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policy 
hästen ska värnas med  

kunnande kärlek och omsorg
Ur Svenska Ridsportförbundets policy

värde-
grund 

genom en stark och tydlig demokrati ges 
alla möjlighte att delta i en föreningsverk-
samhet där öppenhet råder, där man trivs 
tillsammans och känner sig välkommen. 
Ur Svenska Ridsportförbundets värdegrund

vision
Sverige ska vara den ledande 

 ridsportnationen i världen
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ridsportåret i korthet
reserv. 14,4 Mkr i eget kapital bra buffert inför kostsamt VM-år

avstamp. Agriamiljonen viktigt grundplåt i VM-kassan.

lottat. Premiär för prisstint VM-lotteri och en hel häst till flitigaste förening.

Friskt. Ridsporten och friskvårdsfrågan tog plats i Riksdagen och i Almedalen.

ren sport. Sverige i täten för en dopningsfri ridsport.

höjdare. Svenskt värdskap för voltige-EM lyft för sporten.

särklass. Svante Johansson och Saint Amour vann världscupen i Scandinavium.

lekFullt. Nya hästskunskapssajten lanserades.

bevisat. Lena Forsberg forskade vidare om stallet som ledarskola.

lyFt. 25 miljoner till ridsporten i Idrottslyftets år 3 höjdare för ridklubbar.

säkert. Säkerheten i fokus på konferens och välbesökta distriktsträffar.

FullträFFar. Dubbla EM-medaljer till fälttävlansungdomarna.

klubbat. Stämman sa nej till ponnyprispengar och tillsatte organisationsutredning.

drivkraFt. Sverige motor bakom nytt europeiskt ridsportförbund.

påverkare. Centrala Ungdomssektionen besökte Falsterbo och Ericsson Globe 

med parollen: Unga vet bäst vad unga vill.

producerad av Svenska Ridsportförbundet information & media,
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omslagsbild: mikael Sjöberg
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ridsporten är ung och aktiv
ridsporten fortsätter att ligga på topp. räknat på aktiviteter för unga är svenska ridsportförbundet det näst 

störst bland riksidrottsförbundets 70 idrotter.

Ridsporten rymmer 931 medlemsföreningar i 19 distrikt med cirka 
170 000 enskilda medlemmar. på 500 ridskolor landet runt genom-
förs varje år cirka 8 miljoner ridtimmar. Ridsporten är också en olym-
pisk idrott med stolta anor. 

Ridsport erbjuder ett livslångt intresse där män och kvinnor, unga 
och gamla, tar plats och tävlar på lika villkor. både tävlingsidrotten 
och ridskolorna lockar alt fler äldre, men fortfarande dominerar ung-
domarna sporten som ligger kvar som stark tvåa bakom fotbollen 
när det gäller aktiviteter bland unga (lok-stöd). tjejerna är i klar 
majori tet med 85 procent, men genom nya färska satsningar är för-
hoppningen att få fler killar att upptäcka sporten i framtiden.

på senare år har forskning satt fingret på ridsporten som en natur-
lig skola för ledare. varje år utbildas 700 unga ledare inom sporten 
och via samarbetet med landets Riksanläggningar utbildas till 
 exempel ridlärare, som genom sin gedigna kunskap möjliggör en 
säker och likvärdig ridundervisning landet runt. 

totalt huserar åtta tävlingsgrenar inom förbundet: dressyr, hopp-
ning, fälttävlan, distansritt, voltige, körning, working equitation och 
gymkhana. via ridklubbarna arrangerar Ridsporförbundet alla ryt-
tartävlingar i Sverige där cirka 28 000 licensierade ryttare tar sats 
varje år. varje år fyller ridsporten de stora arenorna ericsson globe 
i Stockholm och Scandinavium i göteborg med upp till 80 000 
besökare. till sommarens hästfest i falsterbo vallfärdar årligen 
30 000 besökare.

Ridsporten är en av Sveriges största handikappidrotter med 
fram gångsrika landslag i paralympics och en rik verksamhet för 
funktionshindrade på våra ridskolor,

Ridsporten organiserades i sin första form genom Svenska Rid-
sportens centralorganisation, SRc, i samband med olympiaden i 
Stockholm 2012. 1993 förenades alla ridsportens organisationer 
(SRc, Ridfrämjandet, Svenska ponnyryttarförbundet och Sveriges 
lantliga Ryttarföreningar) i ett gemensamt förbund. Sedan 2000 
finns ridsportens kansli på Strömsholm.

det här är svenska ridsportFörbundet

ridsport är sport och Fritid på lika villkor 
med bland  annat: 

• 931 föreningar, 
• 169 469 enskilda medlemmar
• 500 ridskolor
• åtta grenar
• näst största ungdomsidrotten
• tredje största idrotten bland flickor
• rik verksamhet för funktionshindrade
• åtta miljoner ridtimmar på ridskola
• en jordnära ledarskola

ridsporten idag

Förbundsstyrelse

Förbundsstämma 
vartannat år

sektioner med kommittéer
ungdom, tävling, Ridkubb, Ridskola

utskott
djurskydd, arbetsutskott 

och juridik

kansli
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kommunikation/klubb

diskussionen om hur sporten ska ta större plats på framförallt 
sportsidorna, är ständig lika aktuell – och viktig. under året redovi-
sade häst & Ryttare en uppsats gjord av studenter vid göteborgs 
universitet där eleverna räknat och analyserat ridsporartiklar i dags-
tidningar. av 11 570 sportsidor handlade endast 125 sidor om 
ridsport. enligt undersökningen  bygger sportbevakkningen på en 
maktordning i samhället där männens sporter är värda mer än kvin-
nornas sporter. idrotten är,  med forskarnas ord, könsmärkt. 

men trots blygsamma undersökningsresultat kunde en ökning 
ridsportens klippskörd skönjas under 2009. Ridsportens media-
agent summerade närmare 7 000 artiklar och notiser under året, en 
ökning med närmare 1 000 träffar jämfört med föregående år. fram-
förallt syns en ökning av bevakningen av breddidrott och ridsport-
politik. liksom tidigare är det kring stora mästerskap och hästfester 
ridsporten tar höjd i media. 

enligt eventbarometern, sammanställd av Sponsrings & event-
föreningen tillsammans med infopaq finns Stockholm international 
horse Show, göteborg horse Show och falsterbo horse Show  
med bland de mest uppmärksammade evenemangen i media totalt. 

det var  första gången eventbarometern listade vinterevene-
mang och ridsportens hästfester inomhus seglar direkt upp i övre 
delen av listan. mätningen är baserad på en sökning i infopaqs 
medieagent som är ett omfattande länkarkiv med information som 
publiceras på svenska nyhetssajter.

eventbarometern (siffror från infopac)
vinteridrottsevenemang 
 1. vasaloppet (2044)
 2. (if) Stockholm open (1508)
 3. lg hockey games (639)
 4. Stockholm horse Show (631)
 5. lidingöloppet (386)
 6. göteborg horse Show (360)
 7. Slottssprinten (183)
 8. ge galan (101)

sommaridrottsevenemang
 1. elitloppet (1968)
 2. (catella) Swedish open (1472)
 3. finnkampen (1145)
 4. dn galan (1002)
 5. gothia cup (974)
 6. SaS (Scandinavian) masters (961)
 7. o-ringen (917)
 8. Stockholm marathon (537)
 9. falsterbo horse Show (519)
 10. midnattsloppet (423)
 11. (eurocard) gotland Runt (342)
 12.  vätternrundan (288)
 13. vansbrosimningen (277)

ridsportens hästfester finns med bland de mest uppmärksammade evenemangen i media och under året 

ökade bevakningen för hela sporten.

ridsportens hästfester  
syns i media

knöppelåsen nykomling bland klubbar
gemenskap och glädje är måttot hos knöppelåsens Ryttar-
sällskap  utanför arvika som hörde till nykomlingarna i den 931 
klubbar starka förbundsfamiljen 2009.

det gemensamma intresset kring hästar och ridning och 
möjligheten att tävla i klubbens namn var drivkrafterna bakom 
den cirka 45 medlemmar starka ärmlandsklubben knöppel-
åsens RS. basen för hästverksamheten är den privata rid-
skolan med ett dussin hästar och omkring åttiotalet elever som 
numera också stoltserar med ett nybyggt ridhus. tillsammans 
med RS grums har klubben arrangerat nationell dressyr men 
också hunnit med bytardagar, klubbdag, kadrilj och en populär 
julsaga med pyntade ponnyer och hemmasydda kostymer. 

Sommaren 2009 invigdes Knöppelåsens RS med bland annat en 
kadrilj. Foto: Kent Erlandson.
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Svensk ridsports vision är att bli den ledande ridsportnationen i värl-
den. på flera sätt är vi redan där! vår blandning av en internationellt 
en konkurrenskraftig elit i flera grenar och en breddsport, rid- och 
ledarskola tillgänglig för så många, är världsunik. här är ridsport 
en växande folksport, en rikedom som vi värnar om och som vi sida 
vid sida med vår växande tävlingsidrott utvecklar tillsammans med 
våra samarbetspartners. Svenskt avel och Sportchampionat är den 
mest synbara frukten av det viktiga samarbete som pågår mellan 
avel och sport. i centrum för all vår verksamhet är hästen, som vi ska 
värna med kunnande, kärlek och omsorg.

bra buffert ger utrymme för satsningar

Ridsportförbundet visar en fortsatt stabil ekonomi. koncernens 
bokslut för 2009 redovisar ett överskott på 0,7 miljoner kronor, 
Ridsportförbundet ett plusresultat på 0,3 miljoner och Svenska 
Ridsportförbundets Service ab ett plus på 0,4 miljoner. det posi-
tiva resultatet innebär att det egna kapitalet nu är 14,4 miljoner. ett 
tillfredsställande resultat som ger utrymme för utveckling av verk-
samheten och en bra buffert inför bland annat Ryttar-vm nästa år 
som kommer att bli ett kostsamt mästerskap.

målprocessen i fokus

Ridsportförbundets viktiga målarbete har fortsatt att genomsyra 
hela förbundet under året och processats winom ibland annat 
cuS och distrikten (se målen här intill). målet är att målen ska få 
kraft och konkretiseras efter hand på alla nivåer. för att mäta nöjd-
heten i organisationen och bland medlemmar skickades enkäter ut 
till  distrikten och till föreningarna under hösten och vintern. under 
2010 kommer en liknande enkät att göras bland enskilda personer. 
Resultatet blir spännande och kommer att bearbetas 2010.

idrottslyftets framtid avgörande

hur politikerna väljer att forma idrottslyftets framtid efter valet 2010, 
blir också avgörande för ridsportens framtid. Ridsporten är det för-
bund som erhåller näst mest medel ur idrottslyftet efter fotbollen 

(läs mer på sidan 20). genom satsningen tar många värdefulla 
projekt sats på våra klubbar. tack vare idrottslyftet är ridsporten 
idag nummer fem bland idrottsförbund när det gäller integration av 
andra kulturer.

sinne för affärer

Ridsportens affärsskola är en mycket uppskattad utbildning i den 
mångfacetterade uppgiften att driva ridskola i en tid med allt ökade 
krav på professionalism. årets affärsskola var den tredje i ord-
ningen och förhoppningen är att satsningen ska växa i framtiden.

häst & ryttare fortsätter att växa

förbundsorganet häst & Ryttare är en viktig del av medlemsnyttan  
som i år befäst sin ställning som landets största hästtidning och 
når idag 111 000 läsare. 2009 var ett tufft år på annonsmarknaden 
med häst & Ryttares tapp var mindre än genomsnittet. under året 
har tidningen fått en tydligare struktur som skapar större igenkän-
ning för läsaren och gör tidningen mer lättproducerad.

sverige drivkraft bakom europeiskt forum

för att öka det europeiska inflytandet i den globala ridsportens ut-
veckling har Sverige tillsammans med ett 40-tal europeiska länder 
bildat european equestrian federation (eef).

ett sätt att formalisera ett redan befintligt samarbete och få 
bättre gehör för gemensamma frågor inom till exempel europeisk 
elitsport som har stort intresse för Sverige, bland annat när det 
gäller  nations cup, vm och oS. med tanke på att över hälften av 
den internationella ridsporten finns i europa har vi märkt en felaktig 
balans, där tonvikten inom det internationella förbundet ligger på 
andra  kontinenter.

beslutet om att bilda european equestrian federation togs den 
8 september i antwerpen. vi är jättenöjda med modellen och att 
det blev en helt enhällig uppslutning från de europeiska förbunden. 
ländernas representanter kommer att träffas två –tre gånger per år, 
bland annat i samband med feis årsmöte.

Förvirring kring Feis regler för dopning

vid det internationella Ridsportförbundet, feis årsmöte, general 
assembly, i köpenhamn presenterade arne ljungqvist och lord 
Stevens sina rapporter och ett förslag till nya regler för dopning och 
medicinering för ridsporten. förslaget till nya regler röstades igenom 
med stor majoritet och möttes av stor acceptans. problemet upp-
stod då en ny lista för otillåten medicinering presenterades av fei. 
enligt den listan skulle vissa tidigare förbjudna medel som bland 
 andra fenylbutazon, flunixin och salicylsyra bli tillåtna på tävling.

många med mig blev djupt bekymrade över förslaget som pre-

ordFörande har ordet

ridsporens fyra 
 fokusområden
– ett förbund
– fler medlemmar
– nöjdare medlemmar
– medaljer i alla landslag

ordförande bo helander ser tillbaka på ett aktivt år där svensk ridsport stärkte sin roll som opinionsbildare, både 

på hemmaplan och internationellt. en stadig ekonomi gav en bra buffert inför ett kostsamt ryttar-vm 2010.

svensk ridsport tar täten
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senterades dagen innan kongressen där det till vår stora förvåning 
röstades igenom med 53 röster mot 48. Svenska Ridsportförbun-
det sade självklart nej till ett beslutet som skulle radera ut en långva-
rig kamp för en ren ridsport och jag medverkade personligen debat-
ten mot listan. tack vare protesterna meddelade fei meddelade att 
i början av december att man ville skjuta upp införandet av de nya 
reglerna. den 5 april (2010) meddelades att fei ville avvakta med 
att införa den sk progressive list.de regler mot dopning och otillå-
ten medicinering nu gäller är de ursprungliga förslaget lagt av arne 
ljungqvist och lord Stevens efter deras respektive utredningar.

frågan om en eventuell ändring av feis policy angående dop-
ning och otillåten medicinering kommer att diskuteras på nästa 
årsmöte, feis general assembly 2010, om fei finner att det finns 
tillräckligt med stöd för detta.

regionala hästforum – en förstudie

hästsektorn växer så det knakar. Sverige är idag ett av europas 
hästtätaste länder sett till antalet innevånare. en tillväxt som le-
der till både växtvärk och nya affärsmöjligheter. frågan är om och 
hur ökad samverkan mellan olika regionala aktörer inom hästsek-
torn kan stärka en positiv utveckling och uthållig tillväxt för häst-
sektorn? under hösten 2009 genomförde Svenska Ridsportför-
bundet en förstudie som tittade närmare på förutsättningar och 
 möjligheter för regional samverkan. Studien gjordes i samarbete 

med lRf och finansierades inom ramen för jordbruksverkets sats-
ning 2009 på livskraftigt hästföretagande. under 2010 startas 
ett antal lärprojekt för att testa nya modeller för samverkan och 
livskraftig utveckling.

hela idrotten bakom friskvårdsfrågan

äntligen började det röra på sig i friskvårdsfrågan. en gammal sur-
deg som handlar om ett förlegat regelverk där ridsporten tillsam-
mans med ett fåtal andra idrotter inte betraktas som avdragsgill 
friskvård. en hearing i Riksdagen avslöjade en stor okunskap. för 
första gången deltog ridsporten i almedalen. på Riksidrottsmötet 
slöt hela idrottssverige upp i ridsportens och de övriga diskrimine-
rade idrotternas fortsatta kamp genom ett stämmobeslut.

nu satsar vi mot vm!

