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HISTORISKT OS-SILVER  
Peder Fredricson och H&M All In red 
hem OS-silver, utan att nudda en bom.

DUBBEL BRONSBRAGD  
Louise Etzner Jakobsson och Zernard  
tog dubbla brons i Paralympics.

FOLKSAM NY HUVUDSPONSOR 
Långsiktigt samarbete tog fart.

POSITIVT RESULTAT  
Två miljoner plus bra buffert inför 2018. 

BLÅGUL SUCCÉ I AACHEN  
Sverige satte färg på CHIO Aachen, 
världens största ridsporttävling. 

SIKTET MOT 2025  
Omfattande arbete bakom flera  
framtidsstrategier .
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SUPERSEGER  
Rolf-Göran Bengtsson och Casall Ask 
vann Global Champions Tour. 

BRONS I KÖRNING  
Unga kuskar körde hem EM-brons.

RIDSPORT 2025  
Ridsporten tar sikte på framtiden.

VI BLIR FLER  
Antalet föreningar ökade.

REININGEN NY i ridsportfamiljen  
och blev därmed den tionde ridsport- 
grenen i förbundet.
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ETT MAGISKT 
RIDSPORTÅR!

Jag upphör aldrig att förvånas 
över styrkan i ridsporten och 
den styrka ridsporten ger. När 
jag hade förmånen att ta emot 
våra olympiska medaljörer och 
tala inför åskådarna i Kungsträd- 
gården var mitt budskap tydligt: 
”svensk ridsport är stark”!   

I september fick jag återigen bevis för vilken 
styrka ridsporten kan ge. På Paralympics i Rio 
samlades ryttare som faktiskt gör skäl för de 
slitna sentenserna ”mot alla odds” och ”aldrig 
ge upp”. För svensk del räckte det till två fina 
bronsmedaljer till Louise Etzner Jakobsson och 
hennes häst Zernard. Några veckor innan hade 
ett annat team samlats kring styrkan och magin 
i sporten. Peder Fredricson fanns i sin bubbla 
en intensiv vecka i Rio och efter 83 övervunna 
hinder kunde han ta emot ett OS-silver.

Det här var inte de enda framgångarna förra 
året. Under Sweden International Horse Show 
avlöste uppvaktningarna och hyllningarna 
varandra när vi tog tillfället i akt att uppvakta 

våra duktiga ryttare och kuskar. Hur tar vi nu 
vara på den styrka och glädje som finns i 
ridsporten? 

Vår verksamhetsidé är att erbjuda Ridsport för 
alla - hela livet. Det är en uppgift och en utman-
ing som vi måste planera, satsa och arbeta för så 
det kan vara möjligt även för kommande 
generationer.

Under året som gått har vi funderat, vridit och 
vänt på olika förslag, tankegångar och idéer. 
Det arbetet har utmynnat i strategiplanen 
Ridsport 2025, vår gemensamma väg mot 
framtiden. 

Vi är ett förbund med aktiviteter från norr till 
söder, på ridskolor, på stallbackar och på 
tävlingsbanor. Vi vill att vår verksamhet ska 
vara det självklara valet både för den som söker 
en idrott och den som vill börja med ridsport, 
som vill utbilda sig vidare eller börja tävla.
Vi har en värdegrund som ger både hästar och 
aktiva bästa förutsättningar till en bra ridsport-
vardag. Det är upp till oss alla att se till att det 
inte bara är vackra ord på ett papper. Hästens 
välfärd ska alltid sättas främst i allt vi gör inom 
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vår sport. Det innebär att vi aldrig får sluta 
ifrågasätta vad vi gör med våra hästar, hur vi 
gör det och varför.

Vi lever alla i en allt snabbare föränderlig värld 
och det är en utmaning och ett ansvar för oss 
alla. Vi vill ge ridsport för alla hela livet. Då 
måste vi kunna erbjuda ridsport för alla under 
olika skeenden i livet. Ridsport 2025 ger oss 
vägledning i hur vi ska nå fram. Vi måste också 
leva upp till det som den ridsportintresserade 
behöver och vill ha utan att ge avkall på vår 
kunskap eller beprövade erfarenhet som byggt 
den livaktiga ridsport vi har.

Det faktum att Sverige inte längre är det land 
där förbundet grundades för över 100 år sedan 
och idrottsrörelsen växte fram är något som vi 
måste förhålla oss till. Vikten av att verkligen 
finnas tillgänglig för alla, ökar. För att kunna 
tillgodose och inkludera alla människor oavsett 
bakgrund och ekonomiska förutsättningar kom-
mer det att krävas förändringar i både synsätt 
och i organisering. Det handlar till exempel om 
kommunikation, administration, aktiviteter och 
synen på ledarskap och styrelsearbete.

Jag ser fram emot att med Ridsport 2025 som 
grund, arbeta för att ridsporten ska fortsätta att 
vara en kraft att räkna med i alla sammanhang. 
Med årets positiva ekonomiska resultat och fler 
medlemsföreningar står vi starka för att möta 
framtiden. Närmast samlar vi oss för nästa års 
spännande kraftprov och manifestation för 
svensk ridsport: FEI EM i Ridsport på hemma-
plan i Göteborg som innebär det största svenska 
ridsportevenemanget på 27 år!  

TILLSAMMANS  
GÖR VI RIDSPORTEN 
STARKARE.
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ÖKAD NÖJDHET
BLAND MEDLEMMAR 

Vartannat år gör Svenska Rid-
sportförbundet en nöjdhets- 
undersökning bland medlems-
föreningarna tillsammans med 
Novus. Sedan 2013 har med-
lemmarna blivit nöjdare med 
förbundet. 

Inställning och nöjdhet har särskilt ökat bland 
föreningar som enbart har tävling och motions-
verksamhet vilket också har stor inverkan på 
totalresultatet – men det finns fortsatt skillnader 
när det gäller behov och uppfattning mellan 
olika typer av föreningar. 

Cirka två av tre av 
föreningarna är som 

helhet nöjda med det arbete förbundet bedriver 
vilket är ökning sedan 2013. Ökningen beror 
framförallt på att föreningar som enbart har 
tävlings- och motionsverksamhet i högre 
utsträckning är nöjda än tidigare. 

Två av tre av 
föreningarna har en 

positiv allmän inställning till förbundet. 
Andelen har ökat sedan 2013 och återigen kan 
en stor del av förbättringen förklaras av en 
betydligt bättre allmän inställning bland 
föreningar som enbart har tävlings- och mo-
tionsverksamhet.

Syftet med undersökningen är att kartlägga hur 
landets ridsportföreningar upplever medlem-
skapet i Svenska Ridsportförbundet, och hur 
förbundet bäst kan stödja föreningarna. Genom 
att kontinuerligt ta pulsen på medlemsförenin-
garnas behov, får Svenska Ridsportförbundet 
värdefull kunskap om hur man kan jobba bättre 
och effektivare för svensk ridsport.

