggningssektionens (RUS) arbete för 
ökad hästvälfärd. Allt vi gör ska också vila på beprövad erfaren-
het i kombination med aktuell och relevant forskning.  

När RUS bjöd in till seminarier med ridskolehästen i fokus 
representerade den proffsiga panel som ledde de engagerade 
samtalen om hästvälfärd och nycklar till framgångsrik rid-
skola, just en vinnande kombination av lång erfarenhet och 
forskning. 

I panelen fanns: Leif Hall från Gävle, är både ridlärare, 
banbyggare och tävlingsryttare i svår klass samt Årets Rid-
lärare 2017. Sofie Viksten som är Sveriges enda doktor i häst-
välfärd med en färsk avhandling i ämnet samt Anna Reilly, 
Svenska Ridsportförbundets ridskolerådgivare. 

Alla som ville var välkomna, men framförallt lockade det 
ridlärare och annan ridskolepersonal.

Första seminariet var i samband med Breeders Trophy på 
Flyinge och samlade cirka 50 deltagare. Det andra i samband 
med Sweden International Horse Show i Stockholm samlade 
cirka 90 deltagare. Ytterligare ett seminarium med ridskole-
hästen i fokus arrangeras under Gothenburg Horse Show i 
april 2019.  

Debatten mellan deltagarna och panelen blev givande och 
intensiv.

Leif Hall slog fast:
– Ridskolan ska vara och är i flesta fall ett föredöme när 

det gäller hästvälfärd.

Seminariet diskuterade bland annat hästkunskap, hagar, ru-
tiner, utbildning och rekrytering av ridskolehästar.

– Jag skull helst köpa svenskt. Men oftast är det för dyrt, kon-
staterade Leif Hall under samtalet om ridskolehästrekrytering.

Ridskolehästen  
i fokus
Våra ridskolor ska ha utbildade och välmående ridskole- 
hästar som trivs i en bra och säker miljö. Under 2018 var 
ridskolehästen i fokus under en serie föreläsningar.

Under 2019 planerar RUS att etablera regionala nätverk 
med ridskolor och uppfödare för att öka samverkan. 

Deltagarna fick svara på frågor efter seminariet.
En av dem var Ulrika Pernler, ridlärare från Uppsala Pon-

nyklubb.
– Vi har för bråttom framåt istället för att ta oss tid att lära 

ut grunderna och få alla att se helheten kring hästen, var Ul-
rikas svar på frågan om vilken den största bristen är när det 
gäller hästkunskapen idag.

”Gammal kunskap” behöver tas tillvara och föras vidare, 
menade många.

Ridskolehästen i fokus  
– några ledstjärnor

  Vi ska vara tydliga och transparenta kring hur vi tar  
 hand om våra hästar och står upp för djurvälfärd.

  Vi ska öka takten när det gäller att sprida hästkunskap  
 och inspirera fler ska lära sig mer om hästar och deras  
 naturliga förutsättningar.

  Vi ska utveckla system och riktlinjer för långsiktig  
 utbildning av ridskolehästar och verka för samsyn och  
 dialog kring dessa frågor över hela landet.

  Vi ska verka för att ridlärare i högre utsträckning  
 medverkar i ridskolehästarnas inskolning, utbildning och  
 vidareutbildning.

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

Foto: Sandra Lee Pettersson
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Utbildning

En digital utbildningsportal har tagits fram i samarbete med SISU Idrotts-
utbildarna och är en plattform som ständigt utvecklas i takt med ridspor-
tens behov och tekniska lösningar. Här erbjuds utbildningar för ryttare, 
ledare och föreningsaktiva. Flera finns redan på plats, som till exempel 
Grönt Kort, Basutbildningen, Ekonomi i föreningar och Ung och engage-
rad. Ridsportens utvecklingsmodell är utgångspunkten för alla utbildning-
ar. Under året gjordes översyn av Ryttarutveckling 1 och en digital utbild-
ning kommer att lanseras under våren 2019. Ryttarutvecklingen 1 kommer 
också att innehålla en stor, viktig och öppen del med hästkunskap. Något 
som ska var lättillgängligt och inspirerande för alla!

Våra utbildningar  
– det självklara valet
Vi arbetar för att skapa bästa förutsättningar för aktiva och ledare 
att utvecklas inom ridsporten. Utbildningarna ska vara flexibla, 
tillgängliga, synkade och ha en tydlig röd tråd.

Under 2018 påbörjades en synkroni-
sering av ridlärar- och tränarutbild-

ningarna. Basutbildningen har också 
uppdaterats och under året tillsattes 
en referensgrupp för funktionärsut-

bildning inför kommande års översyn 
av densamma.

!

Under valåret 2018 aktualiserades frågan om ridsportens till-
gänglighet i valrörelsen (se sidan 30). Tillgänglighet handlar 
om fler funktionella ridskoleanläggningar, men också om jäm-
lik idrott, inkludering. Och att bussen till exempel går ända 
fram till ridskolan.

2017 genomfördes flera politikerträffar runtom i landet för 
att berätta om ridsportens behov och förutsättningar. Året 
inleddes med ännu en mycket lyckad träff hos Lurbo RK i 
Uppsala tillsammans med Upplands Ridsportförbund. Ett 
besök som liksom tidigare politikerbesök, också uppmärk-
sammades i media.

Att visa hur ridklubben kan vara en resurs för varje kom-
mun är ett viktigt arbete som pågått länge. Föreningarna 
är de viktigaste kuggarna i påverkansarbetet och kampen 
för rättvis idrott. Men för att stödja det lokala arbetet har 
Svenska Ridsportförbundet tagit fram en verktygslåda som 
enkelt kan laddas ner vi en länk till ridsportens mediabank. 

Där finns en ny folder som sammanfattar ridsporten värden 
och berättar hur ridsporten kan vara en kommunresurs. Här 
finns också bilder, banners, filmer och en serie lathundar som 
kan användas i kommunikationen och vara stöd i kontakten 
med kommunen. 

Tillsammans med Malmö Universitet undersöker vi hur 
ridsporten kan sänka trösklar och locka fler med utländsk 
bakgrund till ridsporten. Deltagare ur Idrottslyftsprojekt in-
tervjuas i en satsning som etikgranskats under året och sam-
manställs under våren 2019.

Ridsporten ska  
vara tillgänglig
Ridsporten ska ha attraktiva mötesplatser och verksamheter som är 
tillgängliga för alla och har vår värdegrund som tydligt riktmärke. Målet är att 
fler ska ha råd att rida och utvecklas tillsammans med hästar på ridskolan. 

”Jag tycker att vi har en bra dialog med 
kommunen men det är en bra bit kvar 
kvar till full förståelse”

Alexandra Eriksson, Lurbo RK i Uppsala Nya Tidning.

Utbildning
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Besöksverksamheten 
Besöksverksamheten är ett system för egentillsyn, 
rådgivning och kvalitetssäkring av våra ridskolor som 
ger oss ger ovärderlig statistik och kunskaper om vår 
verksamhet. En fungerande besöksverksamhet i 
distrikten är en förutsättning för att vi ska utvecklas 
och kunna möta ridskolornas behov på ett bra sätt. 

Alla anslutna ridskolor ska besökas vart tredje år. Idag 
svarar vi inte upp till det kravet överallt men ett arbete 
pågår för att utveckla verksamheten och göra den till den 
garant för kvalité som den är avsedd att vara. 

Besöksprotokollet ger viktiga fakta om ridskolorna 
och finns numera i ett nytt digitalt system.