Rent sportsligt var 2009 ett mellanår men innehöll också en hel del 
ljuspunkter. för första gången arrangerades ett gemensamt em för 
dressyr och hoppning där dressyrryttarna kom fyra och Rolf-göran 
bengtsson stod för en stark uppryckning, från en 18:e till en sjunde-
plats i hoppningens mästerskap. en fjärdeplats blev en fin fjäder i 
hatten för fälttävlan som också firade medaljer på ungdomssidan. 
nu rustar ridsportens styrkor för den sjätte samlade vm:et i ken-
tucky, uSa nästa år.  en både sportslig och finansiell utmaning som 
redan inletts men och fortsätter med full kraft 2010.

ordFörande har ordet

Bo Helander valdes på årets stämma till Svenska Ridsportförbundets ordförande för ytterligare en period.
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Svensk ridsport utvecklas genom en rad nära och långsiktiga 
sponsor samarbeten där våra partners får tillgång till den rikedom 
av värden ridsporten bär på. totalt utgörs sponsorintäkterna av 14 
procent av intäkterna. men effekterna av dessa samarbeten är långt 
större än så. 

2009 fanns totalt 19 samarbeten som på olika sätt och på olika 
nivåer utvecklar sporten på sitt unika sätt. 

agria är ridsportens huvudsponsor och äldst på ”stallbacken” 
med över 30 år i sporten. i slutet av året blev det klart att när svensk 
ridsport sätter kursen mot 2010 alltech fei World equestrian 
 games i kentucky, är agria huvudsponsor och bidrar med en miljon 
kronor 2010 för att svenska ryttare och kuskar ska kunna kämpa om 
medaljerna. ett vm på andra sidan atlanten kräver stora insatser 
och  under 2009 gick ytterligare 300 000 kronor till vm-satsningen.

agrias elitsatsning, den så kallade agria-miljonen har sedan 
2003 bidragit till att tävlingssporten kunnat utvecklas på elitnivå. i 
samarbetet mellan agria och Ridsportförbundet ingår även tydliga 
satsningar för breddsporten. olika former av aktiviteter som ska 
stimulera ryttare att utveckla sin ridning och samvaro med hästar. 

agria Riksmästerskap för lektionsryttare är ett exempel på en 
insats för att främja god ridning. anna fredriksson, ludvika, och 
maria backman, karlstad, blev årets lektionsryttare i dressyr när  i 
häst- respektive ponnyklassen när mästerskapet för lektionsryttare 
avgjordes hos enköpings Ridklubb i november. 

agria hoppet är tävlingen som tar sats via 1,20-hoppningar  
i hela landet och slutar i ericsson globe. bäst av de sex finalisterna 
i stilhoppningen 2009 blev felicia hultberg från helsingborgs 
 fältrittklubb.

agria–stipendier till unga talanger delades ut under Stockholm 
international horse Show 2009 och gick till dressyrryttaren nina 
Rademaekers 16 år från Stockholm, hoppryttaren isabell bengts-
son, 16 år från dösjebro samt fälttävlansryttaren hannes melin, 20 
år från alingsås som blir agria ponnyryttare, agria juniorryttare och 
agria young Rider för 2010.

atg är förbundssponsor och står bakom bland annat atg 
Ridsportallsvenskan (lag-Sm i hoppning). atg är också huvud-
sponsor till division 1 i hoppning. under året arrangerades den 
andra omgången av atg:s populära lagledarutbildning.

förbundssponsorn kRafft ridsportens officiella foderleveran-
tör som lyfter sporten genom bland annat young Rider krafft cup 
och den utökade satsningen genom kRafft potten. en aktivitets-
pott som gör det möjligt att göra långsiktiga satsningar på ungdom, 
utbildning och kunskap för många.

Sammanlagt inkom ansökningar för 2 462 050 kronor till krafft-
potten som uppgick till sammanlagt 750 000 kronor. läs mer om en 
av flera framgångsrika satsningar här intill.

sport, fritid, växtkraft och livsstil. genom samarbetet med svenska ridsporförbundet får våra partners tillgång 

till en hel hästvärld fylld av positiva värden och utmaningar.

en hästvärld fylld av  
viktiga värden

samarbetspartners

huvudSponSoR: agria   föRbundSSponSoReR: atg  |  krafft   officiella leveRantöReR:  bürstner  |  

best Western  |  equality line  |  equi tours  |  olympus   pRojektSponSoReR:  mountain horse  |  egmont (vi i stallet)   

cupSponSoReR: leksands knäckebröd  |  bamseförlag  |  onsala arabians  |  tidningen Ridsport  |  lamicell  |  mountain horse   

gRen SponSoReR:  exclusiv horse Wear  |  Svennerstål & partners  |  musto  |  gina tricot  |  mountain horse

samarbetspartners 2009

Foto: Jessica Bergström Ortiz
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inför  em i belgien träffades fälttävlans trupper för  young rider- 
och juniorer i hermanstorp för två dagar av lagbygge, träning och 
föreläsningar med bland andra landslagsveterinär Staffan lidbeck. 
Sammanhållning och glädje var ledorden på träffen som möjliggjor-
des tack vare kraffts sponsorsatsning - och som bar frukt direkt. 

dubbla em-medaljer till fälttävlansungdomarna

för bara några dagar senare när  em för juniorer och young 
 Riders för första gången gick av stapeln på samma tävlingsplats, i 
 belgiska Waregem, var det laddade svenska lag som ställde sig på 
startlinjen. det som började lite trevande i dressyren utveck lades 
 under mästerskapet till en strid om ädlaste medaljer och indivi-
duella toppresultat. en medalj var målet, ryttarna red för guld och 
bärgade till sist två medaljer på samma dag: lagsilver till juniorerna 
och lagbrons  till young Rider-laget. Receptet bakom framgång-

arna  summerade  landslagsledarna gunilla fredriksson och bo 
 österlund med ett enda ord: lagsammanhållning, byggd bland 
 annat genom krafft-potten.

amanda löwenberg/chalk and talk, fanny nersing/Rumpy 
pumpy, nathalie blomqvist/Queen of the Sea och ida johansson/
godness. Svenska fälttävlans young-Riders som tog em-brons: 
christoffer forsberg/grafman, hannes melin/black profit, maria 
bredberg/cinnamon och Sandra gustafsson/top Secret.

krafft-potten rustar ridporten på både bredd- och elitnivå.

för fälttävlans ungdomslandslag bidrog en krafft-full satsning till dubbla em-medaljer.

Fälttävlansprofiler prisades på ryttargalan
Maria Bredberg utsågs till både Årets komet och Morgondagens 
stjärna i fälttävlan. Bo Österlund fick ta emot Svenska Ridsportför-
bundets fälttävlanskommittés diplom för sitt stora, framgångsrika  
och mångåriga engagemang i sporten.

Tack vare bland annat KRAFFT-potten fick Christoffer Forsberg och Grafman en extra uppladdning inför unga EM i Belgien där de hoppade hem en brons-
medalj tillsammans med det svenska YR-laget. Foto: Dirk Caremans

krafft-full satsning gav medaljer
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förbundsstämman som hålls i maj vartannat år är ridsportens 
 högsta beslutande organ och utgörs av representanter för ridsport-
distrikt och klubbar. vid Sveriges lantbruksuniversitet i uppsala 
samlades cirka 200 delegater med sammanlagt 521 röster för att 
klubba igenom bland annat 30 motioner från ridsportsverige. 

ordförande bo helander valdes till ordförande ytterligare en 
 period. till ordinarie styrelseledamöter på fyra år valdes:  eva-benita 
 brodin, lena engström, magnus Sjöström och Sven östen johans -
son. fyllnadsval på två år: marie hallander larsson.

ridsportens organisation och avgiftssystem ska utredas

totalt avhandlades nio motioner under stämman varav nio handlade 
om ridsportens organisation, licenser och betalningssystem kring 
tävling. Stämman gav styrelsen i uppdrag att utreda saken. under 
2010/2011 ska organisationen och avgiftssystemet ses över i två 
separata utredningar. förslagen ska sedan ut på remiss till klubbar 

och distrikt. 2011 ska förslag på ny eller delvis vässad organisation 
och effektivare avgiftssystem presenteras på förbundsstämman.  
2012 ska allt vara klart. 

en motion om att slopa serviceavgiften ” tiokronan”  fick inte kraft 
av stämman 2009 och avgiften är därmed kvar.

nej till ponnyprispengar

ponnyprispengarnas vara eller icke vara har diskuterats livligt inom 
ridsporten sedan förbundsstyrelsen beslutade att avskaffa dem från 
och med 1 januari 2007. vid 2009-års stämma klubbades ponny-
prispengarna bort för gott när en enig församling sade klart nej till att 
återinföra ponnypremierna. drivande i frågan var bland andra dalar-
as Ridsportförbund som yrkade avslag på alla motioner om ponny-
prispengar med bland annat argumentet prispengar skulle vara 
måsten på grund av dyra tävlingsnotor, rimmar illa med argumenten 
i om hur enkelt och billigt det är att rida som förs fram i andra sam-

ponnyprispengar, höjd medlemsavgift och en ny organisation var några punkter på agendan vid   

2009-års förbundsstämma  i uppsala, där också en motion om ridskolehästar väckte oväntad debatt.

klubbat och klart i uppsala

Förbundsstämma 2009
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manhang. grunden måste vara att det är så roligt och meningsfullt 
att tävla på ponny, att prispengar blir överflödiga,  menade dalarna.

ridskolehästar på tävling, enklare rutiner och fler starter

den motion som väckte livlig debatt på stämman var den som 
 yrkade på att tävlingsreglementet ska ändras så att det blir till-
låtet för hästar och ponnyer att starta tre gånger per tävlingsdag, 
alternativt att det kan lämnas generell dispens för ridskolehästar 
och ridskoleponnyer. motionen avslogs och nuvarande reglemente 
med två starter per dag  gäller för alla tävlande.

höjning av årsavgiften

Stämman beslutade genom 293 mot 269 röster att gå på styrel-
sens förslag och höja medlemsavgiften för 2011 och 2012 med 
fem kronor, från 63 kronor till 68 kronor.

medaljregn över eldsjälar
under förbundsstämman hyllades engagerade och ideella eldsjälar 
med medalj. finaste medaljen är av guld och kunglig. 

förtjänstmedalj i guld 2009 delades ut till avgående vice ordfö-
randen agneta Wulf, lars bäckman, gunnar enekvist, barbro nils-
son och marie nilsson-lundberg.

förtjänstmedalj i silver 2009 delades ut till ulla folgerö.
Svenska Ridsportförbundet rekommenderar också kandidater 

till Riksidrottförbundets förtjänsttecken som delas ut till cirka 100 
personer vartannat år. under stämman fick Solveig orosco ta emot 
den fina utmärkelsen.

I förgrunden: Helena Carlsson, ordförande Bo Helander och vice ord-
förande Gunilla Wikman. Nästa rad: Sandra Ruuda, Lena engström,  
Robert Fritz, Daniel Bergqvist, Charlotta Thunander, Eva Benita Brodin.
Längst bak: Elin Gunnarsson, Sven-Östen Johansson, Jan Wikskär, 
Mattias Gårdlund, Anders Eriksson, Marie Hallander Larsson, Stefan 
Holmgren (saknas på bilden gör Magnus Sjöström).

Från vänster Gunnar Eneqvist, Agneta Wulf, Ulla Folgerö, Barbro Nilsson, 
Solveig Orosco och Lars Bäckman.

riksungdomsmötet  
är ungdomarnas röst
– det är viktigt att få input om vad ungdomarna i landet tycker. 
dessutom vill vi peppa dem att bli ombud för sina klubbar på 
stämman och tala för sin sak. det är viktigt att de inser hur vik-
tigt det är att våga tycka till.  

det sade cuS-ordföranden helena carlsson efter årets Riks-
ungdomsmöte där hon valdes till ordförande i ytterligare två år.

det stadgereglerade ungdomsinflytandet  i Svenska Rid-
sportförbundet är unikt i idrottsvärlden och Riksungdoms-
mötet är ungdomarnas egen ridsportriksdag. 2009 hölls 
mötet  i halmstad på temat framtid och med fokus på målpro-
cessen som pågår inom hela förbundet.

det var i samband med Ridsportforum 2008 som start-
skottet gick för ridsportens framtidsarbete kring de fyra mål 
som styrelsen satts upp i samråd med distriktsordföranden. 
arbetet med att konkretisera målen på alla forstätter nu i alla 
delar av förbundet för att ta för att mäta nöjdheten i förbundet 
skickades en enkät ut till distrikten. nästa steg blir en liknande 
enkät till klubbar och enskilda medlemmar via ridsport.se

Förbundsstämma 2009
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avstamp mot vm värt miljoner
under 2009 togs ett rejält avstamp mot ryttar-vm i kentucky, usa 2010. ett mångmiljonprojekt som kräver 

kraftsamling utöver det vanliga. genom agria djurförsäkringar blev satsningen en miljon rikare. genom vm-

lotteriet ställde hästsverige upp med priser för närmare två miljoner kronor.

de sju grenarna inom Svenska Ridsportförbundets kom under året 
ett steg närmare vm i kentucky 2010, när agrias djurförsäkringars 
vd henrietta hansson och Ridsportförbundets generalsekrete-
rare carina Sjöberg tog i hand på att agriamiljonen 2010 skulle gå 
oavkortat till vm-satsningen. agria djurförsäkring är både ridspor-
tens- och den svenska vm-satsningens huvudsponsor. agrias 
elitsatsning fanns redan tidigare under 2009 i grenarnas planering 
och uppladdning inför vm. fälttävlan som har ett generationsbyte 
på hästsidan, kunde tack vare medel från agriamiljonen satsa på 
 träning för de hästar som kan komma ifråga för större uppgifter 
nästa år. i dressyren har elitryttarna fått möjligheter att ta hjälp av  
tyske rådgivaren hubertus Schmidt liksom hoppryttarna som lagt 
pengar på en extern tränare.

dyrt mästerskap finansiell utmaning

Ryttar-vm, 2010 alltech fei World equestrian games, avgörs i 
lexington, kentucky, uSa 25 september till 10 oktober 2010 och 
kentucky horse park gör sig redo för att ta emot ryttare, kuskar 
och voltigörer i de åtta grenar som ska avverkas under 14 dagar. 
Sverige skickar eventuellt lag i fem grenar. det är första gången ett 
samlat Ryttar-vm hålls utanför europa och ett dyrt vm med bland 
annat resa över atlanten, innebär en finansiell utmaning.