Undersökningen är ett viktigt verktyg för att 
planera verksamheten. I undersökningen som 
presenterades 2014 efterlyste föreningarna en 
satsning på hästhållning och ett mer aktivt 
opinionsarbete. Under året som följde lanserades 
Hästhållningsguiden och i det politiska arbetet 
inför valet på hösten fick vi Carin Jämtin att säga 
att ridsporten ska lyftas in som friskvård direkt. 

Betyget från föreningarna när det gäller arbete 
med hästhållning har också ökat, från att 

2 AV 3

2 AV 3
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ÖKAD NÖJDHET
BLAND MEDLEMMAR 
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föreningarna i huvudsak inte tar ställning i 
frågan till att 62 procent är positiva.

Ridskoleverksamheten och opinionsarbetet 
är de områden som störst andel anser är det en-
skilt viktigaste området som förbundet bör satsa 
på att förbättra i framtiden för att föreningarna 
ska få ännu större nytta av förbundet.

Det är uppmärksammat och Ridskole- och 
Anläggningssektionen har under 2016 fokuserat 
på framtidsstrategin Ridskola 2025. Trots 
tidigare löften är friskvårdsfrågan inte löst, och 
förbundet arbetar också för att ridsporten ska 
behålla och förstärka sin plats i samhället som 
folkhälsa, motion och rekreation med en livaktig 
tävlingsverksamhet.

Resultatet av senaste undersökningen redovisades 
i början av 2016 och svaren visar en ökning av 
nöjdheten med förbundets verksamhet. 

Totalt har 68 procent av de 
tillfrågade föreningarna en 

positiv inställning till förbundet mot 49 procent i 
föregående mätning. Största ökningen har skett 
hos de föreningar som har tävlingsverksamhet, 
där har siffran ökat från 40 procent till 68 
procent.

Drygt en av fyra 
föreningar tycker att 

Ridsportförbundet är nära idealet för det 
perfekta ridsportförbundet.

Faktorer som påverkar omdömet positivt är bra 
information på webb och i utskick, ett bra 
bemötande, att förbundet lyfter viktiga frågor 
och att förbundet jobbar för hästsporten.

På den negativa sidan nämns ökade kostnader, 
långa avstånd och dåligt bemötande. Bäst betyg 
av förbundets verksamheter får arbetet med att 
utbilda ungdomar till goda ledare och förebilder. 
Det är också det område föreningarna säger sig 
ha störst nytta av i sitt eget arbete.

Andelen som upplever sig ha nytta av de 
tjänster/stöd/områden som Svenska Ridsport-
förbundet tillhandahåller har generellt ökat 
sedan 2013.

Fyra av tio 
föreningar 

känner till förbundets fem inriktningsmål och 
det mål som är bäst känt är ”Hästen i centrum”. 
Det mål som uppfattas som viktigast är ”Värde-
fullt medlemskap ger nöjda medlemmar”.

”Värdefullt medlemskap ger nöjda med-
lemmar” är det inriktnings-/verksamhetsmål 
som känns viktigast för föreningarna. Dock är 
det stor skillnad mellan de föreningar som 
enbart har tävlings- och motionsverksamhet 
och föreningar som har ridskoleverksamhet. 
För föreningar med enbart tävling/motions-
verksamhet är det överlägset viktigast med 
inriktnings-/verksamhetsmålet ”Värdefullt 
medlemskap ger nöjda medlemmar” medan det 
för föreningar med ridskoleverksamhet är i lika 
hög grad viktigt med ”Hästen i centrum”. 

1 AV 4

4 AV 10

68%
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De andra tre målen är ”Utbildning och ledar-
skap i världsklass”, ”Tillsammans är vi ett 
förbund” och ”Sportsliga framgångar”, där de 
två senare anses vara minst viktiga.

Åtta av tio förenin-
gar instämmer i att 

Ridsportförbundet framgångsrikt utvecklar 
ridsporten i Sverige. Betygen har ökat markant 
för påståendena att Ridsportförbundet är en 
aktör som gör stor nytta när det gäller att stärka 
vår ridklubb ställning samt är en aktör som 
stärker vår ridklubbs möjligheter att utvecklas.

Sju av tio är som 
helhet nöjda 

med kommunikation från förbundet. Bland 
föreningar med enbart tävlings- och motions-
verksamhet har nöjdheten kring kommunika-
tionen ökat kraftigt sedan 2013 (73 % jmf. 51 % 
2013). Bland föreningar med ridskoleverksam-
het ligger andelen nöjda med kommunikationen 
på ungefär samma nivå som 2013.

Sju av tio känner 
till Idrottslyftet 

vilket är en något mindre andel jämfört med 
2013 då 8 av 10 svarade detsamma.

Undersökningen har genomförts som en web-
baserad undersökning, under perioden 8 decem-
ber 2015 – 26 januari 2016. Undersökningen 
omfattar totalt 345 intervjuer med ridklubbar 
vilket ger en ökad svarsfrekvens om 40 % 
(jämfört med 33 % i föregående mätning).  

43 % av föreningarna har såväl ridskola, tävlings-
ryttare som motionsryttare (alla 3 verksamheter)

TYP AV VERKSAMHETER:
Tävling+motion: 33 %
Enbart ridskola: 6 %
Enbart tävling: 6 %
Ridskola+motion: 3 %
Enbart motion: 3 %
Ridskola+tävling: 2 %

7 AV 10

8 AV 10

7 AV 10
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VI ÄR VÅRA 
ME DLEMMAR!

 

Idag är vi en av Sveriges största idrotter, den 
näst största ungdomsidrotten och en engagerad 
folkrörelse. 895 ideella föreningar är navet i vår 
organisation. Engagemang är vårt honnörsord. 
Och hästen är vår hjälte!

Vi är våra medlemmar. Föreningar från  
Haparanda till Ystad är organiserade genom 19 
distrikt och med sammanlagt 153 482 enskilda 
medlemmar. På 463 ridskolor genomförs varje 
år cirka fem miljoner ridtimmar. Totalt finns 
cirka 18 000 ridskolehästar i ridskolans tjänst. 
Vår breda förankring men minst en ridskola i 
varje kommun, gör oss världsunika. Vi vågar 
påstå att ridsporten inte är så tillgänglig för så 
många någon annanstans i världen.  Svensk 
ridsport är också en stormakt på den interna-
tionella tävlingskartan och en olympisk idrott 
med stolta anor. Vi är medlem i Riksidrottsför-
bundet sedan 1962, och en del av idrottssverige.