Representanter från alla distrikt medverkade vid en 
besökskonferens i Växjö i november. Syftet med träffen 
var att skapa samsyn kring besöksverksamheten och de 
krav som ställs. En veterinär medverkade och påminde 
oss om hur man ser att en häst mår bra, har hull och mus-
kulatur för arbete.

I Växjö lanserade det nya digitala systemet för besöks-
protokollet, REQS och alla deltagare fick en utbildning i 
systemet för att kunna använda det på bästa sätt.

75% 
av alla ridskolor har 

omklädningsrum

2
Ridskolehästar går i snitt 

2 timmar per dag

29% 
av alla anläggningar  

ägs av kommunen

28% 
ägs av privata aktörer

19% 
av föreningar och 

4% 
av både föreningar  

och kommuner

Källa: Besöksverksamheten

Korta nyheter Kloka guider
Ridskole- och Utbildningssektionen ansvarar också för att ta fram och uppdatera 
guiderna om ridbaneunderlag och hästanläggningar som används flitigt av både 
privatpersoner, ridanläggningar, byggföretag och kommuner.

De digitala guiderna ger kunskap på flera nivåer. Hästvälfärd och säkerhet för 
häst och människa är utgångspunkter i bägge. Guiderna har tagits fram med hjälp 
av sakkunniga i Svenska Ridsportförbundets Hästhållnings- och Anläggningsråd. 

”Ridunderlag – en guide" har uppmärksammats i hela ridsportvärlden. Guiden 
kompletterades under året med ett nytt kapitel om gräs. 

Resande i  
ridskolefrågor
Ridskolerådgivare Anna 
Reilly känner nog våra cirka 
450 ridskolor bäst av alla. 
Som rådgivare finns hon 
ofta på plats hos förening-
arna för att stötta i ridsko-
le- , anläggningsfrågor samt 
kontakter med kommuner. 
Under året ökade trycket på 
stöd- och rådgivning med 
anledning av sommarens 
torka (läs mer på sidan 20).

Basutbildningen har fått ett mycket positivt mottag-
ande och ger ridsportens ledarare en gemensam grund 
att stå på. Glädjande är att allt fler föreningar genomför 
utbildningen. Under året fick basutbildningen ett tydli-
gare upplägg och uppdaterades med bland annat vår nya 
värdegrund. Utbildningen lanserades 2015. 2018 gick 737 
utbildningen och hittills har 60 handledare utbildats.  

Antal utbildade

Ridborgare  
javisst!
Ridskole- och Utbildningssektio-
nen (RUS) firade 40-jubilerande 
Ridborgarmärket med att rida 
upp för märket på Flyinge. 
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Ridsporten bland  
beslutsfattare
Mässan ”Träffpunkt Idrott” i Göteborg samlar kommunfolk och beslutsfattare från hela landet. Ridsporten fanns för-
stås på plats för att sprida kunskap om ridskolans styrkor och ridsportens viktiga anläggningsfrågor. Ridskolerådgivare 
Anna Reilly var en av föreläsarna under temat ”Att före-
bygga ohälsa bland personer med funktionsnedsättning” 
tillsammans med paraidrotten och Golfförbundet. 

Anna Reilly och RUS-ledamoten Gabriella Pernler före-
läste om ridskolans styrkor och förutsättningar.

– Vi vill också uppmärksamma fler på att vi gärna bi-
drar med kunskap i till exempel byggprocesser. Vi har stor 
kompetens när det gäller hästanläggningar och framfö-
rallt när det gäller säkerhetsfrågor. Vi bidrar gärna med 
rådgivning tidigt i processen och innan spaden sätts i 
marken, sa Anna Reilly.

Nina Anyai, ordförande i Göteborg- och Bohus Rid-
sportförbund och ledamot i RUS medverkade i en föreläs-
ning om ridsporten i Göteborg.
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Hittills har 2 349 gått utbildningen, som är 
obligatorisk för en rad andra utbildningar. 
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Kungen har gjort det, liksom framstående företagsledare, 
politiker och till och med en statsminister. Ridborgarmärket 
har engagerat, gett klirr i kassa hos ridklubbar, skapat rubri-
ker och lockat nya till ridsporten i 40 år. 

Premiäråret blev en succé med 50 000 ridborgare och ett 
enat ridsporsverige. 

Den 5 februari 1978 gick startskottet. Och så här löd upp-
maningen till ridsportstyrkorna inför premiären från dåva-
rande Ridfrämjandet.

”Ställ upp !
Om du är:

  motionsryttare eller tävlingsryttare
  söndagsryttare eller vardagsryttare
  ponnyryttare eller storhästryttare
  Lektionsryttare eller privatryttare
  nybörjare eller avancerad
  uppfödare eller lantlig ryttare
  ung eller gammal

Ge din sport ett handtag – Ta Ridborgarmärket! ”
Resultatet blev ridborgaryra i hela landet. Varje märke kos-
tade 10 kronor som delades lika mellan Ridfrämjandet och 
ridklubben. Det var kändistätt bland Ridborgarna. Många 
ställde upp för folksporten – ridsport:

”Nu är det varje ansvarskännande ridklubbs skyldighet att 
ställa upp bakom detta arrangemang.” skrev Tidningen Rid-
sport i en uppmaning till sina läsare.

Vann premiären gjorde Katrineholmsortens RF.

Ridborgarmärket 40 år
2018 firade Ridborgarmärket 40 år med vackert rött märke, precis 
som premiäråret 1978! Vann i stor stil gjorde Lilla Edets RK.

”Fantastisk PR-framgång. Efter denna deklaration tror vi att alla klubbar 
tar nya tag och arrangerar nya jippon för att understödja denna 
underbara idé som betytt spaltmeter för ridverksamheten i landets 
tidningar till ett reklamvärde av 100 000 -tals kronor – till och med i TV 
har ju ridningen fått värdefull sändningstid tack vare Ridborgarmärket.”

Tidningen Ridsport i en krönika efter premiärframgångarna.

Ridborgarmärket har gett ridspor-
ten massor av publicitet. Och när en 
statsminister ramlade av så blev det 

löpsedlar. Statsminister Ola Ulsten 
ramlade av vid sitt provtillfälle 1979  

när den snälla ridskolehästen blev 
yster i snöyran. Expressens fotograf 

var redo med kameran. ”Blir detta 
statsministerns fall? blev rubriken.

Lilla Edets RK gick 
”all in” och vann 
Lilla Edets Ridklubb hade bestämt sig från start.
– Vi skulle bara vinna totalt och få hem den fina 
hinderparken, sa ridborgargeneralen och ridläraren 
Helen Landström. 
Den första etappen och ett hinder från Ydre-grinden 
kammade Lilla Edet hem direkt.
Men klubben behövde mer hindermaterial.
– Så vi har alla kämpat för slutsegern, berättade 
Helena.
Hennes bästa medhjälpare har varit alla glada ungdo-
mar i klubben som ställt upp vid varje märkestagning.
– Alla har varit välkomna att komma på fredagarna 
för märkestagning och vi har vi bjudit in till pro-
va-på-dagar.  Ungdomarna har varit jätteduktiga 
och gång på gång arrangerat ponnyridning. Vi har 
verkligen gått All In för det här.

Fakta om Lilla Edets RK
Antalet medlemmar är idag cirka 400 och klubben 
startade 1980 med att rusta upp Bertilsgården i Möja. 
Hårt slit har gjort att klubben nu har en fungerande 
anläggning.

Resultat Ridborgarjakten 2018
1   Lilla Edets Ridklubb 1782 poäng
2   Mariestads Ridklubb 1459,2 poäng
3   Bodens Tävlingsryttarsällskap 1219,5 poäng

Carina Högkvist från 
 Karlstad Ridklubb har  

tagit alla ridborgar- 
märken!