vm-lotteriet lanserades

i slutet av året lanserades vm-lotteriet – allmänhetens möjlighet att 
direkt stödja vm-satsningen med totalt 11 508 vinster till ett värde 
av 1 917 244 kronor. genom att sälja vm-lotter kan klubbar har rid-
klubbar chans att tjäna pengar till klubbkassan. den förening som 
säljer flest lotter vinner vm-hästen Rendezvous till sin ridskoleverk-
samhet. Rendezvous” är skänkt av askö Stuteri och utbildades un-
der hösten 2009 av västerås Ridsportgymnasium. 31 mars 2010 
går vm-lotteriet i mål och därefter avgörs vilken flitig förening som 
vinner högvinsten ”vossan”.

vm-paket och unik klädkollektion

för att stödja vm-satsningen togs även en vm-kollektion av sup-
porterkläder fram under året som lanserades i samband med 
falsterbo horse Show och såldes via ridsport.se och olika evene-
mang. vm-paketen är mindre specialförpackade sponsorerbju-
danden som formades för privatpersoner och företag som vill 
stödja sin favorit gren.

mot vm i kentucky 2010

1) Henrietta Hansson, VD Agria Djurförsäkringar, och Carina Sjöberg, 
Ridsprotförbundets generalsekreterare. Foto: Roland Thunholm.
2) Hela hästsverige ställde upp bakom VM-lotteriet.
3) Den nya VM-kollektionen lanserades lagom till Falsterbo Horse Show.
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det som började med besvikelse och en åttondeplats efter dres-
syren förvandlades till en svensk triumf för de svenska fälttävlansryt-
tarna i fontainebleau. efter terrängen låg laget femma och efter den 
sista hästbesiktningen seglade Sverige upp på fjärde plats med 27 
straff upp till bronset inför den hoppmomentet. favoriterna tysk-
land sprack redan i den svåra terrängen och hemmalaget frankrike 
i hästbesiktningen. Sverige var enda land som kunde rada upp alla 
sex ekipage på startlinjen i den avslutande hoppningen. inget kun-
de hota det engelska laget som tog sitt fjortonde guld och det åt-
tonde i lag. uppstickaren italien blev tvåa och belgien trea. Sverige 
behöll fjärdeplatsen som blev en fin fjäder i hatten för svensk fält-
tävlan. bäst av svenskarna totalt blev individuella deltagaren linda 
algotsson på en elfte plats med ”fälttävlansprofessorn” Stand by 
me, 19, som bland annat imponerade i terrängen. näst bäst blev 
malin larsson, 12:a med reservhästen piccadilly Z som också red 
individuellt för att inte rida med press i mästerskapsdebuten. mäs-
terskapsdebutant var också förbundskapten gunilla fredriksson 
vars leende blev bredare ju längre mästerskapet gick. Sverige var 
tvungna att ta minst en femteplats för att få klartecken för vm 2010. 
det blev bättre än så.

de svenska framgångarna byggdes helt på laganda, menade 
förbundskapten gunilla fredriksson som gjorde sitt första mäster-
skap och vars leende blev bredare ju längre mästerskapet gick. 

niklas lindbäcks mr pooh var först ut och la den svenska ribban, 
fyra fel, på en fräsch mr pooh. katrin norlings pandora emm var i 
samma fina form.

– igår kunde hon gått ett varv till i terrängen och hon var lika pigg 
idag. jag är så glad att hon är en så sund häst sade kemiingenjören 
katrin som fixade den blågula fomeln och fyra fel. 

en jumboplats blev till en femteplats och slutade med en fin fjärdeplats för svenskarna i fälttävlans dramatiska 

em i franska fontainebleau.

fjärdeplatsen i em fjäder i hatten 
för svensk fälttävlan

tävling

anna hilton hittade inte rytmen i terrängen när tioåriga l ’ester 
de la pree inte trivdes med bettet. med nytt bett gick det visserligen 
bättre i banhoppningen men när annas fot rev ett hinderstöd och 
två pet på det, slutade räknaren på tolv fel.

– det är vårt personsämsta, sade anna som ändå sken som en sol.
– den här hästen har aldrig rivit på en hoppbana förr så med lite 

tur och bättre betsling blir det här nog riktigt bra i framtiden. 

svenska em-uppställningen i Fälttävlan
dag albert – tubber Rebel
anna hilton – l ’ester de la pree
katrin norling – pandora emm
niklas lindbäck – mr pooh
linda algotsson – Stand by me, individuell
malin larsson – piccadilly Z, individuell

nationstävling
1) Storbritannien 160,50 straffpoäng
2) italien 253,20
3) belgien 317,60
4) Sverige 337,60 

individuellt mästerskap
1)  kristina cook, Storbritannien, miners frolic, 46,7  straffpoäng
2) piggy french, Storbritannien, Some day Soon, 47,3
3) michael jung, tyskland, la biostehtique Sam 49,0
11) linda algotsson, Sverige, Stand by me,67,3
12) malin larsson, piccadilly z, 67,9
21) dag albert, Sverige, tubber Rebel, 90,7
30) anna hilton, Sverige, l’ester de la pree, 121,6
31) pandora emm, Sverige, pandora emm, 125,3
35) niklas lindbäck, Sverige, mr pooh, 131,8

Linda Algotsson och Stand By Me, 19, fälttävlansveteraner och bästa 
svenskar i EM.
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banorna som årligen används till the Royal Windsor horse Show 
hade fått en uppfräschning och nytt underlag och lagom till mäs-
terskapet där ekipage från 26 nationer deltog. Sverige skickade 
lag i båda grenarna. dressyrlaget har ett brons att försvara från em 
2007. hoppningens senaste em-medalj var 2001 då det blev ett 
lagsilver och individuellt brons till Rolf-göran bengtsson. i hopp-
ning deltog 24 nationer, 18 lag och 92 ryttare inkl 13 reserver. 
dressyren blev en kamp mellan 19 nationer, 18 lag och 56 ryttare.

världsrekord i dressyr

den tyska dominansen i dressyr-em bröts efter 45 år vid förra em 
i turin 2007 då holländarna knep guldet före tyskland och Sverige 
på bronsplats, och årets em öppnade upp för ännu en ommöble-
ring på pallen. det blev holländarnas tävling från början till slut, och 
de oranga ryttarna kryddade mästerskapet med hela tre världsre-
kord. edward gal och moorlands totilas satte tonen i grand prix 
genom att knäcka sitt eget världsrekord och växla upp till 84,085 % 

procent och la därmed en stadig grund till lagsegern. i grand prix 
Special satte landslagskollegan adelinde cornelissen och parzival 
nytt rekord genom guldritten 84,042 %. i grand prix kür sprängde 
gal 90-procentsgränsen, 90,750 %, ett rekord ekipaget spetsade 
i slutet av året genom en magisk uppvisning i london som belöna-
des med otroliga 92,300 %.  

sverige i kamp om bronset

i lagtävlingen hade Sverige häng på bronset tack vare em-debute-
rande ekipagen patrik kittel/Scandic och tinne vilhelmson-Silfvén/
favourit, men fick se sig omridna på slutspurten av hemmanationen 
england. Sverige slutade fyra före danmark och klarade därmed 
kvalgränsen till vm 2010.

maria eriksson och galliano gjorde em-debut och klarade sin 
målsättning: att ta sig vidare till Specialen. i specialen visade Scan-
dic och patrik kittel storform när han klev in på en åttonde plats. 
tinne vilhelmson-Silfén som gjorde sin fjärde special någonsin 

engelska drottningens trädgård bakom Windsor castle var arena för tidernas första gemensamma em i 

hoppning och dressyr. på dressyrbanan sprängdes världsrekord och 90-procentsgränsen.

kombinerat em och  
världsrekord i dressyr

em hoppning lag
guld – Schweiz 27,66 
silver – italien 31,00
brons – tyskland 31,75
åtta – Sverige 8 45,62 (helena lundbäck/madick 
10,03+4+4, Svante johansson/Saint amour 3,70+12+8, 
henrik von eckermann/montender 5,26+5+25, Rolf-göran 
bengtsson/ninja la Silla 2,66+8+5)

em i hoppning individuellt
1) kevin Staut, frankrike, kraque boom bois margot 
9,42+0+0 
2) carsten-otto nagel, tyskland, corradina 9,64+0+0 
3) albert Zoer, holland, oki doki 7,18+0+4 
7) Rolf-göran bengtsson, Sverige, ninja la Silla 15,66+0+0
27) helena lundbäck, Sverige, madick
34) Svante johansson, Sverige, Saint amor
48) henrik von eckerman, Sverige, montender

em dressyr lag
1. holland 238,595
2. Storbritannien 221,659
3. tyskland 219,234
4. Sverige 214,552
5. danmark 213,107

grand prix special
guld) adelinde cornelissen, holland, parzival 84,042 
silver) edward gal, holland, moorland´s totilas 83,042 
brons) laura bechtolsheimer, Storbritannien, mistral hojris 
80,083 
8) patrik kittel, Sverige, Scandic 73,958 12) tinne 
 vilhelmson Silfvén, Sverige, favourit 72,125 17) minna telde, 
Sverige, don charly 69,958 30) maria eriksson, Sverige, 
galliano 61,708

em-Final grand prix kür
guld) edward gal, holland, moorland´s totilas 90,750 
silver) adelinde cornelissen, holland, parzival 87,350 
brons) anky van grunsven, holland, Salinero 87,250 
12) minna telde, Sverige, don charly 73,600 13) patrik 
kittel, Sverige, Scandic 73,350 15) tinne vilhelmson Silfvén, 
Sverige, favourit 62,800 

tävling
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med favourit, slutade tolva och med till final tog sig även minna 
telde som gjorde en snygg uppryckning i grand prix kür där hon 
blev bäst av svenskarna på en tolfte plats.

rolf-göran bengtsson sjua i em

Svenska hopplaget fick en dålig start på em. Sverige låg på åt-
tonde plats både efter tidshoppningen och laghoppningens första 
runda och det blev också slutresultatet. även på hoppbanan blev 
det holländarna som tog hand om guldet. i slutstriden var det bara 
Rolf-göran bengtsson och ninja la Silla som försvarade de svens-
ka färgerna och klättrade från en 18:e plats till en sjunde i em-sam-
mandraget. med två felfria rundor var han, tillsammans med franske 
em-mästaren kevin Staut och silvermedaljören carsten-otto na-
gel, segrare i själva finalklassen. helena lundbäck och madick vann 
Windsor grand prix.

tävling

talang till topp
med utgångspunkt från ridsportens projekt ”talang till 
topp” togs utbildningsmaterialet ”talang till topp – med 
tips från coachen”, form under året. idag finns fram-
gångsrika talangsatsningar i 17 av 19 distrikt.

Skriften ”talang till topp” bygger på johan fyrbergs före-
läsningar och erfarenheter som coach åt ryttare och lag på 
olika nivåer. här sammanfattas bland annat de värderingar 
ridsporten står för, vikten av att må bra för att prestera bättre 
och de viktiga delarna i det helhetstänk som krävs för att nå 
framgång inom ridsporten. 

utbildningsmaterialet har sin grund i Svenska Ridsportför-
bundets projekt ”talang till topp” som initierades för att hitta 
former för långsiktiga satsningar och ge rätt stöd till talang-
fulla unga ryttare, och där ridklubben, distriktet och Svenska 
Ridsportförbundet centralt alla spelar viktiga roller. 

johan fyrberg har under åren engagerats av Svenska 
Ridsportförbundet som föreläsare kring ledarskap, kom-
munikation, talang- och prestationsutveckling i ridsportdi-
striktens regionala talangsatsningar. talangsatsningar som 
under senare år ökat och utvecklats, engagerat tusentals 
ungdomar och idag finns talangsatsningar i 17 av 19 distrikt.  

materialet är framtaget genom SiSu idrottsböcker och 
säljs via idrottsbokhandeln.

1

TALANG TILL TOPP
TIPs fråN cOAcheN – TANkAr fråN dIG

Rolf-Göran Bengtsson och Ninja La Silla hoppade upp sig till en 
 sjundeplats totalt i EM. Foto: Roland Thunholm.

Nu finns tankarna i projektet Talang Till Topp samlade i ett  
nytt material.
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tävling

det nybyggda ridhuset på bökeberg sattes rejält i gungning när 
totalt 10 000 entusiastiska voltigefans hejade fram sina favoriter 
under em-veckan där malmö civila Rf arrangerade mästerskap för 
både  seniorer och juniorer. Sverige ställde upp med individuella 
deltagare och lag på damsidan. förbundskapten johnny fiskbaeks 
förhoppningar på det svenska laget var en femteplats i  stenhård 
konkurrens och med österrike tyskland och Schweiz som storfa-
voriter till medaljerna. en femteplats var också kravet för att laget 
skulle svara upp till Ridsporförbundets egen kvalgräns till vm 2010. 

efter det obligatoriska programmet låg svenskarna på sjunde 
plats men genom en snygg slutspurt och en kraftfull kür avancerade 
laget till final och en fjärdeplats totalt. österrike vann lagtävlingen 
före Schweiz och tyskland. juniortävlingen vanns av tyskland med 
Sverige på sjätte plats.

de svenska voltigörerna jobbar nu på att spetsa sina program 
ytterligare inför vm i kentucky.

för första gången avgjordes ett enskilt em i voltige på svensk mark när 450 voltigörer och 96 hästar från 16 

nationer tågade in på bökeberg utanför lund. för svenska laget gick det bättre än väntat.

em i voltige på svensk hemmaplan

johanna tagesson, karolina tagesson, amanda andersson, 
deciree åkesson, michelle eremar, malinekström, mimmi 
Sjöström, emelie hallberg, Sandra anderberg, malin fredin
hästar: achim, vanzetto, lux, flinto v
linförare: Ronja persson

nm och sm hos hamre

Förvånande ande Fakta om voltige: 

svenska em- laget i voltige: 

höstens stora voltigefest ägde rum hos hamre Rk i  västerås 
där det kombinerade Sm och nm samlade rekordstora 
start fält; 11 seniorlag, tre juniorlag, två lag i nationell klass, 
tio senior individuella, 20 juniorindividuella och fem minior-
individu ella samt fem pas-de-deux-par. 

•  voltige är en av de äldsta sporterna alla kategorier och 
utövades redan under antiken. 

•  första och enda gången voltige varit olympisk gren var i 
antwerpen1920.

•  voltige är den enda ridsportgren där män och  kvinnor tävlar 
i skilda klasser.