I över hundra år har Svenska Rid-
sportförbundet arbetat för att ta till 
vara hästkraften och utveckla svensk 
ridsport till världens bästa. 
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Ridsport för alla - hela livet
Ridsport erbjuder ett livslångt intresse där män 
och kvinnor, unga och gamla, tar plats och 
tävlar på lika villkor. Vi är många tjejer, hela 90 
procent. Förr var det precis tvärtom. Fram till 
1950-talet var det män och militärer som var 
flest. Vår ambition är att alla ska känna sig 
välkomna till stallet, oavsett kön, etnicitet, 
sexualitet eller funktionsnedsättning.  Många 
blir kvar i ridsporten hela livet men allt fler 
äldre väljer att börja rida i mogen ålder.  Men 
ungdomarna dominerar. Visste du att ridsport 
är Sveriges näst största ungdomssport efter 
fotbollen (baserat på LOK-stöd).  

Naturlig ledarskola
Stallbacken är en naturlig skola för ledare.  
Varje år utbildas cirka 500 unga ledare inom 
ridsporten och via samarbetet med riksanlägg-
ningarna Flyinge, Wången och Strömsholm, 
utbildar vi till exempel ridlärare, tränare och 
tävlingsfunktionärer för att säkra säkerhet och 
djurskydd.

Tio ridsportgrenar
Hos oss finns tio ridsportgrenar: dressyr, 
hoppning, fälttävlan, distansritt, voltige, körning, 
working equitation, para-sport för ryttare och 
kuskar, reining och gymkhana. 2016 kan vi 
även hälsa reiningen välkommen, Ridsportför-
bundet arrangerar tävlingar och tar ut landslag 
och varje år tar cirka 26 000 licensierade 
tävlingsryttare sats under 4 610 antal tävlings-
dagar (2016). Ridsporten är en stor sport för 

personer med funktionsnedsättning med en rik 
verksamhet på våra ridskolor och med 
framgångsrika landslag i paradressyr.

Pigg hundraåring
Ridsporten organiserades i sin första form 
genom Svenska Ridsportens Centralorganisation, 
SRC, i samband med olympiaden i Stockholm 
1912. 1993 förenades alla ridsportens organisa-
tioner (SRC, Ridfrämjandet, Svenska Ponnyryttar- 
förbundet och Sveriges Lantliga Ryttarföreningar) 
i ett gemensamt förbund. Sedan år 2000 finns 
ridsportens kansli på Strömsholm.   
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FÖRBUNDSSTYRELSEN KANSLI

19 DISTRIKT

Tävlings- 
sektionen

Utbildnings- 
sektionen

Ridskole- och 
Anläggnings- 

sektionen

Medlems- 
sektionen

Centrala 
Ungdoms-
sektionen

FÖRBUNDSSTÄMMAN

Djurskyddsutskottet

Juridiska utskottet

Disciplinnämnden

Säkerhetsutskottet

Arbetsutskott

900 FÖRENINGAR, 
463 RIDSKOLOR

Miljö och hållbar-
hetsutskottet
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Sverige ska vara en ledande ridsportnation  
i världen avseende kvalitet på breddverksamhet,  

sportsliga framgångar, hästar och hästhållning. 

 
Vår verksamhet ska kännetecknas av stort  

engagemang, hög kompetens, skickligt ledarskap, 
ansvarstagande och god etik. 

VISION
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RIDSPORTENS  
LEDSTJÄRNOR 

För att sprida glädje och motivation och för  
att alla ska trivas inom ridsporten, både hästar 

och människor, har vi har vi samlats kring 
några ledstjärnor. De handlar om respekt, 

stolthet, trygghet, och ansvar, samt om att se 
andra och att själv vara en god förebild. Genom 
att låta ledstjärnorna genomsyra vår ridsport-
vardag blir de också ett naturligt steg mot en 

idrott med hög etik och moral. 

Det finns två olika slags ledstjärnor; de som 
har med hästen att göra och de som gäller 

samspelet mellan dig och dina medmänniskor.
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  Jag visar respekt för alla människor. 

  Jag bekräftar och berömmer andra.

  Jag berättar öppet och tydligt om jag har olika uppdrag och roller. 

  Jag är en god förebild för ridsporten. 

  Jag tar ansvar och agerar om någon bryter mot våra regler. 

  Jag hanterar hästen på ett sätt som jag kan stå för  
och som jag är stolt över inför omvärlden. 

  Jag behandlar alla hästar med respekt. 

  Jag ser till att hästen finns i en trygg och säker miljö  
och jag reagerar om den far illa. 

  Jag tränar och tävlar i samspel med hästen och kräver inte mer  
än vad vi har förutsättningar att klara av.

  Jag ansvarar själv för att öka min kunskap och kompetens om hästen. 
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SAMARBETS-
PARTNERS

Genom starka värden, engage-
mang och äkta hästkrafter bygger 
vi långsiktiga samarbeten som 
syns och utvecklar ridsporten 
på bred front. 

Tillsammans med våra samarbetspartners 
utvecklar vi svensk ridsport.  2016 välkomnade 
vi Folksam som ny huvudsponsor till Svenska 
Ridsportförbundet. Ridsporten har sedan 2011 
saknat en huvudsponsor så det är förstås extra 
glädjande att Folksam nu är en del av ridsport-
familjen. Läs mer om hur det nya samarbetet 
utvecklar ridsporten och skapar medlemsnytta 
på sidan 26. 

ATG finns sedan många år vid ridsportens sida 
och utvecklar framförallt ryttare för framtiden 
genom satsningen ATG Hopp & Talang. Sats-
ningen är en del av Svenska Ridsportförbundets 
system för ryttarutveckling nivå fyra. Målet 
med satsningen är att ge talangfulla ryttare 
stöttning under ett år och kunskap för framtid-
en. Under året ingår dels ett mentorskap, dels 

fyra avsuttna träffar med obligatoriskt deltagan-
de för adepterna. Satsningen började som en 
renodlad hoppsatsning 2014 men rymmer idag 
även dressyr- fälttävlans- och pararyttare. Läs 
mer om ATG Hopp & Talang här. 

Hopp&Talang 2015/2016
Emelie Aldenfalk, dressyr
Antonia Andersson, hoppning
Johanna due Boje, dressyr
Sandra Gustafsson, fälttävlan
Malin Josefsson, fälttävlan
Py Jägerden, hoppning

Överskottet av spelet på hästar går tillbaka till 
hästverksamheten i landet genom övergripande 
insatser för hästnäringen via Hästnäringens 
Nationella Stiftelse och Hästsportens Ungdoms-
satsning. Dessutom ges ett årligt bidrag till 
Stiftelsen Hästforskning.

Saab är svensk dressyrs egen grensponsor och 
förbundssponsor till Svenska Ridsportförbundet.

Samarbetet ska på olika sätt verka för att öka 
intresset för ridsporten i Sverige och antalet 

https://hoppochtalang.se/
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SAMARBETS-
PARTNERS

Foto: eventingphoto.se

Foto: Jessica Ortiz
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Ny supporterkollektion.
 