!
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Genom Idrottslyftets föreningsstöd kan ridsportens föreningar söka pengar för att ut-
veckla idéer som engagerar och inspirerar barn och ungdomar. Det är en satsning från 
regeringen och Svenska Ridsportförbundet har under de senaste fyra åren kunnat dela 
ut över sextio miljoner kronor till lokala föreningar och deras projekt.

Syftet för Idrottslyftet är att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 
7-25 år väljer att idrotta i föreningen och stimuleras till ett livslångt idrottande i fören-
ingsidrotten. 

Under 2018 fick Svenska Ridsportförbundet totalt 17 153 tkr att fördela, varav 11 
149 tkr har gått direkt till föreningarna för olika typer av utvecklingsprojekt. 6 004 
tkr tilldelades ridsporten centralt i utvecklingsstöd, varav 1 800 tkr fördelades till di-
striktssatsningar. 

Idrottslyftet  
utvecklar ridsporten
Idrottslyftet förverkligar drömmar och utvecklar  
ridsporten på bred front. Mer för fler är mottot.

Fem fokusområden
Föreningarna kunde söka medel inom fyra fokusområden:

För att inspirera gav Ridsportförbundet tips om olika områden att söka 
Idrottslyftspengar till.

Ideellt engagemang
Handlade till exempel om att utveckla ungdomssektionen eller vässa er 

styrelsen genom en utbildning. Materialet ”Vår Ridklubb” är fyllt med tips och 
idéer för hur det ideella arbetet blir lättare och hur man får fler att engagera sig. 

Boken ”Ekonomi i ridsportföreningen” var också ett tips på underlag.

Ryttarutbildning
Att låta klubbens medlemmar utvecklas genom Svenska Ridsportförbundets 
Ryttarmärken är en bra idé. Till exempel genom att samlas under en heldag 
varje månad för att tränarhoppning, dressyr och temporidning till häst under 
ena halvan och har teori under den andra. Eller varför inte ta märkena under 

ordinarie lektionsverksamhet?
Hästkunskap är grundläggande för alla ryttare. Därför erbjöd Idrottslyftet ett 

hästkunskapspaket med teoretisk och praktisk utbildning om hästen.

Framtidens verksamhet
Hur ska framtidens ridsport se ut? Med Idrottslyftet fanns möjligheten att testa 

nya tävlingsformer, 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. Här finns möjlighet att använda Idrottslyftsmedel 

för att höja kunskapsnivån genom Svenska Ridsportförbundets rika 
utbildningsutbud.

Ridsport för alla
Ridklubben är en viktig resurs för kommunen, inte minst vad gäller folkhälsa. 

Men för att utvecklas och inkludera fler behövs samhällets stöd. En bra 
dialog med kommunen är en förutsättning för att sätta ridsporten på kartan. 
Idrottslyftet gav därför stöd för att utveckla ett samarbete med kommunen.

Idrottslyftet 2018
11 149 000 kr i föreningsstöd
884 projekt i xx föreningar
6 004 000 kronor till utvecklings-
förbund, varav 1 800 000 kr till 
distriktssatsningar.

Stallstjärnor  
hos Matfors RF 

Matfors Ryttarförening var en av flera förening-
ar som gjorde en satsning via Idrottslyftet på 

Ryttarmärken. Det var en önskan som kom från 
ridskoleeleverna själva. För att göra märkes-

tagningen till något ”lite extra” fick deltagande 
elever en stjärna efter genomfört moment. 18 

elever deltog i ”Stjärnor i stallet” under  
hösten och avslutade terminen

!
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Priset, ett utbildningsstipendium på 40 000 kronor delas ut 
på Ryttargalan.

– Ridning är en idrott som engagerar många av våra kun-
der och vi är glada att kunna göra utmärkelsen Årets Ridsko-
la möjlig. Vi gratulerar Skogslottens ryttarförening som på 
ett föredömligt sätt bedriver en verksamhet som är tillgäng-
lig för alla. Att de dessutom jobbar aktivt med att öka häst-
kunskapen för ökad säkerhet känns extra tilltalande för ett 
försäkringsbolag som Folksam, säger Lars-Inge Svensson, 
chef Folksam Idrott.

Hos Skogslotten spelar små hästar en stor och viktig roll.
Allt började med fem shetlandsponnyer för 20 år sedan.

– Våra döttrar var små då och vi hade ”shettisar” som gick 
och skrotade och behövde göra lite nytta, säger Anita som 
startade ridskolan tillsammans med sin man Stefan. 

– Vi sa att får vi 30 elever i veckan så är det underbart. Ef-
ter ett år hade vi 300 elever och idag har vi femhundra.

”Från shettis till elit” är ridskolans paroll och en del i fram-
gångskonceptet. 

– Rätt häst till rätt ryttare är jätteviktigt och vi älskar våra 
shetlandsponnyer, säger Anita.

De är inga maskotar utan rids, körs och utbildas ordentligt.
– Hos oss får barnen växa med storleken och uppgiften 

ihop med hästarna.  Man kan ju göra så mycket roliga saker 
när man har en ponny som är lagom stor. Dessutom är det 
viktigt för säkerheten!

Numera finns även tio större ponnyer och tio stora hästar på 
anläggningen samt allt fler föräldrar och vuxna bland eleverna. 

Ridskolan har också prisats av kommunen för sin till-
gänglighet för bland annat personer med fysisk eller psykisk 
funktionsnedsättning. Skogslotten vill få fler att upptäcka 
ridsport som rehabilitering och arbetar också aktivt med in-
tegration.

– Vi är nog väldigt välkomnande mot många olika typer av 
människor i vårt samhälle, säger Anita Jonsson.

Skogslottens RF har cirka 20 tävlingslag i hoppning, dressyr 
och fälttävlan.

Den som vill ska kunna bli duktig att rida på ridskolan.
– Många av våra elever tävlar framgångsrikt på ridsko-

lehästarna. Och även om man köper egen häst så stannar 
många kvar i verksamheten. Det inspirerar våra elever och 
gör att de får se mycket bra ridning.

I år tog Skogslotten till exempel stolt silver på Lag-SM i 
hoppning för ponny, Folksam Ponnyallsvenska.

– 2020 fyller föreningen 20 år och det ska vi fira med att 
arrangera dubbla SM i hoppning, både för seniorer och unga 
ryttare, berättar Anita.

Små hästar gör storverk 
hos Skogslottens RF
– På ridskolan ska man framförallt ha kul och kunna bli en riktigt bra 
ryttare. Men det viktigaste av allt är få med sig kärleken till hästarna. 
Det säger Anita Jonsson, verksamhetschef hos Skogslottens RF 
utanför Norrköping som utsågs till Årets ridskola 2018. 

Fler fakta om Skogslottens RF
780 medlemmar
500 ridande i veckan 
40 hästar och ponnyer i  

 ridskoleverksamheten
60 hästar på gården + 32  

 inackorderingar på en granngård  
 som ingår i verksamheten.

På ridskolan arbetar: Fyra stallpersonal,  
 vaktmästare och sex ridlärare varav  
 fyra utbildade (SRL 2)

Anita Jonsson är en av 21 ridlärare i  
 Sverige som har fått hedersutmärkelsen  
 ”Svensk fellow”.

Föreningen har även två kanslister  
 anställda som bland annat arbetar med  
 ungdomsverksamhet, klubbaktiviteter  
 och tävlingar.

Sedan fyra år samarbetar Skogslotten  
 med Realgymnasiet och undervisar  
 hästelever på naturbruksprogrammet.