•  Sverige har tagit tre vm-brons, tre em-brons och ett 
 em-silver från tidigare mästerskap.

ny omgång atg kurser
de populära inspirationskvällarna för ridsportens lagledare 
fick välbesökta uppföljare på fem platser under året.

travbanorna i gävle, eskilstuna, umeå, malmö och göte-
borg var platserna för årets omgång av atg lagledarkurser. 
genom samarbetet med atg erbjöds fem specialförpackade 
utbildningskvällar för att stärka lagledare och bygga fler fram-
gångsrika lag. kursledare var johan fyrberg. varje träff inled-
des med en inspiratör som berättar om sina erfarenheter från 
sin idrott, bland andra ishockeyspelaren kim martin och brot-
taren jimmy lidberg
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sensationell svensk seger blev det i scandinavium när svante johansson från varberg och saint amour vann 

världscuphoppningen.

från sm-guld i hoppning för juniorer tog han under året klivet direkt upp till internationella toppen.

svensk seger i världscupen

världens bästa 19-åring

världsstjärnorna rev och bara fyra ryttare klarade felfritt och en plats 
i omhoppningen. två av dem var svenska. Rolf-göran bengtsson 
och Svante johansson.  Svante tyckte banan var svår men hade 
gott självförtroende inför sin runda. att sedan ha klarat grundom-
gången när så många andra rivit gav en bra känsla inför omhopp-
ningen. och eftersom det bara var fyra stycken i omhoppningen 
vågade han släppa bromsen och rida för fullt. en satsning som be-
lönades med karriärens största seger dittills, före dansken thomas 
velin och Rolf-göran bengtsson på tredje plats. 

Svante johansson som stått på tröskeln till flera mästerskap 
gjorde också em-debut i Windsor, var dubbelnolla i superligan i la 
baule och krönte året i ericsson globe. men den gången var det 
Rolf-göran bengtsson som snodde hem segern framför Svante 
och körde hem med hela två vinnarbilar. Svante johanssons seger 
utsågs till årets bragd på Ryttargalan och Saint amor blev både 
årets häst och invald i horse of fame, blott tio år gammal.

alexander Zetterman från linderöd röstades fram till morgonda-
gens stjärna i hoppning på Ryttargalan och var under året världens 
bästa 19-åring på den internationella hoppscenen. 

han var en del av em-truppen till Windsor i england efter att 
tillsammans med isaac varit ett av ankarna i det svenska lag som 

red superligan, meydan fei nations cup. både hästen och namnet 
kommer från pappa. Royne Zetterman, välkänd hopprofil. liksom 
brodern, daniel. men nu är det alexander som bildar par med isaac 
och siktar mot vm 2010, och därefter oS i london.

Sveriges Television storsatsade på Stockholm International Horse Show 
som sändes från start till mål och direkt från Ericsson Globe där man hade 
premiär för eget magasin med studio på framridningen, mitt i händelsernas 
centrum. Foto: Roland Thunholm.

Foto: Roland Thunholm

ridsportens hästFester Fyller  
de stora arenorna
Stockholm international horse Show  
(3 dagar) 71 096 besökare
göteborg horse Show (4 dagar) 68 712 besökare
falsterbo horse Show (1 vecka) 60 000 besökare
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Ridsport är en av fyra idrotter (segling, golf, slalom och ridsport) 
som anses för komplicerade för att klassas som avdragsgill frisk-
vård. ett förlegat regelverk som bygger på okunskap. friskvårds-
frågan handlar framför allt om rättvisa och valfrihet och är en av 
 rid sportens viktiga trovärdighets- och policyfrågor. 

under senare år har kampen för rättvisa regler intensifierats. 
 våren 2007 kom skatteutskottet med en uppmaning till regeringen 
att se över gränsdragningen som exkluderar ridsporten.

en namninsamling och en manifestation i ericsson globe i  slutet 
av 2009 i vintras resulterade i en hearing i riksdagen tillsammans 
med golfen i april 2009 och fick stor uppslutning. 

okunskapen stor

Representanter för ridsport, golf och Riksidrottsförbundet, politiker 
och Skatteverket i riksdagshuset för ett välbesökt rundabordssam-
tal om avdragsgill friskvård. från Ridsportförbundet medverkade 
bland annat bo helander och marie hallander larsson.

enigheten om att regelverket travar i otakt med samhällsutveck-
lingen var stor runt bordet. men kunskapen om hur reglerna egent-
ligen ska tolkas och vad friskvårdsförmånen kostar samhället, var 

ridsport som friskvård är en angelägen förbundsfråga som fick ny fart under året när ridsporten tog plats i 

riksdagen och i almedalen. på stämman slöt hela idrottsrörelsen upp i kampen för rättvisa regler.

ny fart i sveriges  
sjukaste friskvårdsfråga

ridsporten och Friskvården

1) Riksidrottsförbundets ordförande Karin Matsson Weijber på kuskbocken 
som gav skjuts åt friskvårdsfrågan i Almedalen. 2) Friskvårdspatrull på plats 
i Almedalen: Generalsekreterare Carina Sjöberg för ridsporten och Gunnar 
Håkansson, Svenska Golfförbundets generalsekreterare, Kicki Ronnerberg 
Bäckman, Ridsportförbundet, Thomas Bergman, Golfförbundet och Helena 
Carlsson, ridsportens CUS.
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där emot låg. mötet gav politikerna en hel del ny kunskap, och 
ridsporten fick möjligheten att renodla frågeställningar och uppslag 
om hur frågan kan gå vidare, birgitta ljung, Riksidrottsförbundets 
vice ordförande, underströk vikten av att det skapas enhetliga 
regler som inte missgynnar den ideella idrottsvärlden gentemot 
de kommersiella alternativen till friskvård. bo helander lovade att 
ridsporten ska fortsätta vara en nagel i ögat på politikerna för att få 
till en förändring.

på Riksidrottsmötet i maj ställde sig hela idrotten bakom kampen 
genom ett uttalande från stämman. 

ridsporten på hälsans dag

att ridsport är friskvård, en vardagsmotion och tävlingsidrott som 
ger näring åt både kropp och själ, var budskapet när ridsporten 
deltog under hälsans dag i kungsträdgården i Stockholm i juni. 
 arrangör av mässan var karolinska trial alliance. i kungsträdgår-
den mötte Ridsportförbundet såväl politiker som en intresserad 
allmänhet och tillfälle att prata friskvård, ridsport och föra fram spor-
tens krav på rättvisa regler.

ridsporten i almedalen

den 1 juli travade ridsporten för första gången in under politiker-
veckan i almedalen för att möta beslutsfattare och opinionsbildare 
och tillsammans med Riksidrottsförbundet och andra idrotter med-
verka under idrottens dag. hovklapper hördes på visbys gator när 
två stolta hästspann drog genom staden med budskapet: Ridsport 
är friskvård.

tillsammans med Svenska golfförbundet arrangerade ridsporten 
ett välbesökt seminarium där friskvårdsfrågan debatterades livligt 
under ledning av moderator lennart ekdal. flera politiker fanns 

på plats bland de drygt 60 personerna i salongen. det får nästan 
 betraktas som modigt att hålla en av de största tjejidrotterna och så 
stora folksporter som golf och ridsport utanför friskvårdsförmånen 
menade Riksidrottsförbundets ordförande karin mattsson Weijber 
som fanns på plats och uppmanade politikerna att ta reda på vad 
friskvårdsförmånen faktiskt kostar samhället idag.

att folkhälsan är en av politikernas viktigaste frågor vid sidan av 
sysselsättning- och miljöfrågor underströks av flera. från kom löften 
om att åter ta upp frågan till hösten. i slutet av året vilade frågan 
fortfarande tungt på finansminister borgs bord.

ridsporten och Friskvården

Friska tag. Nathalie Mårtensson, Stockholm, Emma Norrby, Fide, 
Anna Jacobsson, Näs och Lottie Svensson, Vamlingbo följde med Bella 
och  Jessie till Visby och hjälpte Ridsportförbundet att sprida det friska 
 bud skapet i Almedalen.

3) –Friskvårdsfrågan handlar framförallt om rättvisa, om att se nya 
möj lig heter och om att skapa förutsättningar för människor att hålla ett 
helt  arbetsliv, sade personaldirektören och förbundsstyrelsens Marie 
Hallander Larsson i Riksdagen. Foto: Roland Thunholm. 4) Ord förande 
Bo Helander lovade att fortsätta vara en nagel i ögat på politikerna till en 
förändring i frågan kommer till stånd. Foto: Roland Thunholm.
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idrottslyFtet

idrottslyftet är regeringens extra satsning på barn- och ungdoms-
verksamhet inom. totalt fördelas 2 miljarder kronor till hela idrotten 
2007–2011. Satsningens fortsättning efter 2011 är dock fortfa-
rande oviss. för ridsporten är idrottslyftet en förutsättning för att 
verksamheten landet runt ska fortsätta att blomma och utvecklas. 

bara fotbollen får större andel

under 2009 avslutades idrottslyftets år 2 och år 3 tog fart. Ridspor-
ten är det specialförbund som efter fotbollen får störst andel ur 
idrottslyftspotten: närmare 25 miljoner kr år två varav förenings-
stödet uppgick till 11 943 000 kr till 326 projekt i hela landet. för 
idrottslyftet år 3 har ridsporten beviljats 11,9 mkr i föreningsstöd.

idrottslyftet utvecklar

i halvtid finns ett fortsatt stort intresse för satsningen och kvaliteten 
på idéerna och ansökningarna blir allt högre. att formulera projekt 
bidrar i sig till en synlig utveckling av såväl verksamheter som av 
klubbarnas personal och styrelser. där föreningar tidigare sett hin-
der skapar idrottslyftet nya möjligheter och en vilja att våga.

Fler unga ledare

ledarutveckling har fokus inom idrottslyftet som ger tydliga signaler 
på att antalet deltagare i ungdomsledarutbildningen till viss del ökar.

ett direkt resultat av satsningen är också antalet tävlande, ett 
möjligt resultat av de träningssatsningar på unga som gjorts i 
många föreningar. 

allt fler vill bara vara i stallet

att ge fler barn- och ungdomar möjlighet att prova på eller utöva 
ridsport trots sina funktionsnedsättningar är ett angeläget mål inom 
satsningen. flera föreningar har också beviljats medel till att ge 
barn- och ungdomar möjlighet till att prova på och utöva ridsport 
trots svåra ekonomiska förutsättningar. Rapporter från flera klub-
bar säger att allt fler ungdomar kommer för att bara ”vara” i stallet 
i högre utsträckning än tidigare, en verksamhet som är gratis och 
förmodligen också en effekt av lågkonjunkturen.

Förbundsutvecklingsstödet

hästkunskasajten, Säkerhetsturnén och lena forsbergs lena fors-
berg (se särskild skrivning), studier om ledarskapet och stallmiljön, 
är några exempel på idrottslyftets satsningar på förbundsnivå.

för stödja unga ledare i deras lokala arbete producerade cen-
trala ungdomssektionen materialet ung och aktiv inom ridsporten, 
inom ramen för idrottslyftet.

låt alla växa

ett stort fokus finns också på at utveckla ledare inom verksamheten 
riktad till barn- och ungdomar med funktionsnedsättning. en del i 
detta arbete är materialet låt alla växa som producerades under 
året för att lokalt kunna utbilda alla medhjälpare för att göra mötet, 
upplevelsen och träningen i sporten, med hästen och våra ledare, 
ännu bättre. 

idrottslyftet lyfter hela ridsporten som fick totalt 25 miljoner kronor 2009. högre kvalité på projekt som gynnar 

allt fler är några av tendenserna i ridsportens lyft i halvtid.

halvtid i idrottslyftet

ridsportens idrottslyFt år 2
 256 föreningar
 326 projekt
 9 806 flickor
 853 pojkar
 1 939 ledare 
 462 nyrekryterade ledare

ridsporten år 2
föreningsstöd 11.6 miljoner kr
fotboll 41,5 miljoner kr
Ridsport 11,6 miljoner kr
ishockey 11,4 miljoner kr
innebandy 11,4 miljoner kr

”Rykta och rida häst – då blir det som bäst” är rubriken på en samarbete 
genom Idrottslyftet mellan skolan och Malmö Civila RF där framförallt flera 
ungdomar med invandrarbakgrund tar plats.
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säkerhet

Säkerhetsturnén är en satsning inom ramen för idrottslyftets 
år 3 och ett forum för en av ridsportens viktigaste frågor i 
samarbete med agria djurförsäkringar. målet är att få rid-
klubbar att höja säkerhetsnivån genom att göra planer för 
förebyggande arbete och krishantering för den dag olyckan 
skulle vara framme. enligt et givet koncept turnerar säker-
hetskonceptet runt i alla distrikt. för att skapa delaktighet 
och diskussion kring angelägna säkerhetsfrågor, samlas del-
tagarna runt en kunnig och handplockad panel som är unik 
för varje distrikt. 

säkerheten on tour

Foto: Sara Holmgren

den vanligaste olyckan inom ridsport är idag att fastna i utrustning 
som exempelvis grimskaft. det leder ofta till mindre skador och 
eventuellt blåmärken. det berättade marjut Sohlman, överläkare och 
medlem i Svenska Ridsportförbundets säkerhetsutskott, som också 
poängterade vikten av rätt utrustning, till exempel hjälm och säker-
hetsväst i rätt storlek. ordförande bo helander inledde konferensen. 

– jag tror att vi får räkna med hårdare rättslig bedömning när vi 
arbetar med hästar. därför är det viktigt att vi har en sträng aktsam-
het vid våra tävlingar, sade bo helander.

deltagarna fick även möjlighet att inspireras av lennarth petters-
son, Svenska flygvapnet, som berättade om deras säkerhetsarbe-
te. bland annat har det sedan 1960-talet funnits ett rapporterings-
system vid oväntade händelser som även har legat till grund för 
utbildningar och utvärderingar. 

agneta aronsson från ridskolan demonstrerade en vanlig lektion 
och vad instruktören bör tänka på i undervisningen. avvik inte från 
rutiner och ha en bra kontakt med eleverna var en del av budskapet.

träff med säkerhet i fokus
cirka 100 personer från hela sporten slöt upp på strömsholm när ridsporten inledde året med en heldag kring 

ämnet säkerhet och med syfte att utbilda och utveckla säkerhetsarbetet inom ridsporten.
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för två år sedan kom forsbergs första uppmärksammade rapport 
”att utveckla handlingskraft. om flickors identitetsskapande pro-
cesser i stallet”. en unik forskning av tidigare obruten mark och en 
avhandling om en utmanande miljö med en gullig yta och en natur-
liga skola i ledarskap. i den andra rapporten tittar lena närmare på 
hur ledarskapet i stallet faktiskt ser ut, hur uppfattar flickorna sitt 
 ledarskap, hur och var uppstår det och är erfarenheterna använd-
bara även utanför stallet?

på ledarfokusdagen i uppsala den 30 maj som arrangerades 
av centrala ungdomsstyrelsen, serverade lena för första gången 
sina rykande färska rön som baseras på berättelser och iakttagel-
ser hos samma tjejer på en ridskola i norrland, som deltog i den 
första  rapporten. nedan några reflektioner ur rapporten.

naturligt ledarskap

flickorna framstår de som orädda, ansvarskännande och beredda 
att gripa in om något händer. de berättar att de utan att reflektera 
intar ledarroller även i andra sammanhang, till exempel i skolan.
 
bygga förtroende. 

arbetet i stallet handlar också om att ha tålamod och bygga för-
troende, även med människor. i samvaron med hästen lär tjejerna 
tänka kreativt och arbeta mot lösningar som främjar samarbete.

lär av varandra

i stallet lär man av varandra. en viktig princip är att vara en god före-
bild och leda sig själv. genom det får man andra att ta initiativ och 
göra en insats. 

kommando i krislägen

i situationer som kräver kompromisslöst ledarskap intar 
flickorna den rollen, trots att de varken har 
mandat eller formellt ansvar. miljön i 
stallet tränar flickornas känsla av 
att kunna styra sig själva och bli 
självständiga. bemästran-
det gör dem till ledare 
som stimulerar andra 
att utveckla sig. och 
man stressar sällan 
upp sig i onödan.

stallet fostrar flickor att ta positioner som ledare, både på och utanför stallbacken. det är en naturlig ledar-

skola där man lär sig fatta beslut men också att bygga förtroenden och ta kommandot över sig själv och sitt liv.  

det menar lena forsberg som under ännu en gång satt luppen på ledarskapet i stallet.

lena forsberg forskar vidare 
kring ledarskapet i stallet

ledare

kunskapsdag  lyfte  
ridlärarnas  ledarskap
Ridinstruktörernas dag som sätter fokus på ridlärarna flyttade 
i november till Skellefteå där tre rutinerade ledare delade med 
sig av sina erfarenheter: elisabet lundholm, en högt skattad 
ledare inom svensk ridsport med stor erfarenhet av ridskolans 
värld. ann-margrethe andersson - ridlärare, tränar, domare, ut-
bildare och Ridskoleambassadör samt lena forsberg, forska-
re bakom rapporten. att utveckla handlingskraft - om flickors 
identitetsskapande processer i stallet. 2008 bytte Ridinstruk-
törernas dag format och fokus till att utveckla det personliga 
ledarskapet, instruktören är en av sportens viktigaste bärare 
av kunskap och värderingar och en viktig förebild och ledare 
för alla som vistas på ridskolan. att utveckla instruktörernas 
ledarskap är att utveckla svensk ridsport.