För att öka samhörigheten och stärka 
varumärket svensk ridsport och våra 
ridsportlag presenterade vi under året en 
ny supporterkollektion.

Ett brett sortiment av kläder och utrust-
ning för sanna supporters som nu finns 
enkelt att köpa via en ny webshop. 
Kollektionen som fick en flygande start, 
kommer att utvecklas efter hand.

Här finns hela kollektionen.
 
Heja Sverige!

medlemmar hos Svenska Ridsportförbundet. 
Saab vill genom samarbetet också öka intresset 
för teknik och innovationer inom ridsporten 
och framförallt hos unga kvinnor. Under 2017 
inleds en dressyrtour tillsammans med profil-
ryttaren Patrik Kittel, där teknik möter dressyr i 
världsklass.

Leksands Knäckebröd och ridsporten har 
samarbetat under många år. Ett viktigt fokus i 
samarbetet är att sprida kunskap om hur bra 
kost på regelbundna tider höjer orken och 
prestationsförmågan. Leksands Knäckebröd är 
en av huvudsponsorerna till Strömsholmstäv-

lingarna och sponsrar tävlingar runt om i landet 
året om. Leksand Knäckebröd stödjer också 
förbundets ryttarutveckling nivå 4, där utvalda 
ryttare får extra stöd och kunskap för att nå 
toppen.

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

Anslutna föreningar kan också till reducerat 
pris få hjälp av LRF Konsult med en ekonomisk 
analys av verksamheten via “Ridskolekollen”.  

http://nehreklam.se/eshop/ridsport/
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Huvudsponsor 2016

Förbundssponsorer 2016

Officiella leverantörer 2016

Grensponsorer/Partners 2016
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FOLKSAM NY  
HUVUDSPONSOR

Försäkringsbolaget Folksam  
är från 2016 ridsportens nya 
huvudsponsor i ett långsiktigt 
samarbete.  

Folksams satsning på ridsporten centralt omfat-
tar alla verksamhetsområden inom Svenska 
Ridsportförbundet och lägger extra stor vikt på 
utbildning och ungdom, de viktiga nycklarna 
till framtidens ridsport.

- Ridsporten har saknat en huvudsponsor 
under några år och därför är vi glada och stolta 

att Folksam väljer att storsatsa på ridsporten. 
Det ger ridsporten nya möjligheter, sa Svenska 
Ridsportförbundets ordförande Ulf Brömster 
när samarbetet offentliggjordes på hösten 2015.

Folksam har ett långvarigt och stort engage-
mang inom idrotten. Bland annat som partner 
till 54 olika idrottsförbund, varav fem är prior-
iterade samarbetspartnersoch där ridsporten är 
en av de fem. Genom samarbetet med Folksam 
knyts ridsporten ännu närmare idrotten.

- Det är mycket glädjande att Svenska Ridsport-
förbundet valt Folksam som samarbetspartner 
och det är ytterligare en bekräftelse på att vi är 
idrottens försäkringsbolag. Vi engagerar oss i 
det våra kunder bryr sig om genom att stärka 
deras erbjudande. Ridsport är ju den näst 
största ungdomsidrotten i Sverige och är också 
en sport som engagerar många av våra kunder, 
kommenterade Lars-Inge Svensson, chef 
Folksam Idrott.

Genom samarbetet med Folksam kan Svenska 
Ridsportförbundet bland annat att kunna 
erbjuda medlemmarna en Svenska Ridsportför-
bundets hemförsäkring och förmånliga sam-
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FOLKSAM NY  
HUVUDSPONSOR
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lingsrabatter från Folksam. Förbundet kan 
också dra nytta av Folksams långa erfarenhet av 
skadeförebyggande arbete inom idrott. Folksam 
har till exempel varit med om att framgångsrikt 
förebygga knäskador på fotbollstjejer genom 
programmet Knäkontroll.

- För oss är det viktigt sätta medlemmen i fokus 
och därför känns det väldigt bra att tillsammans 
med vår nya huvudsponsor kunna presentera 
en nyhet i avtalet som innebär reell nytta för 
våra medlemmar, sa Ulf Brömster.

Samarbetet inleddes i januari 2016 och löper 
inledningsvis över en femårsperiod och från 1 
januari 2016. Folksams olycksfallsförsäkring för 
alla medlemmar i Svenska Ridsportförbundet 
trädde i kraft 1 januari 2017. 
 
Samarbetsavtalet innebär också att Folksam har 
titelsponsorskapet för laghoppallsvenskorna, 
Folksam Elitallsvenska och Folksam Ponny-
allsvenska (se sidan 72). Folksam ökar bland 
annat också kunskapen bland unga genom 
Folksam Hästkunskap Cup (se sidan 91)  
och stödjer Svenska Ridsportförbundets  
ryttarutveckling nivå 2 och 3.

Det nya samarbetet innebar att Svenska Rid-
sportförbundet centralt lämnade ett mångårigt 
och framgångsrikt samarbete med Agria 
Djurförsäkringar, tidigare huvudsponsor, och 
sedan 2012 ridsportens förbundssponsor.  
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Handslaget som bekräftade 
samarbetet. Ulf Brömster, Svenska 
Ridsportförbundets ordförande, på 
Nicorro och Jens Henriksson, vd 
och koncern- chef Folksam, på 
Yasmin. Båda hästarna från 
Enskede Ridskola.

Testar hästkrafterna. Folksams VD Jens Henriksson 
inledde samarbetet med ridsporten – till häst såklart.

MEDLEMSNYTTA
Genom samarbetet med Folksam får Svenska 
Ridsportförbundets medlemmar möjlighet att 
teckna förmånlig hemförsäkring och från och med 
2017 finns den gemensamma olycksfallsförsäkringen 
för alla medlemmar hos Folksam. Läs mer här.

https://www.youtube.com/watch?v=i1C8TUF1z0w
https://www.folksam.se/forsakringar/idrottsforsakring/ridsport/idrottsforsakring
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HÄSTVÄLFÄRD 
I FOKUS

Etiska frågor kring tränings- 
metoder och hur vi hanterar 
våra hästar är diskussioner som 
intensifierades under året. Att 
arbeta för ökad hästväfärd hör 
till Svenska Ridsportförbundets 
absolut viktigaste uppgifter. I 
anslutning till Sweden Interna-
tional Horse Show i november 
bjöd förbundet in till ett semi-
narium på temat med framförallt 
hästutbildning och tränings- 
metodik i fokus. 

Det öppna seminariet samlade en kunnig panel 
och många åhörare. Elisabet Lundholm, ord-
förande i Svenska Ridsportförbundets tränarråd 
och tidigare förbundskapten i dressyr och 
A-tränare, var moderator och lyfte många 
angelägna frågor.
- Det var ett bra och jätteviktigt forum med så 
mycket gedigen och värdefull kunskap samlad 
på en plats. Det blev en bra dialog, samman- 
fattade hon.