Så här lyder motiveringen: 
”För en inkluderande ridskole-
verksamhet där alla trivs och tar 
plats på sina villkor. ”Från shettis till 
elit” är ridskolans paroll och ett fram-
gångskoncept som även lotsar elever 
och hästar ut på tävlingsbanorna. 
Rätt häst till varje ryttare, alltid utbildad 
personal på plats, säkerhetstänk i varje detalj och 
vinnande samarbeten är några av hemligheterna 
bakom Skogslottens succé. Ett riktigt föredöme för 
den svenska ridskolan, helt enkelt.”

Å
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Den svenska ridskolan 
är unik i världen och gör ridsporten 

tillgänglig för fler. Våra cirka 450 anslutna 
ridskoleföreningar står för gemenskap, 
passion, kunskap, utveckling och säker 

hästhanering av högsta kvalité.

!
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Maria är utbildad ridlärare (SRL III) och har hippologexamen. Dessutom har hon plug-
gat pedagogik och ledarskap på universitetet och fortbildat sig internationellt. Hon är 
också aktiv som banbyggare och tävlingsryttare i hoppning.

– Maria är en förebild med en ovärderlig helhetssyn och sprider kunskaper från 
stallet till hästryggen, säger Markku Söderberg, ordförande i Svenska Ridsportför-
bundets Ridskole- och Utbildningssektion som står bakom priset.

– Det är oerhört viktigt att eleverna lär sig både ridning, hästhantering och hur man 
bygger relationen till hästen. Både för hästarnas bästa och säkerhetens skull.

I elva år har Maria jobbat som ridlärare hos Karlstads RK. 
– Idag har jag 17 lektioner i veckan och jag tycker att alla lektioner är lika viktiga och 

roliga. Jag älskar ridningen och det är det bästa som finns att lära andra rida och att 
eleverna ska tycka att det lika roligt som jag tycker att det är.

– Min drivkraft är att se de utvecklas.

”Jag har  
  aldrig ångrat   
  mitt yrkesval”

– Jag har aldrig ångrat mitt yrkesval, säger Maria Persson, Karlstads RK, 
som utsågs till Årets ridlärare 2018 av Svenska Ridsportförbundets 
Ridskole- och Utbildningssektion i samarbete med Granngården.

Så här lyder motiveringen: 
”Maria är en superpedagog som skapar lust att lära. Hon peppar alla, lyfter det som är 
bra och möter varje häst och elev på just deras nivå. Maria lär ut ett tydligt ledarskap 
kombinerat med säkerhet och omtanke om hästens bästa. Den gedigna utbildning och 
långa erfarenhet som bland annat banbyggare, ryttare, pedagog, ridlärare och enga-
gerad ridsportare som Maria Persson har, gör henne till ett föredöme och en oumbärlig 
kraft för svensk ridsport.” 

Fint pris
Priset till Årets ridlärare är ett trä-
ningsstipendium på 10 000 kronor 
samt ett presentkort från Granngår-
den på 10 000 kronor.

Om Karlstads RK
Karlstads RK bildades 1945 och har 
idag cirka 500 medlemmar och 300 
ridande/vecka.
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– Tänk om vi kunde klona Quinn brukar vi säga här på ridskolan. Han uppfyller verk-
ligen alla kriterier på en perfekt ridskolehäst, säger Alexandra Larsson, som nomine-
rade honom till priset.

Årets ridskolehäst är ett pris som delas ut för andra året för att hylla ett av Sveriges 
viktigaste hästjobb – ridskolhästen. Det kan vara en läromästare, en första förälskelse, 
någon som alltid lyssnar, som ger energi och minnen för livet. 

Quinn är en av cirka 10 000 ridskolehästar och ponnyer som är i tjänst på landets 
463 ridskolor. 

Priset delades ut på Ryttargalan i november.
– Han är en perfekt ridskolehäst för att han kan gå med alla, små barn som inte når 

med benen nedanför sadeln och med rutinerade ryttare och göra galoppombyten. Och 
det bästa han vet är att hoppa! Då blir det fart!

Coole  
Quinn är  
Årets ridskolehäst
En cool klippa som kan det mesta. Årets 
ridskolehäst 2018 heter Quinn och kommer 
från Mariestads Ridklubb.

Så här lyder motiveringen: 
Coole Quinn är en fantastisk allroundhäst, den snällaste av snälla, älskad av 
alla hos Mariestads RK. Han kan allt men hoppar helst, gärna både i terräng 
och på bana, men har också testat tornerspel med den äran! Quinn är en riktig 
läromästare som kan gå med alla elever. Han har ett hjärta av guld. En ridsko-
lehäst som Quinn, skulle man helt enkelt vilja klona.

Om Quinn
Quinn (heter egentligen Quinar L)
Brun, valack född 2007,  
e Quebex u Lucki Wander, 168 cm

Mariestads Ridklubb 
bildades 1971 och har idag 350 
medlemmar varav cirka 200 rider på 
ridskolan. Den ideella föreningen svarar 
för ridskoleverksamheten, 26 grupper/
vecka. Ridskolan har Svenska Ridsport-
förbundets kvalitetsmärkning.

!

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

ridskolehäst. På nästa uppslag ser 
du 2018 nominerade.

!

Årets Ridlärare 
delas ut för att lyfta det goda ledar-
skapet och för att ridlärare är en av 
de viktigaste personerna för elever, 

hästar och för ridskolans sociala 
betydelse i samhället. 

Foto: D
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Vinjett Vinjett

Född 1993
Säterbygdens RK

Ridskolans drottning och den  
perfekta läromästaren.

Född 1995
Mariestads RK
Coole Quinn –  

Årets ridskolehäst 2018.

Född 2000
Nyby-Torshälla RK

En klok klippa och älskad stjärna.  
Lär alla att fatta galoppen.

Född 2007
Älmhult Linnébygdens RK

Är både trygg och taggad och  
har Älmhults största mustasch. 

Född 1994
Voullerims RK

Milda Alma gör den mest  
ovane till en modig hästmänniska.

Född 1996
Vingåkers RF

Suverän stallbästis  
som älskar sitt jobb.

Född 1995
Råda RK

Enormt stor, enormt snäll,  
enormt tålmodig. 

Född 1997
Delsbo Kör- och Ridsällskap

Älskad trotjänare  
med stort hjärta.

Född 2002
Sundsvalls RK

Snäll, genomklok och utmärkt  
ridskoleponny som hoppar högt.

Född 2007
Skogslottens RF

Namnet säger allt. Storfavorit  
med DM-guld i hoppning!

Född 2002
Haningebygdens RF

Sagohäst, busfrö  
och ridskolans klippa.

Född 2007
Skanör Falsterbo RK
Genomsnäll bästis och  

allsidig superponny.

Född 1992
Borlänge RK
En hjälte värd  
sin vikt i guld.

Född 2005
Linköpings FRK

Uppskattad pärla och  
perfekt ridskolehäst.

Född 1994
Sorunda RK

Fantastisk läromästare. Tvåfaldig  
svensk mästare i paradressyr.

Född 1997
Älvdalens RK

Perfekt ponny med glimten  
i ögat och en räv bakom örat.

Född 2003
Lidingö RF

Minst i stallet.  
Ridskolans kung! 

Född 2000
Östersund-Frösö RK
Pigg och trygg prick.  
En underbar ponny!

Född 2004
Filipstads RK

Pigg rosettplockare.  
Snällast av snälla.

Född 2005
Ale- Jennylunds RK

Alla borde ha  
en Aros i stallet!
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Varje år nominerar ridsportsverige sina favoriter till Årets ridskolehäst. Det här är 20 av dessa fantastiska hästar.