Foto: Mikael Sjöberg
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i samband med Stockholm international horse Show bjöd centrala 
ungdomssektionen in ungdomar från andra idrotter för en dag på 
temat ungdomsinflytande.

ett 20-tal ungdomar från olika idrotter deltog.
emil johansson arbetar med ungdomsfrågor inom orienterings-

förbundet:
– det här var precis vad vi behövde. många gånger finns stor-

slagna planer, men det är en bra början att lära känna hur de olika 
förbunden arbetar i de här frågorna.

mattias Svärd som representerade Svenska fotbollsförbundet, 
som var först ut med näverksträff för ungdomar, tycker det kan vara 
svårt att engagera unga till förtroendeuppdrag:

– de unga är mest engagerade i sin egen idrott, tränarna har bara 
fokus på laget och i styrelserna sitter därför mest äldre folk

Staffetpinnen, eller rättare sagt ridpiskan, går nu vidare till Svenska 
golfförbundet som är näst på tur till nätveksträff.

ridsporten är sveriges näst största ungdomsidrott och sportens inbyggda ungdomsinflytande är unikt 
i idrottsvärlden.

ridsporten i täten bland 
 idrottens ungdomar

Fotbollens Mattias Svärd och orienteringens Emil Johansson hör till 
de cirka 30 idrottsungdomar som besökte ridsporten och Stockholm 
 International Horse show i slutet av året. Foto: Roland Thunholm.

i år fanns Ridsportförbundets ungdomssektion (cuS) på plats 
 under falsterbo horse Show med budskapet att alla, ung som 
gammal, kan påverka svensk ridsport.

Syftet var att bland annat att få unga att tänka till kring sitt eget 
föreningsengagemang. en enkät tog pulsen på cuS-kunskaperna 
hos cirka 200 hästfestande ungdomar. nu återstår utvärdering och 
ett stort kommunikationsarbete.

hästkunskap och ungdomsdelaktighet var två huvudteman när 
Svenska Ridsportförbundets centrala ungdomssektion stod som 
värd för den tionde upplagan av nordisk baltisk ungdomskonferens. 

det nordiska nätverket utgör sedan tio år en viktig kontaktyta för 
angelägna ridsportfrågor. i år stod hästkunskapen högst på dag-
ordningen och bland annat diskuterades Svenska Ridsportförbun-
dets satsning på hästkunskapssajten, en modell som inspirerar 
flera länder. att öka hästkunskapen bland unga är en prioriterad 
fråga bland alla de medverkade länderna.

unga vet bäst  
vad unga vill

nordiskt  nätverk
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förvaltningsberättelse
svenska ridsportförbundet

Styrelsen och generalsekreteraren för Svenska Ridsportförbundet 
avger härmed följande årsredovisning och koncernredovisning för 
perioden 1 januari till 31 december 2009.

ändamål

Svenska Ridsportförbundet är en ideell förening och ett av 70 
specialidrottsförbund i Riksidrottsförbundet och anslutet till fé-
dèration equestre internationale samt Sveriges olympiska kom-
mitté. Svenska Ridsportförbundet har enligt sin stadga till uppgift 
att främja och företräda ridsporten samt därtill knuten verksamhet 
inom och utom riket.

medlemmar

Svenska Ridsportförbundets medlemmar är 931 föreningar förde-
lade på 19 distrikt.

styrelsearbetet

Styrelsen har under 2009 haft 9 protokollförda sammanträden.

Förbundsstämma 2009

Svenska Ridsportförbundet höll förbundsstämma den 31 maj på 
Slu i uppsala.

200 delegater från distrikt och klubbar deltog med sammanlagt 
521 röster. 30 inkomna motioner behandlades.

nio motioner med inriktning på förbundets organisation och 
avgifter behandlades tillsammans och stämman beslöt att en 
 organisationsutredning och en avgiftsutredning skulle tillsättas. 

 utredningarna ska överlämna sina förslag till förbundsstämman 
2011 och delresultat ska redovisas under 2010.

bo helander valdes enhälligt om som ordförande för en period 
av två år.

väsentliga händelser under räkenskapsåret

2009 var ett em-år med enskilda mästerskap för grenarna. hopp-
ningen och dressyren hade för första gången ett gemensamt euro-
pamästerskap. Windsor i england var värd. hopplaget slutade på 
en åttondeplats och dressyrlaget på en fjärdeplats.

Sverige var värd för em i voltige som arrangerades på bökeberg 
utanför lund. det svenska seniorlaget blev fyra och juniorlaget 
sexa. 450 voltigörer från 16 nationer i europa deltog i mästerskapet 
som innehöll lagklasser för seniorer och juniorer, herr och damklas-
ser för senior och junior, samt klassen pas de deux.

em i fälttävlan gick i frankrike och det svenska laget blev fyra. 
em i distansritt arrangerades i italien, ingen av de svenska ryttarna 
fullföljde.

Ryttarna med funktionsnedsättning hade inget em men väl ett 
nm där svenska laget blev silvermedaljörer.

målprocessen med de fyra områdena ett förbund, nöjdare med-
lemmar, fler medlemmar samt medaljer i alla landslag som påbör-
jades tillsammans med distriktsförbunden under 2008 fortsatte. 
under hösten genomfördes två enkäter med distrikt respektive 
föreningar för att mäta nöjdheten bland medlemmarna.

under året fortsatte arbetet för att få ridsporten accepterad 
som en avdragsgill friskvårdsförmån. under våren möttes repre-
sentanter för ridsport, golf och Riksidrottsförbundet, politiker och 

redovisat resultat för moderföretaget 
i flerårsperspektiv

redovisat resultat för koncernen 
svenska ridsportförbundet i flerårs-
perspektiv

I koncernredovisningen ingår from 1999 
Svenska Ridsportförbundets Service AB och 
from 2000 tom 2002 SRA Svenska Ridsport-
förbundets AffärsAktiebolag.

utveckling av det egna kapitalet inkl re-
server för koncernen i  flerårsperspektiv(Utveckling av det egna kapitalet...)
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Skatte verket i riksdagshuset för ett välbesökt rundabordssamtal 
om  avdragsgill friskvård.

Svenska Ridsportförbundet deltog vid en friskvårdsdag i kungs-
trädgården i Stockholm med parollen Ridsport är friskvård, och 
budskapet fördes sedan vidare till gotland och almedalsveckan 
i visby i juli.

på senhösten presenterades flera utredningar som kan ha avgö-
rande betydelse för ridsporten och idrottsföreningslivet som helhet.

det handlar om momsutredningen som föreslår att ideella före-
ningar ska in i momssystemet och dessutom betala moms på hyra 
av lokaler och en skatteutredning vars förslag kan innebära att flera 
av de intäktskällor som idag är skattebefriade för ideella föreningar 
framöver kommer att bli skattepliktiga. 

en utredning på konkurrensverket ska se över om idrottsrörel-
sens regelverk står i överensstämmelse med gällande konkurrens-
regler.

jordbruksverket utlyste nya medel till nationella projekt som bidrar 
till att främja livskraftigt hästföretagande. i slutet av 2009 kunde 
Svenska Ridsportförbundet presentera rapporten Regionala forum 
för hästsektorn, en förstudie som tittat närmare på förutsättningar 
och möjligheter. Studien är gjord i samarbete med lRf och har 
finansierat inom ramen för jordbruksverkets satsning 2009 på livs-
kraftigt hästföretagande.

under 2009 avslutades år 2 och påbörjades år 3 i statens sats-
ning på idrotten, idrottslyftet. under det andra verksamhetsåret 
som löpte fram till 30 juni 2009 har ridsporten tilldelats 12 miljoner i 
föreningsstöd. föreningar anslutna till förbundet söker som tidigare 
medel till projekt.

ytterligare 3,3 miljoner kronor tilldelades ridsporten för förbunds-
utveckling. 

till det tredje verksamhetsåret som löper från 1 juli 2009 till 30 
juni 2010 har Svenska Ridsportförbundet tilldelats 12 miljoner i 

föreningsstöd. förbundets föreningar söker som tidigare medel till 
projekt. medel till förbundsutvecklig uppgår till 3,3 miljoner. 

it-satsningen med fortsatt utveckling och förbättring av förbun-
dets hemsida och tävlingsdatasystemet fortsatte under 2009. 

Ridsportens affärsskola genomfördes för tredje året under 
2009. tjugo ridskolechefer från hela landet fick under hösten möj-
lighet att gå Ridsportens affärsskola. utbildningen, som genom-
fördes vid tre tvådagarstillfällen i Sundsvall, tog upp ämnen som 
ledarskap, coachning, ekonomi, juridik och kommunikation. 

idrottslyftets medel till central förbundsutveckling fördelas enligt 
en utvecklingsplan antagen av Svenska Ridsportförbundets för-
bundsstyrelse. 

bland de projekten som genomfördes är Ridinstruktörernas dag 
som planerats på tre dagar på olika platser i landet under 2009 
och 2010. i slutet av året bjöd cuS in till en mycket uppskattad 
nätverksträff med unga från andra idrottsförbund. ett nytt material 
för den lokale ledaren som vill arbeta med ryttare med funktions-
nedsättning, låt alla växa!, har tagits fram. boken ung och aktiv 
inom ridsporten, ett material som vänder sig till den som är ung 
och vill engagera sig i ridsporten presenterades och släpptes på 
en pressträff i samband med Stockholm international horse Show.

Samarbetet med forskaren lena forsberg fortsatte med en stu-
die av unga i stallmiljö och ledarskapet. en omarbetning och nytryck 
av bygga för häst, en säkerhetskonferens och fortsatt utveckling av 
hemsidan www.ridsport.se och fanns också bland projekten.

arbetet med omarbetningen av grönt kort har påbörjats. arbetet 
med det fortsätter under 2010 för att lanseras under hösten.

hästkunskapssajten lanserades under 2009. projektet är inter-
netbaserat och fungerar både som en kunskapsbas och ett utbild-
ningscentrum med möjlighet att testa kunskaper. hästkunskaps-
sajten finns idag på Svenska Ridsportförbundets hemsida. 

häst&Ryttare, förbundets tryckta medlemstidning, kom ut med 

nyckeltal

             svrF 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999               

eget kapital (mkr) 14,4  13,7  12,1  10,0  11,2  10,7  8,5  3,5  1,8  2,9  3,8               

Redovisat resultat (mkr) 0,7  1,6  2,1  –1,2  0,5  2,2  5,0  1,7  –1,1   0,6 –4,8               

Rörelsens intäkter (mkr) 66,5  69,5  63,1  62,1  56,6  55,2  58,2  55,0  49,0  58,4  52,5

               kassalikviditet (%) 175  200  187  175  176  179  143  110  81 95  117

               Soliditet (%) 48  53  49  48  48  50  39  22  13  15  28               

not:

uppgifter fr o m år 1999 avser hela koncernen.
Kassalikviditeten visar omsättningstillgångar minus varulager i förhållande till kortfristiga skulder.
Soliditeten visar eget kapital i förhållande till de totala tillgångarna.
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Svennerstål & partners fortsatte som huvudsponsor till fälttävlan. 
gina tricot fortsatte sitt samarbete med dressyren.

dotterbolaget

Svenska Ridsportförbundet har genom sitt dotterbolag Svenska 
Ridsportförbundets Service ab en webb-shop med försäljning via 
hemsidan, www.ridsport.se. 

verksamheten vad gäller försäljning av utbildningsmaterial, 
böcker, tävlingsartiklar mm i webb-shopen, har minskat. ordermot-
tagningen sker hos Svenska Ridsportförbundet.

i Service ab finns också ett avtal med Sveriges television ab om 
sändningar av världscupen i hoppning. Syftet med sändningarna är 
att säkerställa och öka intresset för ridsport. bolaget har genom avta-
let med Svt sändningarna för World cup serien 2008/2010. avtalet 
med atg möjliggör tv-sändningarna av världscupen i hoppning.

dotterbolaget redovisar 2009 ett överskott om 0,4 miljoner kronor.

ekonomi

för 2009 redovisar koncernen ett överskott på 0,7 miljoner kronor.
inkomstfördelning och kostnadsfördelning samt i resultaträk-

ningen.

tio nummer, varav två dubbelnummer, under året. annonsutveck-
lingen under året präglades av den allmänna ekonomiska krisen 
och annonsförsäljningen var lägre än förhoppningarna, men något 
mer postitiv än för andra liknande tidningar.

Samarbetet med annonsförsäljaren för tidningen förnyades för 
ännu ett år. häst&Ryttares hemsida utvecklades under året med fler 
artiklar och aktuell bevakning.