- Att belysa de här frågorna ur så många  
perspektiv som möjligt, både utifrån beprövad 
erfarenhet och forskning, är verkligen värde-
fullt. Vi måste alltid sätt hästens väl främst i allt 
vi gör inom vår sport. Därför får vi aldrig sluta 
fråga oss vad vi gör, hur vi gör det och varför.
Våga säga ifrån om en häst rids felaktigt och 
inte ser ut att trivas, var en central fråga. Men 
hur gör man?

Fredrik Reuterskiöld, FEI-steward och överdo-
mare svarade:
- Vi uppskattar om fler säger ifrån om de ser 
något som vi inte upptäcker på en framridning.
Alla som sysslar med hästar bär ansvar för att 
hästarna utbildas rätt och rids på ett bra sätt.

Utbildning av morgondagens ryttare, mer fokus 
på forskning hur hästen egentligen mår under 
ridning var frågor som återkom under seminariet. 
Dessutom efterlystes en förbättrad och utökad 
information kring djurskydd från Svenska 
Ridsportförbundet.

Forumet var början på ett långsiktigt arbete för 
ökad hästhälsa och fokus på träningsmetoder.
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I december arrangerades ett dressyrseminarium 
i Helsingborg där domare, tränare och ryttare 
diskuterade etik och hästvälfärd. Och att tåla bli 
granskad som sport. 

- Vi har alla ett ansvar för hur våra hästar rids 
under träning och tävling, konstaterade en av 
seminariets ledare, A-tränaren Kerstin André.
Grundutbildning av ryttarna och hästarna är 
mycket viktig menade Agneta Aronsson, 
tränare, domare och ridlärarutbildare på Rid-
skolan Strömsholm.
- Vi har idag ett glapp där många av våra unga 
tävlingsryttare inte har en ridskolebakgrund. 
Den svenska ridskolan har haft och har en 
viktig roll i att grundutbilda ryttarna. Därför 
har tränarna ett stort ansvar. 

På Tävlingskonferensen i Alvik utanför Stock-
holm diskuterades hästens välfärd under tävling 
av bland andra Disciplinnämndens ordförande 
Cecilia Tholse som ville väcka nya tankar om 
vd som är bra djurskydd på tävlingsplatserna.

Till bollplank hade hon dopningsexperten Peter 
Kallings som både förklarade tävlingsveterinärens 
roll och ansvar och orienterade om dopnings-
frågor och smittskydd. Allt med hästens välfärd 
för ögonen.   

I panelen:
Elisabet Lundholm, ordförande Ridlärar- och Tränarrådet, moderator
Karl Henrik Heimdah ordförande Svenska Ridsportförbundets Djurskyddsutskott
Robert Fritz, ordförande Svenska Ridsportförbundets Utbildningssektion
Fredrik Reuterskiöld, FEI Steward General Sverige
Eric Lette, internationell dressyrdomare, unghästdomare samt svensk dressyrdomarutbildare
Marie Rhodin, forskare och veterinär SLU
Tinne Vilhelmson Silfvén, dressyrryttare och ledamot i Djurskyddsutskottet
Jens Fredricson, hoppryttare och stallmästare Ridskolan Strömsholm
Sofie Viksten, PhD hästvälfärd, fd djurskyddshandläggare
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DEN GRÖNA 
TRÅDEN

Ett hållbart förhållningssätt ska i 
framtiden genomsyra alla verk-
samheter inom Svenska Rid-
sportförbundet.  Nyinstiftade 
Miljö- och Hållbarhetsutskottet 
är motorn i arbetet och ska med 
en ny och tydlig strategi nysta 
den gröna tråden genom rid-
sporten. 

Hästar och miljö är mer än bara gödsel, 
skottkärror och sopkvastar. Hästen kan till och 
med få den fina titeln planetskötare. Om vi 
människor bidrar på rätt sätt.  

En hållbar utveckling är en utveckling som 
tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 
kommande betyder att alla generationers 
förutsättningar att leva goda liv och utveckla 
sina samhällen. 

Miljö- och Hållbarhetsutskottets uppgift är ge 
ridsportens alla våra verksamheter och samar-
beten ett hållbart perspektiv. Både miljömässigt, 

socialt och ekonomiskt, samt planera för hur vi 
tillsammans kan arbeta för en hållbar ridsport 
med hänsyn till planeten, människor och våra 
husdjur. Ridsportens strategi bygger på re-
gerings miljömål, beaktade ur ett idrottsligt 
perspektiv.

Strategin syftar till att möta omvärlds-föränd-
ringar med ett proaktivt arbetssätt. Målet är att 
hållbarhetsfrågan år 2025 ska vara en väl 
integrerad, naturlig samt prioriterad fråga i 
förbundets verksamhet. Visionen är att ut-
skottet har spelat ut sin roll år 2025. 

Rapporten ”Hästen och hållbar utveckling” 
Rapporten är en frukt av det samarbete kring 
miljö- och hållbarhetsfrågor som inletts mellan 
Svenska Ridsportförbundet, Got Event, Lövsta 
Stuteri, Det Naturliga Steget och Zero Mission. 
Rapporten tar fasta på dagens utmaningar och 
hur vi hästälskare tillsammans kan skapa en 
hållbar framtid för ridsporten.   
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HÅLLBAR VISION
Svensk ridsport är en global förebild som inspirerar  
för sitt gedigna hållbarhetsarbete vilket genomsyrar  
all verksamhet kring häst och ryttare.

HÅLLBAR  LEDSTJÄRNA
Tusentals hovar, händer och ryttare bidrar till att bygga 
en ridsport med hållbar utveckling i världsklass!  

Miljö- och Hållbarhetsutskottet. 
Gabriella Bragée, förbundsstyrelsen (ordförande) 
Therese Lundahl, Centrala Ungdomssektionen
Alexandra Mörner, Axel Johnson AB
Camilla Välimaa, Det naturliga steget

Anna Forslid Skånemejerier
Johanna Hector, Gotevent
Linda Kjellberg, Ridskolan Strömsholm
Marlene Bernfalk, Svenska Ridsportförbundets 
kansli
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FRISKVÅRDS- 
FRÅGAN

Att ridsporten exkluderas från 
friskvårdsförmånen är en kärn-
fråga för ridsporten och en 
jäsande surdeg som fortsätter att 
knådas av politiker. Men utan 
resultat. I Almedalen kom frågan 
upp till diskussion. Ännu en gång. 

När politiker och påverkare möts i Almedalen 
fanns givetvis ridsporten på plats och deltog i 
seminarierna under Idrottens dag och med 
aktiviteter i den välbesökta Almedalsparken.