Ungdom
4

I ridsporten jobbar unga för unga. För hästkoll, trygghet, 
kamratskap och en ledarskola som ger växtkraft och 

kunskaper för livet. Självklart har ungdomar inflytande  
på alla nivåer i ridsportens organisation!
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Vinjett

– Vi har ett ansvar och måste våga prata om de här frågorna, säger Elin Gustavson, vice 
ordförande i Svenska Ridsportförbundets Centrala Ungdomssektion.

Alla ska kunna känna sig välkomna och trygga i ridsporten. Det är en självklar utgångs-
punkt för Svenska Ridsportförbundet.

Satsningen ”Trygg i stallet” handlar om att skapa ett bra klimat i stallet där alla trivs 
och säger ifrån när något inte är som det ska. Syftet är att genom vassa verktyg sätta igång 
samtalet om viktiga trygghetsfrågor.

#meetoo-kampanjer över hela världen och svensk hästsports #visparkarbakut har rik-
tat välbehövligt ljus mot maktmissbruk, kränkningar och sexuella trakasserier.

– Vi kan inte låtsas att det inte finns problem. Ridsporten är ingen fredad zon från det 
som händer i samhället i övrigt, säger Elin Gustavson.

– Vi måste våga ställa oss frågan; hur mår vi i ridsporten och hur mår jag. Och det är 
viktigt att vi lär oss se, lyssna och agera när någonting är fel.

Nya redskap i trygga lådan
För att öka takten i trygghetsarbetet har CUS uppdaterat verktygslådan ”Trygg i stallet” med 
bra redskap för att jobba med frågorna i landets ridsportföreningar. Med i lådan finns också 
mer information om vart man kan vända sig om något som inte får hända, ändå händer. 

Trygghetssatsningen startade redan 2013 som också var premiäråret för den första 
trygghetslådan. Den har använts flitigt i föreningarna. Tidigare låg fokus framförallt på att 
på värderingsfrågor och att förebygga mobbning.

Det nya materialet har fokus på sexuella trakasserier, inkludering och sociala medier 
och innehåller fakta, samarbetsövningar och kortspel för att utmana tankar 
och sätta igång viktiga samtal. En skrift berättar om ridsportens trygg-
hetsarbete, vart man kan vända sig för att få hjälp och stöd. Några 
av ridsportens profiler delar också med sig om av tips, råd och 
berättelser.  En så kallad samtalsduk finns som en övning i att 
utmana normer i ridsporten. Behöver man vara på något sär-
skilt sätt för att passa in i vår sport?

Materialet skickas ut till samtliga föreningar. 
Med i varje låda finns också Barnens spelregler, Bris och 

Riksidrottsförbundets gemensamma initiativ för en trygg- 
och utvecklande barn- och ungdomsidrott.

Nytt är två lyssnarberättelser om sexuella trakasserier 
som kan användas som diskussionsunderlag tillsammans 
med ledare.

Med trygghetsfrågor menar vi 
frågor som rör trygghet, trivsel, och 

likabehandling, hur vi i alla led arbetar 
förebyggande mot kränkningar, 

utanförskap och för en trygg och  
jämlik miljö.

Nu ökar vi takten i 
trygghetsarbetet!
Ungdomarna tar täten för en tryggare ridsport och har 
tagit fram nya verktyg för att motarbeta trakasserier, 
mobbning och dåligt nätklimat.

Ungdom
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Trygghet tema på YRL
När trygghetsmaterialet lanserades 
under en Young Riders Lounge för 
unga ridsportare under Sweden 
International Horse Show, med-
verkade bland andra hoppningens 
förbundskapten Henrik Ankarcrona 
och hoppryttaren Stephanie Holmén, 
som pratade om gemenskap, laganda, 
sociala medier och ledarskap. 

Deras främsta tips på att skapa  
en välkomnande ridsport:

Se alla ni möter och säg hej!  
 Ett leende värmer, säger Henrik  
 Ankarcrona och får medhåll av  
 Stephanie. 

Hur du än mår så kan du bjuda på  
 ett leende. Det betyder så mycket.

En trygg stallmiljö liksom en bra  
 laganda handlar mycket om att  
 sätta igång samtal. Ett av mina  
 viktigaste redskap som ledare är  
 att prata om saker. Jag tror det är  
 viktigt att prata om hur man vill bli  
 bemött, säger Henrik Ankarcrona.
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UngdomUngdom

Trygg i stallet 2.0
Här är materialet som kompletterar lådan:

Trygg i stallet – en skrift om Svenska Ridsportförbundets  
 arbete för en tryggare ridsport och vart man kan vända  
 sig för att få stöd och hjälp.

Trygg i stallet-spelet. Spelkort som gör det enklare att  
 prata om svåra frågor. Kategorier: Sociala medier,  
 sexuella trakasserier, näthot och trakasserier, inkludering  
 och ordet är fritt.

Samtalsduk ”Ridsport för alla” för bra snack om normer  
 inom ridsporten.

Ljudinspelade berättelser för diskussion kring sexuella  
 trakasserier.

Barnens spelregler, en liten bok som sammanfattar barn  
 och ungas rättigheter i sju regler och ger liv åt viktiga  
 samtal om trygghet. Ett samarbete mellan BRIS och RF  
 som Svenska Ridsportförbundet stödjer.

Hugo Stenbecks Stiftelse kommer att finansiera ett treårigt 
projekt där Svenska Ridsportförbundet och Friends tillsam-
mans ska arbeta för att skapa trygga miljöer och ge unga led-
are utrymme att växa och stanna i ridsporten.

– För oss är det mycket viktigt att alla känner sig trygga 
i ridsporten, något vi arbetar aktivt för. Stödet från Hugo 
Stenbecks stiftelse ger oss nya möjligheter, och det känns 
väldigt bra att kunna samverka med Friends som har stor 
erfarenhet från trygghetsarbete, sa Annika Tjernström, ge-
neralsekreterare på Svenska Ridsportförbundet när nyheten 
offentliggjordes under Sweden International Horse Show.

Stiftelsen Friends har över 20 års erfarenhet av att arbeta 
för barns trygghet, och utbildar dagligen i förebyggande ar-
bete mot mobbning i skolor, förskolor och idrottsföreningar 
landet över

– Det känns fantastiskt att vara del i att stärka unga led-
are och att arbeta för ett utökat trygghetsarbete inom en av 
Sveriges största sporter. Idrotten är en viktig hälsofrämjande 
arena för barn och unga, där individer får möjlighet att växa 
och lära. Därför är det viktigt att dessa miljöer är trygga, och 
att de unga ledarna får verktyg för att kunna bidra till det, sa 
Per Leander, som är generalsekreterare på Friends.

Miljonsatsning  
på tryggare stall
Svenska Ridsportförbundet och Stiftelsen Friends arbetar båda för att barn 
och unga ska känna sig trygga på stallbacken och i andra miljöer där unga 
träffas. 2018 gick startskottet för ett omfattande samarbete för att 
ytterligare öka tryggheten inom ridsporten. Satsningen blir verklighet tack 
vare av ett stöd på 5 miljoner kronor från Hugo Stenbecks Stiftelse.

!

Ridsporten är ung
55 procent av Svenska  

Ridsportförbundets med-
lemmar är under 26 år.

Lyssna,  
se, agera! 

Nya Trygg i stallet- 
materialet finns för att 
sätta igång samtal om  

svåra frågor.

"Alla måste få känna 
sig trygga och också 
lära sig visa respekt 
mot varandra" 

Peder Fredricson

Bloggaren och Granngårdsprofilen Nina 
Rademaekers delar med sig av tankar tips om 

sociala medier i trygghetsmaterialet.
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Ungdom

Mer än hälften av medlemmarna i landets ridklubbar är un-
der 26 år.