Samarbetet med förbundets sponsorer och samarbetspartners 
fortsatte under 2009.

avtalet med huvudsponsorn agria löper vidare enligt ett femårs-
avtal, liksom de treåriga avtalen med krafft och atg. 

officiella leverantörer är equitours, best Western, bürstner, 
hippo grammet och exklusiv horse Wear. Sedan 2008 är horse 
Wear officiell leverantör till alla Svenska Ridsportförbundets senior-
l andslag, med utrustning till hästarna. exklusiv sponsrar även alla 
Sm-vinnare med vinnartäcken. 

i samarbete med förbundet har mountain horse gjort en film om 
dressyr, och samarbetet fortsätter med en stilhoppningscup för 
ponny. 

lamicell, bamse förlaget, leksandsbröd, pollux hästbokklub 
och tidningen Ridsport är alla värdar för cuper som ska utveckla 
ridsporten, främst bland de yngre. 

intäktsfördelning 2009 kostnadsfördelning 2009

Diagrammet visar fördelning av intäkter under år 2009 för koncernen 
Svenska Ridsportförbundet. De största inkomstkällorna för Svenska 
Ridsportförbundet är licensavgifter (18,5 Mkr; beloppet inkluderar   ryttar-, 
häst-/ponnylicenser, FEI-licenser, hästpass, tränarlicenser, ägarbyten 
häst/ponny ), RF-bidrag (16,5 Mkr, varav 4,8 Mkr avser projekten inom 
Idrottslyftet), medlemsavgifter (11,1 Mkr) och sponsorintäkter (7,3 Mkr). 
Tillsammans utgör dessa intäkter ca 81 % av de totala intäkterna för  
hela koncernen. 

Bidrag från Hästnäringens Nationella Stiftelse avser 1,6 Mkr för projekt 
inom Hästsportens Ungdomssatsning. Under Övriga bidrag redovisas 
statligt bidrag från Jordbruksverket om 0,8 Mkr för projektet ”Regionala 
Hästforum” och Radiohjälpens bidrag från Kronprinsessan Victorias fond 
om 1,1 Mkr som används för stöd till funktionshindrade och kroniskt sjuka 
barn, ungdomar och vuxna i Sverige. 

Under Övrigt redovisas försäljningsintäkter, evenemangsintäkter, vidare-
fakturering av kostnader samt övriga diverse intäkter inkl ridborgarmärken. 

Diagrammet visar fördelning av rörelsens kostnader under år 2009 för 
koncernen Svenska Ridsportförbundet.

Den största kostnaden, ca 21,5 Mkr, utgörs av personalkostnader. Kansli-
personalen inkl anställda för medlemstidning Häst&Ryttare ingår i detta 
belopp med ca 16,3 Mkr. Resterande 5,2 Mkr utgörs av visstidsanställda 
för externt finansierade projekt (1,7 Mkr), förbundskaptener (1,6 Mkr) och 
skatte pliktiga arvoden till ryttare, domare, tränare, prispengar mm. I diagram-
met ovan redovisas kansliets personal resp visstidsanställa m fl separat. 

Främmande tjänster (5,7 Mkr) avser kostnader för medlemstidning 
Häst&Ryttare inkl distriktsbilagor och annonsförsäljningsprovision (1,9 
Mkr), veterinärkostnader (0,5 Mkr), evenemangs-, redovisnings-, advokat- 
och banktjänster samt övriga främmande tjänster.

Bidrag till föreningar och distrikt uppgår till 4,1 Mkr. 1,6 Mkr betalades ut 
främst till föreningar för aktiviteter inom sponsorverksamheten och 1 Mkr 
avseende Radiohjälpens bidrag. Inom Idrottslyftet betalades ut 0,7 Mkr 
främst till distrikten. Distrikten har även fått årligt bidrag om sammanlagt 
285 tkr (15 tkr/distrikt) och propositionsbidrag om 332 tkr.

Post Övrigt innehåller möteskostnader, SvRFs representation och övriga 
diverse kostnader inkl avskrivningar.

Annonsintäkter 5%

Kurs- &
anmälningsavgifter 3%

Övrigt 5%

(Intäktsfördelning 2009)

Övriga bidrag 4%

Medlemsavgift 17%

Licenser 28%

Sponsorer 11%Bidrag HNS 2%

RF-bidrag 25% Tele, porto, e-mail, lokal 8%

(Kostnadsfördelning 2009)

Resekostnader, 
hästtransport 10%

Bidrag distrikt 
och föreningar 6%

Övrigt 7%

Främmande tjänster 9%

IT och konsulttjänster 6%

Personal 
kansliet 24%

Tävling/Träning 6%
Varor, material, 
trycksaker, hyra mm 9%

Visstidsanställda, 
skattepl arvoden, 
ryttare mfl 15%
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Framtida utveckling

i Svenska Ridsportförbundets verksamhetsinriktning för 2010 
och 2011 fokuseras på inriktningsmålen; ett förbund – vi arbetar 
till sammans, nöjdare medlemmar, öka antalet medlemmar samt 
medaljer i alla landslag.

följande projekt kommer att påbörjas, avslutas eller fortsätta 
 under 2010:

•  förbättring av hemsidan www.ridsport.se, inklusive en intranät-
lösning, ny webbshop och fortsatt satsning på webb-tv.

•  utvecklingen av tävlingsdatabasen med central anmälan, en inte-
grering av distriktens tävlingsterminer och en förbättrad resultat-
hantering fortsätter.

•  kunskapslyft både för medlemmar och ryttare utanför förbundet, 
det sk hästkunskapsprojektet, ska utvecklas med en avdelning 
för grönt kort.

•  fokusering på etik och moral, med bland annat en road show med 
temat framgångsrik tävlingsryttare – det lönar sig att göra rätt! 
genomförs på sex platser i landet.

2010 är vm-år med ett samlat vm i kentucky, uSa. praktisk och 
ekonomisk planering för att klara av det kostnadskrävande mäster-

skapet påbörjades redan 2009. ambitionen är att ha lag i samtliga 
discipliner. ett förslag till kvalifikationsgräns avseende resultat för 
deltagande finns framtaget.

ett vm-lotteri, sponsorpaket för enskilda och företag samt en 
supporterkollektion med kläder lanserades under 2009 med syfte 
att få in pengar till vm-resan.

resultat och ställning

Resultatet av koncernens och förbundets verksamhet samt den 
ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår av 
 efterföljande resultaträkningar och balansräkningar med noter.

Förslag till vinstdisposition
Förbundet

till förbundsstämmans förfogande står
följande vinstmedel:
balanserade vinstmedel 13 699 104,94
årets resultat 267 606,63
 13 966 711,57 
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så 
att i ny räkning överförs 13 966 711,57
 13 966  711,57 
   

verksamhetens bruttokostnader
omfattar även personalkostnader på kansliet  
för respektive avdelning

Bruttokostnader för Sport/Tävling uppgår till 24,3 Mkr, varav 12,4 Mkr 
avser grenspecifika verksamheter och 7,2 Mkr tävlingsgemensamma 
kostnader. 

Bruttokostnader för Ridklubb/Ridskola uppgår till 5,1 Mkr, varav  
2,7 Mkr avser verksamhet och 0,4 Mkr ridskolegemensamma kostnader.

Bruttokostnader för Förbund och Samhälle uppgår till 2 Mkr varav  
0,3 Mkr avser verksamhet. 

Bruttokostnader för Information och Media (exkl medlemstidning) 
uppgår till 3,5 Mkr. 

Bruttokostnader för medlemstidning uppgår till 6,7 Mkr. 
Bruttokostnader för Sponsorverksamhet uppgår till 4,2 Mkr.
Bruttokostnader för SvRF Gemensamt, utskott och styrelsen uppgår  

till 10,3 Mkr, varav centrala personalkostnader uppgår till 4,5 Mkr,  
kansliets driftkostnader 4,0 Mkr, förbundsstyrelsen 0,4 Mkr, årsstämman 
0,3 Mkr, utskott 0,2 Mkr, SvRFs representation i andra organisationer 
0,2 Mkr, centralt bidrag till distrikten 0,3 Mkr, kostnader i samband med 
Globen, Scandinavium och Falsterbo evenemang 0,2 Mkr och övrigt 
gemensamt 0,2 Mkr.

Bruttokostnader avseende olika externt finansierade Projekt uppgår  
till 8,6 Mkr.

Projekt 13%

Bruttokostnader 2009

Medlemstidning 10%

Förbund/Samhälle 3%

Service AB 3%

Information och Media 5%

Tävling/Sport 37%

Ridklubb/Ridskola 8%

SvRF gemensamt, 
utskott, styrelsen 15%

Sponsor-
verksamhet 6%
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kkr  not 090101– 091231  080101– 081231
 1
rörelsens intäkter mm
nettoomsättning 3 32 739 32 722
offentligrättsliga bidrag 4 19 577 24 271
gåvor/övriga bidrag 5 1 187 61
medlemsavgifter  11 064 10 483
övriga intäkter 6 1 953 2 008
summa intäkter  66 520 69 545

rörelsens kostnader 2
färdiga varor och handelsvaror  – 454 – 618
lämnade bidrag till klubbar/distrikt  – 4 081 – 4 308
verksamhetens kostnader 7 – 36 092 – 39 420
övriga externa kostnader 8 – 3 893 – 3 191
personalkostnader 9 – 21 520 – 21 538
avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 10,11 – 304 – 283
summa rörelsens kostnader  – 66 344 – 69 358

rörelseresultat  176 187

resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter  501 1 394
Räntekostnader och liknande resultatposter  – 5 – 4
summa resultat från finansiella investeringar  496 1 390

resultat efter finansiella poster  672 1 577

årets resultat  672 1 577

kkr not  091231 081231

tillgångar   
anläggningstillgångar 
materiella anläggningstillgångar
inventarier, verktyg och installationer 10  383 436
förbättring på annans fastighet 11  188 103
   571 539
Finansiella anläggningstillgångar
andelar i intresseföretag 12  780 805
långfristiga värdepappersinnehav   1 001 0
övriga långfristiga fordringar   28 70
   1 809 875

summa anläggningstillgångar   2 380 1 414

omsättningstillgångar
varulager mm
färdiga varor och handelsvaror   827 583
kortfristiga fordringar
kundfordringar   1 631 1 459
övriga kortfristiga fordringar   500 775
förutbetalda kostnader 
och upplupna intäkter 13  2 271 2 010
   4 402 4 244

kassa och bank   22 279 19 711
summa omsättningstillgångar   27 508 24 538

summa tillgångar   29 888 25 952

kkr not  091231 081231

eget kapital och skulder   
eget kapital 16  
bundet eget kapital   
Reservfond  20 20
Fritt eget kapital
balanserad vinst  13 702  12 125
årets resultat  672  1 577
  14 374 13 702

summa eget kapital  14 394 13 722

avsättningar
avsättningar 14 169 260
summa avsättningar  169 260

kortfristiga skulder
leverantörsskulder  3 674 3 166
övriga kortfristiga skulder  611 579
upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 15 11 040 8 225
summa kortfristiga skulder  15 325 11 970

summa eget kapital
och skulder  29 888 25 952
Ställda säkerheter  inga inga
ansvarsförbindelser  350 1 050

koncernresultaträkning

koncernbalansräkning
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kkr  090101–091231  080101–081231

den löpande verksamheten
Rörelseresultat  176  187
avskrivningar  304 283
erhållen ränta  501  1 394
erlagd ränta  – 5  – 4

kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital  976  1 860

kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
minskning(+)/ökning(–) av varulager/pågående arbete  – 244 – 119
minskning(+)/ökning(–) av koftfristiga fordringar  – 158 – 329
minskning(–)/ökning(+) av kortfristiga skulder  3 355 – 308

kassaflöde från den löpande verksamheten  3 929  1 104

investeringsverksamheten
förändring av materiella anläggningstillgångar  – 337  – 645
förändring av långfristiga värdepappersinnehav  – 1 001 168

kassaflöde från investeringsverksamheten  – 1 338 – 477

Finansieringsverksamheten
förändring av långfristiga fordringar  42  – 70
förändring av långfristiga skulder/avsättningar  – 90 64
förändring av andelar i intresseföretag  25 0

kassaflöde från finansieringsverksamheten  – 23  – 6

Förändring av likvida medel  2 568 621
likvida medel vid årets början  19 711 19 090

likvida medel vid årets slut  22 279 19 711

koncernens kassaflödesanalys
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kkr  not 090101– 091231  080101– 081231
 1
rörelsens intäkter mm
nettoomsättning 3 31 039 30 593
offentligrättsliga bidrag 4 19 577 24 271
gåvor och övriga bidrag 5 1 187 61
medlemsavgifter  11 064 10 483
övriga intäkter 6 2 105 2 152
summa intäkter mm  64 972 67 560

rörelsens kostnader 2  
lämnade bidrag till klubbar/distrikt  – 4 081 – 4 308
verksamhetens kostnader 7 – 35 417 – 37 157
övriga externa kostnader 8 – 3 869 – 3 168
personalkostnader 9 – 21 520 – 21 541
avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 10,11 – 304 – 283
summa rörelsens kostnader  – 65 191 – 66 457

rörelseresultat  – 219 1 103

resultat från finansiella investeringar   
övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  492 1 365
Räntekostnader och liknande resultatposter  – 5 – 4
summa resultat från finansiella investeringar  487 1 361

resultat efter finansiella poster  268 2 464

årets resultat  268 2 464

kkr not 091231  081231

tillgångar   
anläggningstillgångar 
materiella anläggningstillgångar
inventarier, verktyg och installationer 10 383 436
förbättring på annans fastighet 11 188 103
  571 539

Finansiella anläggningstillgångar   
andelar i koncernföretag  17 100 100
andelar i intresseföretag 12 780 780
långfristiga värdepappersinnehav  1 001 0
övriga långfristiga fordringar  28 70
  1 909 950

summa anläggningstillgångar  2 480 1 489

omsättningstillgångar
kortfristiga fordringar   
kundfordringar  1 650 1 460
fordringar hos koncernföretag  1 606  1 542
övriga kortfristiga fordringar  488 626
förutbetalda kostnader 
och upplupna intäkter 13 1 964 1 674
  5 708 5 302

kassa och bank  21 185 19 076
summa omsättningstillgångar  26 893 24 378
summa tillgångar  29 373 25 867

kkr not 091231  081231

eget kapital och skulder   
eget kapital 
Fritt eget kapital 16
belopp vid årets ingång  13 699 11 235
årets resultat  268 2 464
summa eget kapital 13 967 13 699

avsättningar
avsättningar 14 169 260
summa avsättningar 169 260

kortfristiga skulder   
leverantörsskulder  3 652 3 160
övriga kortfristiga skulder  596 572
upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter 15 10 989 8 176
summa kortfristiga skulder 15 237 11 908

summa eget kapital 
och skulder  29 373 25 867
Ställda säkerheter  inga inga
ansvarsförbindelser  inga inga

förbundets resultaträkning

förbundets balansräkning
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kkr   090101– 091231  080101– 081231
 
den löpande verksamheten
Rörelseresultat  – 219 1 103
avskrivningar  304 283
erhållen ränta  492 1 365
erlagd ränta  – 5 – 4

kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital  572 2 747

kassaflöde från förändringar i rörelsekapital  
minskning(+)/ökning(–) av koftfristiga fordringar  – 406 – 1 220
minskning(–)/ökning(+) av kortfristiga skulder  3 329 74

kassaflöde från den löpande verksamheten  3 495 1601

investeringsverksamheten  
förändring av materiella anläggningstillgångar  – 337 – 645
förändring av långfristiga värdepappersinnehav  – 1 001 168
lämnat aktieägartillskott  0 – 887

kassaflöde från investeringsverksamheten  – 1 338 – 1 364

Finansieringsverksamheten  
förändring av långfristiga fordringar  42 – 70
förändring av långfristiga skulder/avsättningar  – 90 64

kassaflöde från finansieringsverksamheten  – 48 – 6

Förändring av likvida medel  2 109 231
likvida medel vid årets början  19 076 18 845

likvida medel vid årets slut  21 185 19 076

förbundets kassaflödesanalys
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 not 1 redovisningsprinciper 

årsbokslutet har upprättats enligt årsredovisningslagen och bok-
föringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar. tillämpade 
principer är oförändrade i jämförelse med föregående år. uppställ-
ningsformen av resultat- och balansräkningar samt tilläggsupplys-
ningar har anpassats till anvisningar utgivna av Riksidrottsförbundet.

värderingsprinciper mm
tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffnings-
värden om inget annat anges nedan.