Ännu en gång kom friskvården upp på bordet 
och väckte engagemang. Ridsporten är en av 
fyra idrotter som är enligt regelverket är undan-

tagen friskvårdsförmån.  En sjuk regel och 
orättvisa i ett diskriminerande och otidsenligt 
regelverk. 
- Friskvårdsavdraget är idag ett lapptäcke och 
vi vill ha en översyn under den här mandat-
perioden, menade minister Wikström, i 
Almedalen.

Ridsportförbundets talesperson Kicki Ronnerberg 
Bäckman har tröttnat.
- Vi börjar bli smått otåliga. Vi har väntat på 
besked sedan 1987. Löften har kommit på 
löpande band, till och med ett riksdagsbeslut. 
En översyn är OK, men under tiden ska alla 
idrotter behandlas lika.
- Vi är förbannade. Bollandet tar aldrig slut 
mellan skatteutskott, skatteverk och riksdags-
beslut. Nu får det vara nog!  
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MINISTERN  
PÅ STALLBACKEN

Folkhälso-, sjukvårds- och 
idrottsminister Gabriel Wik-
ström besökte Ridsportförbun-
det på Strömsholm i juni. Och 
blev korad till ridborgare på 
kuppen. 

Det var tillsammans med bland andra Svenska 
Ridsportförbundets vice ordförande Helena 
Carlsson som ministern gästade Ridsportför-
bundet på Strömsholm och fick en inblick i 
ridsporten, direkt från stallbacken. Samtalen 
kretsade framförallt kring ridsportens politiskt 
viktiga frågor. Kicki Ronnerberg Bäckman, 
ansvarig tjänsteman för ridsportpolitik och 
samhällsfrågor, gav bland annat en uppdatering 
och ett historiskt perspektiv på ridning som 
avdragsgill skatteförmån.

- Ridsport som friskvård är omöjligt att glömma 
bort. Vi återkommer i frågan, lovade Gabriel 
Wikström.

Helena Carlsson visade också på hur hästen 
måste in i samhällsplaneringen på ett bättre sätt 
och behovet av renovering och upprustning av 
ridsportens anläggningar runt om i landet.

Wikström passade också på att rida hem Rid-
borgarmärket. Han klarade testet galant och 
generalsekreterare Carina Sjöberg kunde därmed 
kröna den andre ministern genom tiderna till 
ridborgare. Den första var statsminister Ola 
Ullsten, 1978.   
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FRAMTIDEN  
I FOKUS

Ridsportforum i Västerås samlade 
närmare 200 förtroendevalda 
och anställda för en halvhalt 
mellan förbundsstämmorna,  
och för att tillsammans ta sats 
mot framtiden.

Vi är bäst tillsammans var den starka känslan 
efter årets Ridsportforum som hade temat 
”Ridsport 2025”, namnet på förbundsstyrelsens 
strategidokument. Ridsportforum arrangerades 
i samarbete med Folksam och inspirerande 
föreläsare gav energi åt samtal om ridsportens 
framtid. Uppgiften var framförallt att ge inspel 
till det pågående strategiarbetet och identifiera 
gemensamma mål mot 2025. För att ge ett brett 
diskussionsunderlag inför forum, togs en 
rapport fram med nuläge (SWOT-analys), 
omvärldsspaningar och trender samt en sam-
manställning av kunskap från undersökningar 
och dialog med medlemmarna.  Medlemmarna 
har varit delaktiga i processen genom fram-
förallt flera workshops ute i landet.

De centrala frågeställningarna under Ridsport-
forum var:
- Var vill ridsporten vara 2025?
- Hur kan ridsporten fortsätta att vara 
framgångsrik även i framtiden?
- Hur kan ridsporten genom arbetet med en 
stark och gemensam värdegrund, arbeta för att 
identifierade spänningsfält kan bli till ridspor-
tens styrkor?

De tre spänningsfält som diskuterades var ideell- 
kommersiell, bredd-elit och ridskola-tävling.

Ridsportforum avslutades med paneldebatt där 
Ulf Brömster och fyra av dem fem sektionsord-
föranden tog plats: Meta Persdotter (TS), Robert 
Fritz (US), Markku Söderberg (RAS) och Made-
leine Almqvist (CUS).
En fråga som kom upp var om inte strävan efter 
att vara flexibel, modern och digital rent av 
riskera att förstöra kärnan i vårt vinnande 
koncept – att vara en fristad i en stressad värld?
- Inte nödvändigtvis, menade förbundsord-
förande Ulf Brömster
- Vi kommer fortfarande att vara i stallet och 
vara väldigt konkreta. Men vi måste bestämma 
vad vi vill ha digitaliseringen till. Vi ska se 
möjligheten, inte bli slavar under den.
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- Kanske måste vi tänka om för att få det ideella 
engagemanget att ses som en möjlighet i stället 
för ett hot, och möta den flexibla människan i 
den flexibla vardagen, funderade Centrala 
Ungdomssektionens Madeleine Almqvist.
Gudrun Orava, ordförande i Upplands Rid-
sportförbund sammanfattade Ridsportforum  
2016 så här:

- Jag upplever att det är en helt annan gemen-
skap inom förbundet nu än för några år sedan. 
Det har hänt något och vi arbetar mycket bättre 
tillsammans nu.
 
Ridsportforum är också avstämning mellan 
förbundsstämmorna där bifallna motioner från 
förbundsstämman 2015 redovisades.  

Inspelen från Ridsportforum bearbetades och har legat till grund för förbundsstyrelsens slutgiltiga 
förslag till framtidsstrategi, som efter remiss till medlemmarna bearbetas ytterligare under 2017 .

Fem strategiska områden har identifierats:
1. Ridsportens värdegrund och varumärke – Det kommer att stärka vårt varumärke
2. Ridsport på hästens villkor – Det bästa för hästen, och för oss 
3. Ridsport på individens villkor – Fler aktiva som vill vara med oss
4. Ridsportens prestationsmiljöer – Vi utvecklar- individer och hästar
5. Ridsportens förutsättningar – Vi påverkar- nationellt och internationellt
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FLER TITTAR 
PÅ RIDSPORT

Inget sätter fart på TV-tittandet 
som ett olympiskt spel och blir 
det dessutom medalj blir det 
ännu fler som slår sig ned fram-
för rutan.

Rekordsiffran för hur många som sett ridsport 
på TV återfinns 2012, men under förra året 
uppnåddes högsta räckvidd sedan dess, med 73 
miljoner tittartillfällen under året. Antalet 
TV-timmar totalt för ridsporten är de lägsta 
sedan 2011, men de sändningar som varit har 
däremot setts av fler. Noterbart är att sändnin-
gen från invigningen av CHIO Aachen 2016 har 
setts av närmare 1 miljon.