Ungt engagemang är viktigt och nödvändigt för att driva 
utvecklingen framåt. 

Men frågan är hur dagens unga ridsportare ser på ridspor-
ten – och på sig själva?

Tillsammans med analysföretaget Ungdomsbarometern 
har CUS samlat information om ungas engagemang, intres-
sen, ridvanor med mera. 

– Undersökningen ger oss en bra grund i det större arbete 
kring ungt engagemang som vi startade upp för ett par år se-
dan, säger Elin Gustavsson, vice ordförande i Centrala Ung-
domssektionen.

Totalt ingick 23 132 ungdomar i åldern 15-24 år i en en-
kätundersökning. Dessutom gjordes ett antal intervjuer i 
fokusgrupper. 

Rapporten ger många spännande insikter som har bety-
delse för hela sporten. Och som nu ska analyseras och ge un-
derlag åt framtida handlingsplaner.

Bland annat visar den att gemenskap är en av de vikti-
gaste anledningarna för unga att engagera sig i ridsporten. 

– En annan viktig insikt är att vi inom ridsporten måste bli 
bättre på att verkligen lyssna in hur unga vill rida och engage-
ra sig. Vi vill ju att det ska finnas något för alla och då måste 
vi också veta vad folk vill och vad som göra att de kommer till 
ridskolan.

Många önskar också att ridsporten var mer lättillgänglig. 
Både när det gäller geografiskt läge och kostnader.

– Det måste vara möjligt att göra fler saker när man är ung,  
man vill helt enkelt inte viga all sin tid och engagemang åt 
ridsport, säger Elin Gustavson.

Ridsporten anses som dyr och det finns ibland också en ut-
rustningshets som bidrar till en negativ stämning och dålig 
självbild. En annan bild av ridsporten är att den är feminint 
kodad och tillhör ”småtjejer med hästaffischer på väggarna”. 
Det är en föreställning som även många ridande killar delar, 
trots att de själva tycker det är häftigt med ridning.

Adrenalinet, lugnet och att få komma ut i naturen är det 
som lockar mest bland de unga som inte ser sig som häst-
människor men som har stort intresse för ridning. De här 
ungdomarna har också andra intressen och tycker att den 
klassiska associationen av hästmänniska är att man måste 
viga större delen av livet åt hästar.

De som inte rider så ofta tycker att ridskola är ett bra sätt att 
komma in i ridsporten, men ibland upplevs det som strikt och ett 
stort åtagande, något som gör att man hittar andra sätt att rida.

Gemenskapen rankas högt på ridskolan. Tävling kommer 
på plats fem av det som anses mest intressant. 

– Därför är det viktigt att förbundet ser över barns tävlan-
de, säger Elin Gustavson. Det kanske inte måste bygga på att 
man alltid korar en vinnare i tidig ålder.

!
Projektet ”Ungt enga-

gemang” finansieras via 
medel ut Hästnäringens 

Ungdomssatsning.Ny rapport om  
ungt engagemang
För att kunna erbjuda ridsport för alla vill Centrala Ungdomssektionen lära 
känna ridsportens unga målgrupper bättre. En färsk rapport visar att många 
unga önskar att ridsporten var mer lättillgänglig, flexibel och med mindre krav.

Rapporten baseras dels på en kvantitativ 
studie via en onlineenkät med 2 859 svarande, 
dels på en kvalitativ studie utifrån samtal i två 
fokusgrupper. Ungdomarna var mellan 15-24 år. 

Syftet är framförallt att lyfta fram hur unga – både inom och 
utanför ridvärlden – ser på sporten.

!
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Undersökningen identifierade tre tydliga målgrup-
per bland unga ridsportintresserade som fick nam-
nen: hästtjejen, hobbyryttaren och cowboysaren. 
För att ge dessa lite mer ”kött och blod” har man 
tagit fram tre så kallade personas. En persona är 
ingen riktig person utan en fiktiv figur som samlar 
målgruppens beteenden, karaktär, kunskaper etc. 
En persona gör det helt enkelt lättare att se och 
möta målgrupperna och deras behov.

Frågan är om det bidrar till att befästa stereoty-
per när hästtjejen är just en tjej och cowboysaren 
en kille.

– Den risken finns, säger Anton Landehag hos 
undersökningsföretaget Ungdomsbarometern. 
Samtidigt visar våra analyser att ridsporten är tyd-
ligt könad, och att inte lyfta fram det faktumet vore 
att osynliggöra det. Förhoppningen är att rappor-
ten kan ge verktyg för att jobba med frågan på ett 
bra sätt inom ridsporten.

UngdomUngdom

Tre målgrupper Hästtjejen
De tjejer som rider regelbundet och starkt  

identifierar sig med ridsportsutövandet.

 Hästar och ridning är det viktigaste i livet – typ
 Uppskattar gemenskapen i stallet
 Tycker inte om prylhetsen

Hobbyryttaren
Den grupp tjejer som har ett uttalat intresse för  

ridsporten men som varken rider lika frekvent  

eller identifierar sig som hästmänniskor. 

 Vill inte uppfattas som en riktig ”hästtjej”
 Trivs i stall
 Låter inte hästen styra livet

Cowboysaren
Den grupp killar som rider, men navigerar kring  

hur ridsporten är kodad och därför tar avstånd  

från att identifiera sig med sporten.

 Känner sig inte hemma inom ridsporten
 Lockas av äventyret
 Vill rida ”fritt”
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Annat sätt

”Jag skulle typ aldrig umgås med någon 
som var två år yngre än mig utanför stallet, 

men där känns det som en självklarhet.”

Tjej, 17 år

”Jag och min tjejkompis säger ju till folk att vi 
rider, men typ ingen ser oss som hästtjejer. 

Och det tycker jag är jätteskönt för jag är inte 
bara i stallet. Jag är det på min fritid, absolut 
lite som en hobby, men sen så gör jag andra 
saker och vet människor också. Jag vet inte 

varför men det känns som att det förknippas 
med något dåligt.”

Hobbyryttare , 20 år

”Jag har alltid varit djurintresserad och 
så är det en ganska häftig känsla att 

sitta på ett så stort djur. Jag var livrädd 
för hästar förut . . . men nu älskar jag 

att rida ensam ute i skogen.”

”Cowboy”, 23 år

”Jag hade nog kunnat tänka mig att 
rida mer, men jag skulle nog inte vilja 
gå en kurs. Eller ha en egen häst för 

den delen. Men jag skulle absolut 
vara intresserad av att rida mer.””

Kille, 22 år

Hästtjejen

Hobbyryttaren

Cowboysaren
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Vartannat år samlar Centrala Ungdomssektionen (CUS) 
styrkorna i distriktens ungdomssektioner (DUS) och i år var 
platsen för DUS-träffen 29-30 september Linköping och nya 
fina, Smedstads Ridsportcenter. Cirka 60 ungdomar deltog.

Hästvälfärd och hästkunskap var två starka teman på träf-
fen och diskussionerna, och som också kommer att färga av 
sig på de utbildningar kunskapstävlingar som är signum för 
ridsportens unga ledarskola.

Charlotte Lundgren, Linköpings FRK, och Forskare på Lin-
köpings Universitet, ledde passet om hästvälfärd tillsammans 
med ridskolechef Josefine Linder.

– Vilken otrolig mängd klokskap det finns i den här gruppen, 
konstaterade Charlotte.

Deltagarna fick uppdraget att syna anläggningen ordent-
ligt i sömmarna och med uppgiften att fundera kring vad 
hästvälfärd handlar om i praktiken på ridskola. Och hur oli-
ka lösningar och rutiner också påverkar säkerheten för häs-
tar och människor.