Materiella tillgångar
materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräk-
ningen när de på basis av tillgänglig information är sannolikt att den 
framtida ekonomiska nyttan som är förknippad med innehavet till-
faller koncernen/ företaget och att anskaffningsvärdet för tillgången 
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Avskrivningsprinciper för materiella anläggningstillgångar
avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffnings-
värden. avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nytt-
jande period.

nedlagda kostnader på annans fastighet 5 år
inventarier, verktyg, installationer 3 – 10 år
persondatorer, it investeringar mm 3 år

Fordringar
fordringar redovisas till anskaffningsvärde minskat med eventuell 
erforderlig nedskrivning.

Varulager
varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt 
först in- först ut- principen, respektive verkligt värde.

intäktsredovisning
intäktsredovisning sker i enlighet med bfnaR 2003:3 intäkter.

Som inkomst redovisas det verkliga värdet av vad som erhållits 
eller kommer att erhållas. avdrag görs för lämnade rabatter. inkom-
sten från försäljning av varor redovisas som intäkt när följande  villkor 
är uppfyllda; de väsentliga risker och förmåner som är förknippade 
med varornas ägande har överförts till köparen och inkomsten kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Medlemsavgifter 
medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i Svenska 
Ridsportförbundet.

Bidrag
Som bidrag räknas likvida medel som Svenska Ridsportförbundet 
erhåller från bidragsgivare som är ett offentligrättligt organ. ett vill-
korat bidrag är ett bidrag som förenats med villkor som innebär åter-
betalningsskyldighet om villkoret inte uppfylls.

offentligrättsliga organ utgörs av staten, landsting, länsstyrelse 
och kommun, eu inkluderar Riksidrottsförbundet, Socialstyrelsen, 
allmänna arvsfonden. Stöd som avser förvärv av anläggningstill-
gångar reducerar tillgångens anskaffningsvärde. det innebär att 
tillgången redovisas till nettoanskaffningsvärde, som också utgör 
grund för beräkning av avskrivningens storlek. uppgift om brutto-
anskaffningsvärde och erhållna bidrag redovisas i not.

Ränta, royalty och utdelning redovisas som intäkt när det är sanno-
likt att koncernen/förbundet kommer att få de ekonomiska fördelar 
som är förknippade med transaktionen samt att inkomsten kan 
 beräknas på ett tillförlitligt sätt.

koncernredovisning
koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Redovisnings-
rådets rekommendation RR 1:00.

den sammanställda koncernredovisningen är upprättad enligt 
förvärvsmetoden. förvärvsmetoden innebär att ett förvärv av dotter-
företag betraktas som en transaktion varigenom moderföretaget 
 indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skul-
der. från och med förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovis-
ningen det förvärvade företagets intäkter och kostnader, identifier-
bara tillgångar och skulder liksom eventuell uppkommen goodwill 
eller negativ goodwill.

andelar i intresseföretag redovisas till anskaffningskostnad.

Eliminering av transaktioner mellan koncernföretag
inom koncernen förekommer inte några omfattande transaktioner 
mellan företag i koncernen. koncerninterna fordringar och skulder 
samt transaktioner mellan företag i koncernen har eliminerats i sin 
helhet för att ge en rättvisande bild av koncernens totala ekonomi.

aktieägartillskott
aktieägartillskott redovisas över eget kapital.

koncernuppgifter
koncernredovisningen omfattar ett helägt dotterbolag, Svenska 
Ridsportförbundets Service aktiebolag, org. nr. 556246-8461 med 
säte i hallstahammar. 

 not 2 inköp och försäljning mellan koncernföretag 

försäljning inom koncernen under räkenskapsåret uppgår till ca 
0,8 % av den totala nettoomsättningen. inköp inom koncernen 
uppgår till ca 0,8 % av de totala rörelsekostnaderna.

tilläggsupplysningar (noter) 
alla belopp redovisas i kkr om inte annat anges.
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 not 3 nettoomsättning 

koncernen 2009 2008
licenser 18 467 17 017
försäljning 1 755 1 888
Sponsorintäkter 7 311 8 287
annonsintäkter 3 062 3 473
kurs- /anmälningsavgifter 2 144 2 057
summa 32 739 32 722
  
moderföretaget  
licenser 18 467 17 017
försäljning 655 399
Sponsorintäkter 6 711 7 647
annonsintäkter 3 062 3 473
kurs-/anmälningsavgifter 2 144 2 057
summa 31 039 30 593

 not 4 offentligrättsliga bidrag 

koncernen och moderföretaget 2009 2008
bidrag Rf 16 508 17 182
bidrag Sok 610 3 449
bidrag hnS 1 641 3 361
bidrag Stat 818 279
summa 19 577 24 271

 not 5 gåvor och övriga bidrag 

koncernen och moderföretaget 2009 2008
kronprinsessan victorias fond 1 110 0
övriga bidrag 77 61
summa 1 187 61

 not 6 övriga intäkter 

koncernen 2009  2008
evenemangsintäkter 762  1 102
vidarefakturering av kostnader 906  785
övrigt 285 121
summa 1 953 2 008

moderföretaget  2009 2008
evenemangsintäkter 762 1 102
vidarefakturering av kostnader 1 058 929
övrigt 285 121
summa 2 105 2 152

 not 7 verksamhetens kostnader 

koncernen 2009 2008
tränings-/tävlingskostnader 4 063 4 696
Resekostnader 6 619 7 610
material, utrustning 4 960 5 649

främmande tjänster 8 397 10 336
arvoden 4 546 4 504
övriga verksamhetskostnader 7 507 6 625
 36 092 39 420
  
moderföretaget  
tränings-/tävlingskostnader 4 063 4 696
Resekostnader 6 618 7 599
material, utrustning 5 301 5 701
främmande tjänster 7 541 8 339
arvoden 4 546 4 504
övriga verksamhetskostnader 7 348 6 318
 35 417 37 157
  

 not 8 övriga externa kostnader 

övriga externa kostnader omfattar förbundets centrala kostnader 
som inte är knutna till en specifik verksamhet.

ersättning till revisorerna
koncernen 2009 2008
revision:  
kpmg ab 159  141
andra uppdrag än revisionsuppdraget:  
kpmg ab 112 0
 271 141
 
moderföretaget  
Revision:  
kpmg ab 135 118
andra uppdrag än revisionsuppdraget:  
kpmg ab 112 0
 247 118

 not 9 anställda och personalkostnader 
    
medelantalet anställda 091231 081231
koncernen  
kvinnor 28 28
män 6 6
totalt för koncernen 34 34
  
moderföretaget  
kvinnor 28 28
män 6 6
totalt för moderföretag 34 34

2009-12-31 finns det 33 heltidstjänster/tillsvidareanställningar i 
moderbolaget och  koncernen.
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könsfördelning i företagsledning 
koncernen och moderföretaget 091231 081231
Styrelsen– andel kvinnor 64 %  55 %
övriga ledande befattnings- 83 %  80 %
havare – andel kvinnor   

löner, andra ersättningar och sociala avgifter
koncernen 2009 2008
löner och ersättningar har uppgått till:  
generalsekreterare 789 564
Styrelsen (endast kostnads- och milersättningar) 91 41
övriga anställda 12 905 13 515
totala löner och ersättningar 13 785 14 120
Sociala avgifter enligt lag och avtal 4 741 4 847
pensionskostnader (varav 
generalsekreterare 162) 1 372 926
 6 113 5 773
totala löner, ersättningar, sociala avgifter 
och pensionskostnader för koncernen 19 898  19 893

moderföretaget 2009 2008
löner och ersättningar har uppgått till:
generalsekreterare 789  564
Styrelsen (endast kostnads- och milersättningar) 91 41
övriga anställda 12 905 13 515
totala löner och ersättningar 13 785 14 120
Sociala avgifter enligt lag och avtal 4 741 4 848
pensionskostnader (varav 
för generalsekreterare 162) 1 372 928
 6 113 5 776
totala löner, ersättningar, sociala avgifter 
ochpensionskostnader för moderbolaget 19 898  19 896

kostnaderna enligt ovan omfattar löner och ersättningar för tills-
vidare anställda, visstidsanställda och bidragsanställda. 

sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron redovisas i procent av de anställdas ordinarie arbets-
tid. långtidssjukfrånvaro beräknas som sammanhängande sjuk från-
varo från 60 dagar. 

moderföretaget 2009 2008
total sjukfrånvaro 1,92 % 2,33 %
varav långtidssjukfrånvaro 0 0
  
sjukfrånvaro i könsfördelning  
kvinnor 2,18 % 2,76 %
  
sjukfrånvaro i åldersfördelning  
anställda 30 – 49 år 2,50 % 2,62 %
anställda > 50 år 0,57 % 0,48 %

uppgift angående sjukfrånvaro för män samt anställda < 29 år läm-
nas inte då antalet anställda är högst tio och kan hänföras till en 
enskild individ.

 not 10 inventarier, verktyg och installationer 
 
koncernen 091231 081231
ingående anskaffningsvärden 4 246 3 770
årets förändringar  
– inköp 198 517
– försäljning – 1 389 –  41
utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 3 055 4 246
  
ingående avskrivningar – 3 810 – 3 594
försäljningar och utrangeringar 1 389 41
årets avskrivningar – 251 – 257
utgående ackumulerade avskrivningar – 2 672 – 3 810
  
utgående restvärde enligt plan 383 436

moderföretaget 091231 081231
ingående anskaffningsvärden 4 102 3 585
årets förändringar  
– inköp 198 517
– försäljning – 1 366 0
utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 2 934 4 102
  
ingående avskrivningar – 3 666 – 3 409
försäljningar och utrangeringar 1 366 0
årets avskrivningar – 251 – 257
utgående ackumulerade 
avskrivningar – 2 551 – 3 666
  
utgående restvärde enligt plan 383 436

 not 11 Förbättringsutgifter på annans fastighet 

koncernen och moderföretaget 091231 081231
ingående anskaffningsvärden 534 405
årets förändringar  
– inköp 139 129
utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 673 534
  
ingående ack avskrivningar – 431 – 405
årets förändringar  
– årets avskrivningar – 54 – 26
utgående ackumulerade avskrivningar – 485 – 431
  
utgående restvärde enligt plan 188 103

 not 12 andelar i intresseföretag 

510 aktier i equine Swede horse ab, bokfört värde 34 000 kr
334 aktier i Strömsholms utvecklings ab, Stutab, bokfört värde 
745 848 kr.
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koncernen 091231 081231
ingående anskaffningsvärden 805 805
årets förändringar – 25 0
utgående ackumulerade anskaffningsvärden 780 805
utgående bokfört värde 780 805

moderföretaget 091231 081231
ingående anskaffningsvärden 780 780
årets förändringar  
utgående ackumulerade anskaffningsvärden 780 780
utgående bokfört värde 780 780

 not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

koncernen 091231 081231
förutbetalda hyror 141 67
upplupna intäkter 577 954
förutbetalda kostnader 1 553 989
summa 2 271 2 010
  
moderföretaget  
förutbetalda hyror 141 64
upplupna intäkter 277 625
förutbetalda kostnader 1 546 985
summa 1 964 1 674

 not 14 avsättningar 

koncernen och moderföretaget (kr) 091231 081231
minnesfonder  
carin lindström fond 92 803 102 801
Sven tolling fond 76 088 104 742
summa 168 891 207 543
integrationsfond 0 52 200
summa avsättningar 168 891 259 743

 not 15 upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

koncernen 091231 081231
upplupna löner 107 444
upplupna semesterlöner 2 081 1 902
upplupna sociala avgifter 1 417 1 357 
unghästprojekt harry karlsson 127 128
förutbetalda intäkter 3 232 1 915
bidrag hästsportens ungdomssatsning 0  564
bidrag idrottslyftet 1 495 1 181
bidrag Sok 130 0
bidrag Rf elitstöd 1 800 0
bidrag torna hällestad 189 0
upplupna kostnader 462 734
summa 11 040 8 225
  

moderföretaget 091231 081231
upplupna löner 107 444
upplupna semesterlöner 2 081 1 902
upplupna sociala avgifter 1 417 1 356
unghästprojekt harry karlsson 127 128
förutbetalda intäkter 3 232 1 915
bidrag hästsportens ungdomssatsning 0 564
bidrag idrottslyftet 1 495 1 181
bidrag Sok 130 0
Rf-elitstöd 1 800 0
torna hällestad 189 0
upplupna kostnader 411 686
summa 10 989 8 176

 not 16 eget kapital 
 
koncernen 091231 081231
bundet eget kapital  
Reservfond 20 20
Fritt eget kapital  
vid årets början 12 665 11 088
ändamålsbestämda medel 1 037 1 037
årets resultat 672 1 577
vid årets slut 14 374 13 702
  
summa eget kapital 14 394 13 722
  
moderföretaget  
Fritt eget kapital  
vid årets början 12 662 11 085
ändamålsbestämda medel 1 037 1 037
lämnat aktieägartillskott 0 – 887
årets resultat 268 2 464
vid årets slut 13 967 13 699
  
summa eget kapital 13 967 13 699

 not 17 andelar i koncernföretag 

bolag, organisations- röst- kapital- antal
nummer och säte andel andel aktie
Svenska Ridsportförbundets 
Service ab  
556246-8461, hallstahammar 100 % 100 % 1 000
    

  091231 081231
ingående anskaffningsvärden 100 500 100 500
årets förändringar  
– inköp 0 0
bokfört värde 100 500 100 500
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Strömsholm den 25 februari 2010

bo helander
Ordförande

Sandra Ruuda

eva benita brodin

gunilla Wikman

carina Sjöberg
Generalsekreterare

helena carlsson

marie hallander larsson

lena engström

magnus Sjöström

jan Wikskär

malin björklund

Sven-östen johansson

per-oluf hansen
auktoriserad revisor

andreas Sund
auktoriserad revisor

revisionsberättelse
till förbundsstämman i Svenska Ridsportförbundet
org nr 802002-8042

vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och generalsekreterarens förvaltning i Svenska 
Ridsportförbundet för år 2009. det är styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen 
och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättande av årsredovisningen och koncernredovisningen. vårt ansvar är att uttala oss om 
årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög 
men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. en revi-
sion innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. i en revision ingår också att 
pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort 
när den upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen. vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i förbundet för 
att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller generalsekreteraren har handlat i strid med förbundets stadgar. vi anser att vår revision 
ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild 
av förbundets och koncernens resultat och ställning i enlighet med god revisionssed i Sverige. förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

vi tillstyrker att förbundsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för förbundet och för koncernen och beviljar styrel-
sens och generalsekreterarens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

västerås den 11 mars 2010
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Förbundsstyrelsen 
bo helander ordförande