På tio år har antal pressklipp som rör ridsport 
ökat med hela 161 procent. Under 2016 skrevs 
i genomsnitt över 220 artiklar i digital press 
plus fyra helsidor i tryckt press per vecka.

Peder Fredricsons och Louise Etzner 
Jakobssons framgångar i Rio de Janeiro spelar 
förstås in i ökningen, men antalet klipp slår inte 
heller här rekordet från 2012 och OS i London. 
Jämfört med 2008 och OS i Hongkong har 
klippen fördubblats. Artiklar om ridskola och 
breddverksamhet får fortsatt stort utrymme och 
ryms i kolumnen ”Övrig” (se sammanställning).

I tryckt press toppar Göteborgs-Posten tillsam-
mans med Gefle Dagblad och Arbetarbladet 
ridsportbevakningen sett till antal artiklar. De 
finns också med i toppen vad gäller exponer-
ingsvärde, det vill säga annonsvärdet av artikelns 
utrymme i tidningen. 

Rikstäckande media producerar färre artiklar 
men med högre exponeringsvärde. Totalt 
exponeringsvärde för ridsporten i tryckt press 
landar för 2016 på dryga 21 miljoner kronor.161 % Så mycket har antalet 

pressklipp om ridsport 
ökat på tio år.

21 MILJONER
kronor. Exponeringsvärdet för 
ridsporten i tryckt media
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Under 2016 har vi för första gången mätt 
värdet av hur ridsporten syns på webben i 
nättidningar. Exponeringen på webben har 
samma exponeringsvärde som för tryckt press, 
dryga 21 miljoner kronor.

Svenska Ridsportförbundet var en av pionjärer-
na på internet och vi lanserade vår hemsida 
1996. Sedan har antalet kanaler utökats för nå 
medlemmar, media och allmänhet med fakta, 
information och nyheter. Förbundet når alltfler 
på Facebook, på Twitter och på Instagram. 
Antalet följare ökar konstant i alla tre kanalerna, 

medan antalet besökare på hemsidan stannat av 
och ligger på 160 000 besökare per månad.

Även om ridsporten fortfarande syns väldigt 
bra i media, och vi märker också ett ökat intresse 
från lokaltidningar, lokalradio och TV, kan vi 
också notera ett förändrat medielandskap med 
en ökning av att alltfler hämtar sin information 
via sociala medier

För mer statistik över ridsporten i media, se 
Ridsporten i siffror 2016.    
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Topp-10 nyheter november 2016

1. /Svensk-Ridsport/Nyheter/2016/11/Villdujobbahososs/
2. /Tavling/Hoppning/Nyheter/2016/11/CasallhopparommiljoneriDoha/
3. /Tavling/Nyheter/2016/11/TRIochIII2017klara/
4. /svensk-ridsport/nyheter/2015/10/informationomridhjalmar/
5. /Tavling/Nyheter/2016/11/FrossablandhastdokumentareriSVTPlay/
6. /Tavling/Hoppning/Nyheter/2016/11/SpannandeSMpaStromsholm/
7. /Tavling/Nyheter/2016/05/BiljettslapptillFEIEMiRidsport2017/
8. /Tavling/Distansritt/Nyheter/2016/10-12/Ingadispenserforsvenskaryttare/
9. /Svensk-Ridsport/Nyheter/2016/11/Forumomhastutbildningochdjurskydd/
10. /Tavling/Hoppning/Nyheter/2016/11/Hostenshastfestforponnyryttareochchildren/

Topp-10 sökord november:

1. Grönt kort
2. TR
3. Dressyrprogram
4. Vaccination
5. Försäkring
6 TV
7. Hjälm
8. Basutbildning
9. Doping
10. Dressyr
Källa: GoogleAnalytics

Antalet följare vid årsskiftet på:

47 922      22 400       3 000
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HÄST&RYTTARE
Häst&Ryttare, Svenska Ridsport-
förbundets medlemstidning, har 
kommit ut sedan 2005. Den 
skickas till varje hushåll som ha 
en eller flera medlemmar i någon 
av föreningarna anslutna till 
förbundet.

2016 kom den ut med fem tryckta nummer, 
varav två dubbelnummer. Två av numren 
trycktes i sex olika editioner för att inkludera 
regionsbilagorna, distriktens egna sidor i 
Häst&Ryttare. Upplagan är cirka 123 000 ex, 
den varierar i takt med att föreningarna upp- 
daterar sina adressregister.

Tidningen har utvecklats och förändrats under 
åren i takt med tiden. 2016 var gjordes en 
omarbetning med nytt redaktionellt koncept, 
innehåll och struktur med nya avdelningar, ny 
logotyp och grafisk profil. Tidningen fick också 
nytt format och papper samt en formuppdatering 
av webben. Tidningen riktar sig nu tydligare till 
ungdomar och unga vuxna, och ska komma 
närmare stallgolvet och våra föreningar för att 
förmedla mycket mera hästkärlek och stallkänsla. 

Vi frågade våra läsare om de noterat förändringen 
och vad de tyckte om den. Svaren var övervä-
gande positiva. Läsarna är engagerade och att 
tidningen har en bred målgrupp märks på 
svaren om innehållet.    

25. HÄST & RYTTARE NR 1 201624. HÄST & RYTTARE NR 1 2016

TE X T :  A N NA  K ÅGS TRÖ M  
FOTO :  S USA N N E  WA L S TRÖ M

Det är en högst rutinartad, men ändå märkvärdig sak. 
Tre ston står uppställda i de särskilda spiltorna med svan-
sarna hissade i luften. Bakom dem rör sig två kvinnor, 
lugnt och rutinerat. Småpratandes tvättar de kring stonas 
ändtarm och vulva för att förbereda inseminering. En av 
dem vänder sig till seminassistenten Nina Känsälä, som 
precis fyllt en seminspruta med en miljard spermier:

– Vem är du på väg in i?
Det är ett sekundsnabbt jobb. Nina Känsälä för vant in 

seminsprutan i ett av stonas livmoder och trycker in sper-
mierna. Så biter hon tag i toppen på sprutan med tänderna, 
drar ut den en bit och ser till att det kommer in luft för att 
sedan tömma det sista ur röret med ännu ett fi ngertryck.

Så blir – förhoppningsvis – ett nytt hästliv till.

Vi befi nner oss strax norr om Stockholm på Lövsta 
stuteri och seminstation, ägt av företagsledaren Antonia 
Ax:son Johnson och hemmabas för den svenska dressyr-
stjärnan Tinne Vilhelmson Silfvén. Inseminationen vi pre-

Efterlysning! 
Framtidens 
ridskolehäst

Stadig och trygg. Smidig och 
tävlingsglad. Kraven på den 

perfekta ridskolehästen är en 
omöjlig ekvation. Samtidigt 

minskar hästaveln i både Sverige 
och övriga Europa. Så varifrån 
ska de svenska ridskolorna få 

sina hästar i framtiden?