Smedstad är en drömanläggning, men har också sina bris-
ter. Mer hagmark står till exempel högt på önskelistan, något 
man också jobbar hårt gentemot politiker för att få till stånd.

– Men till dess gäller det att hitta lösningar. Våra hästar 
leds och rids till exempel därför mycket ute, bland annat av 
dem som finns i vårt hästskötarsystem. Man kanske inte kan 
göra allting perfekt men det gäller att göra det bästa av vad 
man har, underströk ridskolechef Josefine Linder.

– När vi var unga kämpade vi för klubbrum och ridhus, 
tillade Charlotte Lundgren. 

– Nu ska ni gå hem och tänka jäklar anamma och våga tes-
ta nya lösningar och idéer. Var stolta över det ni gör och det ni 
kan och gör det med hästarnas välfärd i centrum.

Det nya materialet ”Ung och engagerad i ridsporten” presen-
terades också för alla DUS-are. Deltagarna fick även en ingå-
ende presentation av rapporten om ungas syn på ridsporten 
av Ungdomsbarometerns Anton Landehag, och diskuterade 
gruppvis hur ridsporten kan möta tendenser i rapporten och 
framtidens unga.

Läs mer 
om rapporten på sidan 98.

Höstsamling med  
kunskapstema
I september samlades ungdomsledare från hela landet 
kring temat hästvälfärd, hästkunskap och för att fundera 
över hur vi bäst engagerar och utbildar unga.

Unga är motorn i svensk ridsport
Ridsporten är ung och därför är det självklart att unga 
har ett stadgereglerat inflytande i styrelser på både 
lokal, regional och central nivå i Svenska Ridsportför-
bundet. Unga som jobbar för andra unga.

US = Ungdomssektion i en förening
DUS= Distriktsungdomssektion som finns  
som samlar och stöttar alla US.
CUS = Centrala Ungdomssektionen som ger ungt  
perspektiv på ridsportens alla frågor och sätter mål 
och  inriktning för det unga arbetet inom ridsporten.  

Sagts på samlingen...
”Det ska vara tydligt när man kommer in i 

ett stall vilka regler som gäller”.

”Och det är viktigt att alla respekterar 
reglerna. Det är till exempel bra att ledare på 

ridskolan också bär hjälm”.

”När hästarna har det som bäst så blir det 
säkrast för människan”.

”Det gäller att ta hänsyn till varje individ, 
summerade grupperna i samtalet om box 

eller lösdrift”.

!
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Det blev revansch för fjolårstvåan Lunds Civila RF när tidernas andra superfinal av-
gjordes under Eurohorsemässan i Göteborg.

Hästkunskap Cup är ett lekfullt sätt för unga mellan 13-18 år att vässa sina hästkun-
skaper, den viktigaste utrustningen för varje ryttare.

– Det är så himla kul att vara bäst på häst, jublade lagledare Elin Fransson som 
trimmat med laget Emma-Lisa Lindvall Laisfeld, Nora Broddegård och Ingrid Win-
berg.

Trion gillar att lära sig mer om hästar och har varit med i CUS kunskapsklassiker Vi 
i Stallet, hästsktötarkurser och att följer intresserat forskning om hästar.

Hästkunskap, stalltjänst, hästskötsel, utfodring, hästhantering, hälso- och sjuk-
vård, allemansrätten… Det finns hur mycket som helst att lära sig om hästar och fina-
len är uppbyggd på endast praktiska moment som kan uppstå i stallmiljö. 

Det var helt jämnt efter andra omgången som handlade om sjukdomar och hur man 
ställer diagnos. Lund fightades med Farsta som var bäst på kroppsdelarna.

Men i den avslutande frågesporten var Lund snabbast på svarsknappen och tog 
hem segern.

Hästkunskap Cup genomförs på tre orter och kryddas med intressanta föreläsning-
ar. Vinnarna från de tre deltävlingarna går sedan vidare till superfinalen på EuroHor-
se i samband med Gothenburg Horse Show.

Bäst på häst i Folksam 
Hästkunskap Cup
Superfinalen avgjordes i sista grenen där Lunds Civila RF 
tog hem segern i Folksam Hästkunskap Cup.

Folksam Hästkunskap 
Cup 2018
1   Lunds Civila Ryttarförening  

 – Emma-Lisa Lindvall Laisfeldt,  
 Nora Broddegård, Ingrid Winberg,  
 lagledare Elin Fransson.
2   Farsta Ryttarvänner -  Sofia  

 Rudberg, Emilia Vettese, Filippa  
 Wrangsjö, lagledare Tess Fermin.
3   Gävle Ponnyklubb - Lovisa  

 Gästgivar, Alicia Baldwin, Tomina  
 Maukonen, lagledare Zan Yee Pang.

Ridsporten        Pride 
Ungdomarna tog täten när ridsporten gick med den samlade idrottsrörelsen i Stockholms Prideparad i 
augusti. En färgsprakande manifestation för allas lika rättigheter.

Centrala Ungdomssektionen tar initiativet och fixar det praktiska när ridsporten går i Prideparaden 
tillsammans med ridsportvänner från föreningar och distrikt. 

 Svensk ridsport ska vara öppen för alla, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön, 
sexuell läggning, fysiska eller psykiska förutsättningar. Genom att gå med i Prideparaden vill Svenska 
Ridsportförbundet, som den stora folkrörelse ridsporten är, ta ställning och visa att alla är välkomna 
inom ridsportfamiljen. 
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Stipendier till  
unga ledare 
För att uppmuntra unga ledare inom ridspor-
ten har Svenska Ridsportförbundets Centrala 
Ungdomssektion CUS sedan 1998 årligen de-
lat ut stipendium till Årets Ungdomsledare och 
Årets Ungdomssektion. Genom stipendiet vill 
CUS lyfta fram och synliggöra unga ledare som gör 
goda ledarinsatser inom ridsporten. Stipendierna tas 
emot på scen under Sweden International Horse Show på 
Friends Arena.

Årets ungdomsledare
Zan Yee Pang från Gävle Ponnyklubb är årets Ungdoms-
ledare 2018! Zan Yee ser till att alla får vara och får synas. 
Hon ställer alltid upp och är positiv i alla lägen. Hon vär-
nar om hästarnas bästa samtidigt som hon ser till att det är 
en god stämning i stallet. Zan Yee Pang är en förebild för 
svensk ridsport och är därför årets Ungdomsledare 2018!

Årets ungdomssektion
Billdals Ridklubbs Ungdomssektion är Årets US 2018! Bill-
dals US har en bra gemenskap och ser till att alla känner 
sig välkomna i stallet. De är även duktiga på att arbeta till-
sammans med andra ungdomssektioner i distriktet vilket 
skapar en större gemenskap över klubbgränserna. Ung-
domssektionen jobbar hela tiden för att bli bättre och deras 
fantastiska gemenskap visar att de är förebilder för svensk 
ridsport. Grattis Billdals Ridklubbs ungdomssektion!

Fler unga nyheter

Boost för  
unga engagerade 
”Ung och engagerad” är ett kanonpaket fyllt med 
kunskap och inspiration för alla som är med i en ung-
domssektion. Boken med tillhörande webb lansera-
des i samarbete med SISU Idrottsutbildarna under 
året och fick tummen upp direkt. I boken finns fakta, 
tips och råd för att stötta unga och engagerade i lan-
dets ridklubbar. På webbplatsen finns inspirationsfil-
mer, mallar, och ännu fler tips. 

Boken beställs 
via sisuidrottsbocker.se.