Ledamöter
eva benita-brodin
lena engström
Sven-östen johansson
marie hallander larsson
magnus Sjöström
Sandra Ruuda
gunilla Wikman vice ordförande
jan Wikskär 

Suppleanter
anders eriksson
elin gunnarsson
mattias gårdlund
Stefan holmgren

Ungdomsrepresentanter  
med suppleanter
helena carlsson (ordförande CUS)
malin björklund
elin gunnarsson suppleant
charlotta thunander suppleant

Personalrepresentant
daniel bergqvist

valberedning
per Schönning ordförande

Ledamöter
annika bäckgren 
katarina häggström 
jan fristedt 
Staffan hammarskiöld 
ulla lohrdén 
bo Slättsjö 

arbetsutskottet
bo helander ordförande
Sandra Ruuda
gunilla Wikman

djurskyddsutskottet
gunnar bergsten ordförande

mattias gårdlund
peter kallings
eva-marie lewin
nina Roepstorff
ylva lovén Swärd
Roland Werner
ulf Wilken adjungerande

säkerhetsutskottet
göran dahlin ordförande
Robert fritz
jan jönsson
marjut Sohlman
mattias gårdlund
ulf Wilken adjungerande

juridiska utskottet
carl-gustaf leissner ordförande
inger akalla
helena carlsson
viveca justelius Starck
Ragnar olsson
kicki Ronnerberg bäckman 
 adjungerande

marknadsutskottet
eva benita brodin ordförande
marie carlerbäck
per lundberg
gunnar larsson
Solveig orosco
flisa oscarius
hans-eric von der groeben
jan Wikskär
emmelie johansson adjungerande 

disciplinnämnden
mikael Sedolin ordförande
lars-olof axén
anna björklund
elisabeth lette
Ragnar olsson 
mats eriksson adjungerande

sektioner 
och kommittÉer
centrala ungdomssektionen
helena carlsson ordförande

Ledamöter
nils berggrund
malin björklund
elin gunnarsson
jennie hagelin 
linnéa hedberg
johanna nilsson 
jenny hallqvist 
charlotta thunander 

Suppleant
klara gunnarsson 

ridskole- och  
utbildningssektionen
Robert fritz ordförande

Ledamöter
nina anyai
per duvefelt
lisbeth johansson 
Sture hermansson
anna-karin jonsson berg 
annika Skoglund
ylva lovén Swärd

kommittén för ridklubb  
och ridskolefrågor
per duvefelt ordförande
marie eriksson
Susanne johannesson

anita jonsson
pia lusth
carina Westerlund

kommittén för hästhållning och 
anläggningsfrågor
ylva lovén Swärd ordförande
nina anyai
lars-olof ”loa” axén
anneli grimborg
ina olsson

kommittén för utbildnings-  
och utvecklingsfrågor
anna-karin jonsson berg 
 ordförande
lisbeth johansson
Sture hermansson
annika Skoglund
anncharlott kyrk

kommittén för  handikappfrågor
karin hjalmarsson ordförande
Sofia johansson
viktoria marklund

tävlingssektionen
michael petersson ordförande

Ledamöter
annette franzén-iacobeus 
charlotte hamilton
per johansson 
pia levin 
tobias mattson
bengt Sånesson 
flisa oscarius 

dressyrkommittén
per lundberg ordförande 
lars andersson
jan brink
gunilla byström
liane Wachtmeister
hans-eric von der groeben
anders jonsson 
margareta borg adjungerande
bo jenå adjungerande 
lena Svensson adjungerande

hoppkommittén
gunnar larsson ordförande

Ledamöter
lars berglund
jonas holmberg
barbro lillje
knut axel nordenbeldt
carina olofsson
annika pihl
helena persson
bengt Rosberg
peter Steen
tomas Wilhelmsson

annika ersgård adjungerande
tomas torgersen adjungerande

Fälttävlanskommittén
marie carlerbäck ordförande

Ledamöter
bibbi bertilsson
pernilla bjuhr
Sören cederqvist
ulf  a eriksson
therese häggsjö
jan jönsson
anne persson
bo österlund
gunilla fredriksson adjungerande
helena lindencrona adjungerande

körkommittén
Sven-erik peterson ordförande

Ledamöter
mats eriksson
dan henriksson
jill isebark
pia petersson
per karlsson
marie ågren
Rolf hedqvist
mats eriksson adjungerande

distanskommittén
gunilla carlsson ordförande

Ledamöter
marianne eriksson
gitz johansson
adriana graucob
maria nordenfelt
paul Stylianoudis
emma mossberg adjungerande

voltigekommittén
monika eriksson ordförande

Ledamöter
anna andersson
monika eriksson
johnny fiskbaeck
mia kumm
Susanne Sturesson

handikappkommittén tävling
ulrika von knorring ordförande

Ledamöter
kerstin englund
Susanne brostedt
agneta aronsson
charlotte von arbin

styrelse sektioner och kommittéer
från och med förbundsstämman 31 maj 2009

styrelse sektioner och kommittÉer
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styrelse sektioner och kommittÉer

Förbundsstyrelsen 
bo helander ordförande

Ledamöter
eva benita-brodin 
Sven-östen johansson
bo kjellgren 
Sandra muszynski
Sandra olofsson 
gunilla Wikman 
jan Wikskär 
agneta Wulf 

Suppleanter
eva andersson 
gabriella bragée 
lena engström 

Ungdomsrepresentanter  
med suppleanter
helena carlsson
erik edeén
linnéa hedberg suppleant
johanna nilsson suppleant

Personalrepresentant
annica feltendal

valberedning
per Schönning ordförande

Ledamöter
annika bäckgren 
katarina häggström 
jan fristedt 
Staffan hammarskiöld 
ulla lohrdén 
bo Slättsjö 

arbetsutskottet
bo helander ordförande
Sandra olofsson
gunilla Wikman
agneta Wulf

djurskyddsutskottet
gunnar bergsten ordförande
peter kallings
eva-marie lewin
nina Roepstorff
ylva lovén Swärd
Roland Werner
lotta Schultz
ulf Wilken adjungerande

säkerhetsutskottet
göran dahlin ordförande
Robert fritz
jan jönsson
marjut Sohlman
gunilla Wikman
ulf Wilken adjungerande

juridiska utskottet
carl-gustaf leissner ordförande
inger akalla
Ragnar olsson
kicki Ronnerberg bäckman, 
adjungerande

marknadsutskottet
eva benita brodin ordförande
marie carlerbäck
per lundberg
Solveig orosco
flisa oscarius
anna Svärding
hans-eric von der groeben
marie lundmark adjungerande 
(t om 31 aug 2008)

disciplinnämnden
mikael Sedolin ordförande
lars-olof axén
anna björklund
elisabeth lette
Ragnar olsson 
eva Wahlberg

sektioner och 
 kommittÉer
centrala ungdomssektionen
helena carlsson ordförande

Ledamöter
agnes björn 
malin björklund
erik edeén 
jennie hagelin 
linnéa hedberg
johanna nilsson 
anette Rönnberg 
charlotta thunander 

Suppleant
nils berggrund 

ridskole- och  
utbildningssektionen
Robert fritz ordförande

Ledamöter
anders eriksson 
lisbeth johansson 
Sture hermansson
anna-karin jonsson berg 
anna Schager 
ylva lovén Swärd
carina Westerlund 

kommittén för  handikappfrågor
Sofia johansson
viktoria marklund
karin hjalmarsson

kommittén för 
 anläggningsfrågor,  
 hästhållning och säkerhet
nina anyai
lars-olof ”loa” axén
anders eriksson
anneli grimborg
ina olsson
ylva lovén Swärd

kommittén för ridklubb-  
och ridskolefrågor
pia lusth
marie eriksson
Susanne johannesson
anita jonsson
carina Westerlund

kommittén för utbildnings-  
och utvecklingsfrågor
anna Schager
anna-karin jonsson berg
lisbeth johansson
Sture hermansson

tävlingssektionen
michael petersson ordförande

Ledamöter
charlotte hamilton
per johansson 
pia levin 
bengt Sånesson 

flisa oscarius 
annette franzén-iacobeus 
tobias mattsson 
agnes björn

dressyrkommittén
antonia ax:son johnson ordförande 
t om 31 aug 2008
per lundberg ordförande 
fr om 1 september 2008

lars andersson
jan brink
gunilla byström
per lundberg (t om 31 aug)
liane Wachtmeister
hans-eric von der groeben

margareta borg adjungerande
anders jonsson adjungerande
elisabet lundholm adjungerande 
t om 31 aug 2008
bo jenå adjungerande 
fr om 15 september 2008
lena Svensson adjungerande

hoppkommittén
anders ekberg ordförande

Ledamöter
ulrika hedin-Sånemyr
barbro lillje
knut axel nordenbeldt
bengt Rosberg
annika pihl
peter Steen
annika ersgård adjungerande
tomas torgersen adjungerande

Fälttävlanskommittén
marie carlerbäck ordförande

Ledamöter
bibbi bertilsson
pernilla bjuhr
Sören cederqvist
ulf eriksson
gunilla fredriksson
Stina johansson
jan jönsson
johan lundin
bo österlund
victoria varga adjungerande

körkommittén
Sven-erik peterson ordförande

Ledamöter
dan henriksson
jill isebark
gunilla Sjölén
göran heybroek
per karlsson
marie ågren
Rolf hedqvist
mats eriksson adjungerande

distanskommittén
kjell Westerback ordförande

Ledamöter
gitz johansson
yvonne ekelund
bo kjellgren
per-erik nilsson

voltigekommittén
monika eriksson ordförande

Ledamöter
gunilla carlsson
johnny fiskbaeck
mia kumm
Susanne Sturesson
Sandra olsson

handikappkommittén tävling
nina brunstedt ordförande

Ledamöter
kerstin englund
ulrika von knorring
agneta aronsson
charlotte von arbin

styrelse sektioner och kommittéer
från och med 27 maj 2007–31 maj 2009
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svenska ridsportförbundet
Ridsportens hus
734 94 Strömsholm

besöksadress: 
Ridsportens hus
herrskogsvägen 2, Strömsholm

telefon: 0220-456 00 växel
fax: 0220-456 70, 0220-456 41

e-post: kansliet@ridsport.se
hemsida: www.ridsport.se

blekinges ridsportförbund
kommungården, 371 63 lyckeby
telefon: 0455-157 70
fax 0455-36 06 01
distrikt@blekinge.ridsport.se
www.ridsport.se/blekinge

dalarnas ridsportförbund
insjövägen 13 c, 793 41 insjön
telefon:  0247-404 49
fax: 0247-404 25
distrikt@dalarna.ridsport.se
www.ridsport.se/dalarna

gotlands ridsportförbund
neptungatan 4, 621 41 visby
telefon: 0498-20 70 69
fax: 0498-21 54 74
ridsport@gotsport.se
www.ridsport.se/gotland

gävleborgs ridsportförbund
östanbräcksvägen 67, 824 93 hudiksvall
mobil: 073-814 05 15
distrikt@gavleborg.ridsport.se
www.ridsport.se/gavleborg

göteborg och bohusläns ridsportförbund
nedre kaserngården 5 uppgång 3a, 415 82 
göteborg
telefon: 031-726 61 21
fax: 031-726 60 07
ridsport.goteborg@vsif.o.se
www.ridsport.se/goteborg

hallands ridsportförbund
kardanv. 4 , 432 32 varberg
telefon: 0340-62 24 29
fax: 0340-644450
distrikt@halland.ridsport.se
www.ridsport.se/halland

mittsvenska ridsportförbundet
idrottens hus, box 384, 831 25 östersund
telefon: 063-12 76 17
fax: 063-51 17 05
mittsvenska.ridsport@jhidrott.rf.se
www.ridsport.se/mittsvenska
norrbottens ridsportförbund
idrottens hus, kronan a3b, 974 43 luleå
telefon: 0920-434214
fax: 0920-17995
e-post: distrikt@norrbotten.ridsport.se
www.ridsport.se/norrbotten

skånes ridsportförbund
kungsgården 1831, 247 93 flyinge
arbete: 046-529 10
fax: 046-529 69
info@skaneridsport.se
www.skaneridsport.se
 
smålands ridsportförbund
box 485, 551 16  jönköping
telefon: 036-345 491
mobil: 070-550 54 91
fax: 036-34 54 19
distrikt@smaland.ridsport.se
www.ridsport.se/smaland

stockholms läns ridsportförbund
Smidesvägen 5 3tr, 171 41 Solna
telefon: 08-627 40 00
fax: 08-98 63 66
info@stockholmridsport.se
www.ridsport.se/stockholm

sörmlands ridsportförbund
Ridsportens hus, 734 94 Strömsholm
telefon: 0220-45624
mobil: 070-7417923
fax: 0220-45112
distrikt@sormland.ridsport.se
www.ridsport.se/sodermanland

upplands ridsportförbund
box 23062, 750 23 uppsala
telefon: 018-27 70 16
fax: 018-24 77 30
distrikt@uppland.ridsport.se
www.ridsport.se/uppland

värmlands ridsportförbund
box 10, 651 02 karlstad
telefon: 054-13 28 72
fax: 054-13 28 79
e-post: ridsporten@varmland.rf.se
www.ridsport.se/varmland

västerbottens ridsportförbund
c/o Zone S, box 806, 931 28 Skellefteå
telefon: 0910-72 68 80
fax: 0910-120 95
distrikt@vasterbotten.ridsport.se
www.ridsport.se/vasterbotten

västergötlands ridsportförbund
Staveredsgatan 20, 461 31 trollhättan
telefon: 0520-52 52 70
fax: 0520-52 52 71
distrikt@vastergotland.ridsport.se
www.ridsport.se/vastergotland

västmanlands ridsportförbund
Ridsportens hus, 734 94 Strömsholm
telefon: 0220-456 22
fax: 0220-451 12
vastmanland@ridsport.se
www.ridsport.se/vastmanland

örebros ridsportförbund
box 15023, 700 15 örebro
telefon: 019-17 55 97
fax: 019-10 20 70
orebro@distriktet.nu
www.distriktet.nu

östergötlands ridsportförbund
norsholmsv. 49, 610 21 norsholm
telefon: 011-544 04/05
fax: 011-544 14
distrikt@ostergotlandsrf.se
www.ridsport.se/ostergotland

adresser
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posttidning b
avsändare: svenska ridsportförbundet
ridsportens hus, 734 94 strömsholm

www.ridsport.se

ridsporten är sveriges näst största ungdomssport och en 
av få idrotter där män och kvinnor, unga och gamla  tävlar  
på lika villkor. sporten rymmer cirka 170 000  enskilda med-
lemmar och 930 medlemsföreningar. över en halv  miljon 
rider regelbundet för motion och tävling.