Tyska ungdomar  
på besök
2017 åkte Centrala ungdomssektionen till 
Tyskland för ett utbyte med Tysklands 
motsvarighet till Centrala Ungdomssektio-
nen. I juni var det de tyska vännernas tur 
att besöka Sverige och Strömsholm. På pro-
grammet stod bland annat en rundtur på 
Strömsholm, möte med stallmästare Jens 
Fredricson och en clinic om utbildningar 
på Strömsholm. Ett besök på ridskolan 
Stora Ekeby ingick också för att visa hur 
en typisk svensk ridskola kan se ut. Mellan 
alla aktiviteter fanns det även tid för att 
prata och reflektera likheter, skillnader och 
olika erfarenheter. En gemensam workshop 
fokuserade på barn och ungas tävlande, 
inkludering och hästens välfärd.

"Vi vill  
vara bäst 
på att vara 
schyssta! 

Emma och Emelie, Sundby Ridskolas US

CUS samlades 
förstås för att ta 

40-års jubilerande 
Ridborgarmärket 

under året.

”Jag är tacksam över att ha vuxit upp 
i en så givande miljö som har lärt mig 
mycket, inte bara om våra fantastiska 
hästar, utan nyttiga livskunskaper som 
ledarskap och samarbete”. 

Sagt av CUSare under 25-årsjubileét.



5

Ryttargalan
Ryttargalan är en hyllning till ridsportens hjältar. 
Den 13:e galan flyttade för andra året in i vackra 
Vinterträdgården på Grand Hôtel i Stockholm.
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Årets bragd i samarbete med Saab gick till VM-åttan och lagsilver-
medaljören Fredrik Jönsson. 

– Det var fantastiskt kul att man kunde göra något som var helt 
okej, sa han ödmjukt och summerade sin iskalla bragd. 

– Jag är inte så nervöst lagd. Hästen kändes bra, jag kom ihåg 
banan och fick så bra hjälp av mina lagkamrater. Det var bara ett 
jobb som skulle göras.

Landslaget i hoppning med Malin Baryard Johnsson, Peder 
Fredricson, Fredrik Jönsson och Henrik von Eckermann fick till-
sammans med förbundskapten Henrik Ankarcrona ta emot priset 
för Årets prestation för sitt VM-silver i Tryon, USA i somras. En 
massiv laginsats och en andlöst spännande match om guldet mot 
hemmanationen. 

Ridsporten drivs av eldsjälar. Årets eldsjäl i samarbete med Resia 
är ett sätt att hylla alla dessa. I år tog Jeanette Flensburg från Trosa 
Ridklubb hem det fina priset. 

– Ridskolan är en fantastisk uppfinning och en anledning till att 
svensk ridsport är så stor i Sverige, sa Elisabeth Sasse, chef för af-
färsområde Sak hos Folksam som står bakom priset Årets ridskola 
tillsammans med Svenska Ridsportförbundets Ridskole- och Utbild-
ningssektion. I år gick priset till Skogslottens Ryttarförening i Norr-
köping. Läs mer på sidan 86.

Hästskötarna är viktiga kuggar i varje vinnande team. Pri-
set Årets hästskötare delas ut i samarbete med ATG. Josefine 
Ander, som jobbar hos Tinne Vilhelmson Silfvén, blev Årets 
hästskötare 2018.

Årets uppfödare delas ut i samarbete med Equitours och 
gick till Christina Olsson som föder upp framgångsrika 
gångartshästar. 

– Vi är ingenting utan våra hästar, sa dressyrryttaren 
Patrik Kittel som tog emot priset Årets häst för Well Done 
de la Roche, och bröt därmed hoppdominansen på galan. 
VM-debutanten ”Welli” satte dubbelt personbästa och slu-
tade fyra respektive femma på VM med Patrik Kittel.

Storslam för  
hoppningen

Hederspriset till 
hyllad hästsägare 
På onsdagskvällen fick en av Sveriges mesta hästä-
gare inom ridsporten ta emot Årets Hederspris på 
Ryttargalan. 

Det var en rörd Astrid Ohlin som till publikens ståen-
de ovation tog emot Årets Hederspris 2018.
Astrid Ohlins bana som hästägare startade på allvar 
och helt oförskräckt med fälttävlanshästen Fearless 
Phil i slutet av 1990-talet. Med tiden har hennes 
”stall” växt och här hittar vi världsstjärnor som Magic 
Bengtsson, Hansson WL, Flip’s Little Sparrow, Sibon 
och Zaloubet för att nämna några som hon har ägt 
eller fortfarande äger eller deläger.

Ryttaren hon stöttat har däremot varit densamme 
genom alla år – Peder Fredricson – och deras sam-
arbete har vuxit sig till ett av de hittills längsta mel-
lan hästägare och ryttare. Numera har han dock 
fått dela en del av Astrid Ohlins hjärterum med en 
yngre generation ryttare genom Stall Grevlundas 
beridare och hopptalang Stephanie Holmén.

Ur motiveringen
Hon är en ovärderlig pusselbit i svensk ridsport 
vars framgångsrika samarbete med Peder Fredric-
son började redan 1997. Ett teamwork som bygger 
på en gemensam kärlek till hästarna och som har 
tagit dem till oanade höjder. 
Entusiaster och hästägare som Astrid Ohlin, är 
oumbärliga kuggar i svensk ridsport. 
De tillför så mycket glädje, stolthet, och möjligheter 
för våra toppryttare att ha topphästar, och fortsät-
ta sätta svensk ridsport på världskartan. 

– Vi är ingenting utan våra hästar, sa 
dressyrryttaren Patrik Kittel som tog 
emot priset Årets häst för Well Done 
de la Roche CMF, och bröt därmed 

hoppdominansen på galan. 
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Årets bragd
Presenteras av Saab
Fredrik Jönsson, 46, Flyinge

Årets prestation
Exceptionell prestation under året
Hopplandslaget; Malin Baryard Johnsson, Peder 
Fredricson, Henrik von Eckermann, Fredrik Jönsson 
och förbundskapten Henrik Ankarcrona

Årest eldsjäl
Presenteras av Resia
Jeanette Flensburg, Trosa

Årets ridskola
Presenteras av Folksam och Ridskole- och 
Utbildningssektionen
Skogslottens Ryttarförening, Norrköping

Årets kämpe
Presenteras av Patrik Kittel 
Eva Lindström, Kusmark

Årets hederspris
Presenteras av juryn
Astrid Ohlin, Stockholm

Årets hästskötare
Presenteras av ATG  
Josefine Ander, Upplands Väsby

Årets häst  
Well Done de la Roche CMF

Årets uppfödare
Presenteras av Equitours
Christina Olsson, Ekerö 

Årets ridskolehäst
Presenteras av juryn
Quinn från Mariestads RK 

Årets ridlärare
Presenteras av Granngården och Ridskole- och 
Utbildningssektionen
Maria Persson, Karlstads Ridklubb 

Årets ryttare/kusk
Championatstecken
Hoppning: Henrik von Eckermann,  
Hörstel Tyskland
Dressyr: Patrik Kittel, Nottuln, Tyskland
Fälttävlan: Anna Freskgård, Tystberga
Distansritt: Sara Henriksson, Agunnaryd
Sportkörning: Linnea Kristiansen, Huskvarna 

Årets komet
Presenteras av Tidningen Ridsport
Hoppryttaren Alice Tapper, Märsta 

Morgondagens häst 
Hoppning: Crusader Ice 1357
Ägare: Susanne Hobohm/Half Horse AB och 
Grevlundagården i Vitaby AB)  

Morgondagens stjärna
Hoppning: Irma Karlsson, 25 år, Hörby

Vinnare
Ryttargalan
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