S PA N I N G
Ridskolehästen

En blivande OS-häst är vad 
många uppfödare drömmer om 
att avla fram. Den stora massan 
av ryttare, och ridskolorna, ser 
gärna att aveln också riktas in 
mot hästar som ”alla kan rida”.

Salsa  Mälarhöjdens ridskola
Nisse  Mälarhöjdens ridskola

T R Ä N A  ” KO N D I S ”
Så gör Peder Fredricson      

med sina tävlingshästar 

L E V E R   &   N J U R A R
Anatomiskolan om några  

av hästens starka organ

D E L A R  E N  D RÖ M
Möt nya förbundskaptenerna 

Henrik och Fredrik

Jobba med hästar

Nr 1 2017 För dig som är medlem i Svenska Ridsportförbundet

I huvudet på 
en ridlärare

Häng med en vanlig arbetsdag 7.00–21.30

Hästskötarens 
bästa vår-tips

+
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SUCCÉVECKAN I AACHEN
2016 blev världens största ryttar- 
tävling ”blågul” när Sverige var 
partnerland till CHIO Aachen 
under en succévecka i juli, med 
pampig invigning och svenska 
kungaparet på plats.
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Det beskrivs som ridsportens Wimbledon och 
”ridsportens huvudstad”.  I Aachen har det 
skrivits ridsporthistoria sedan 1898 och varje år 
samlar tävlingen runt 360 000 besökare.  Under 
senare år har olika partnerländer satt färg på 
den klassiska tävlingen och 2016 var det för 
första gången Sveriges tur färga av sig på mega- 
evenemanget. Erbjudandet var en fin möjlighet 
att marknadsföra svensk ridsport och den svenska 
hästen tillsammans med näringsliv och kultur 
till en internationell marknad på världens största 
ridsporttävling, World Equestrian Festival. 

Projektet genomfördes vecka 28 (8-17 juli). 
Sverige som partnerland märktes både på 
tävlingsplatsen och mässområdet, i staden 
Aachen och inte minst under invigningen som 
helt gick i de blågula färgerna och presenterade 
ett tvärsnitt av Sverige såväl historiskt som 
kulturellt och med det svenska kungaparet 
närvarande. H.M. Drottning Silvia var beskyd-
dare av det svenska deltagandet och invigde 
CHIO Aachen.

Svenska Ridsportförbundets vice ordförande 
Helena Carlsson besökte CHIO Aachen för 
första gången.
- Att få besöka tävlingen i år när Sverige är 
partnerland överträffade alla mina förväntningar. 
Och jag är imponerad av det arbete som gruppen 
bakom projektet lagt ner för att presentera 
svensk ridsport, den svenska hästen och Sverige 
som land, och vad de åstadkommit, sa Helena 
Carlsson.
- För Svenska Ridsportförbundet gäller nu att ta 
vara på de erfarenheter vi gjort, ta emot det 

ökade intresset för ridsporten som vi möter och 
i ännu högre grad visa på ridsportens betydelse 
när det gäller folkhälsa, kontaktskapande och 
utveckling.

Svensktemat var synligt på tävlingsplatsen, i 
montern ”Swedish Village”, i staden Aachen och 
inte minst under invigningen. För att sätta ihop 
den färgsprakande högklassiga invigningscere-
monin i början på veckan, anlitades showre-
gissörsproffsen från Sweden International 
Horse Show: Owe Sandström och Lars ”Lalla” 
Nilsson som tog sig an uppgiften i samråd med 
Uwe Brandt och teamet runt CHIO Aachen.
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Sverigetema på pampig ivigning
41 000 åskådare bänkade sig på läktarna när det 
var dags att inviga Aachen-veckan, det vill säga 
utsålt. Och biljettefterfrågan var så stor att man 
fick sluta biljettförsäljningen fyra dagar före 
invigningen, vilket tidigare aldrig har inträffat i 
Aachens historia. 

Invigningen blev en resa genom svensk historia, 
musik- och kulturliv med riddare, vikingar, 
levande Dalahästar, sagofigurer och äkta svenskt 
midsommarfirande med folkdans. Den populära 
Wångenkadriljen var också en populär del av 
invigningen som avrundades med ett ABBA- 
medley där de fyra ”Abborna” visade dressyr 
på svenska lusitanohästar, följda av ett trettiotal 
islandshästar med ryttare iförda ABBA-kostym-
eringar. Det svenska musikundret avslutades 
med vår egen schlagerhjälte, Måns Zelmerlöw. 

Hovstallet, Beridna Högvakten och Malmö 
Brandkårs Orkester gav extra glans åt den 
kungliga närvaron.

- Det har varit månader av intensivt planerande 
för att få allt på plats, och slutresultatet kan bara 
karaktäriseras av ordet succé, sammanfattade 
Owe Sandström. 

Svensk parad genom Aachen
Owe Sandström och Lars ”Lalla” Nilsson 
regisserade också den traditionella paraden 
som gick från tävlingsområdet till Rådhustorget 
i Aachen. Paraden anfördes av Aachens stads-
ryttare och därefter följde smakprov från 
inslagen i invigningen. 

Beridna Högvakten, Svenska Folkdansringen, 
dalahästar, ett fyrspann shetlandsponnyer och 
vikingar på islandshästar hälsade på kungaparet 
som tittade på paraden från Rådhustrappan.
Efter paraden bjöd Aachens borgmästare till 
mottagning på Rådhuset i närvaro av kungaparet.

Välbesökt svenskby 
I ”Swedish Village” samlades Svenska Ridsport-
förbundet tillsammans med sponsorer och 
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Sammanfattning från Sponsor Insight, svensk och internationell media Aachen 2016

• TV: 973 000 tittare
• Press, utrymme motsvarande annons: 614 180 SEK
• Webb, utrymme motsvarande annons: 1 302 080 SEK

• Invigningen sändes live på TV i Tyskland och finns också tillgänglig på webb-TV  
 så den kunde ses, och kan fortfarande ses, av intresserade i Sverige.

• 92 pressklipp 2016 – framförallt från tysk media men också media i Österrike,  
 Storbritannien, Belgien, USA, Danmark och Sverige

• 12 juli Inslag i TV4 Nyhetsmorgon med anledning av CHIO Aachen och drottningens  
 närvaro. Direkt från arenan i Aachen 3 minuter, hela inslaget totalt 7 minuter

• 13 juli mittuppslag i Expressen/Kvällsposten från drottningens besök och också  
 webb-TV-inslag

• Wången, ShowFjord Team, Svenska Folkdansringen, Ponnyexpressen uppmärksam- 
 mades i respektive lokaltidningar

• Mittuppslag i tidningen Ridsport samt artiklar på Hippsons och Ridsports hemsidor.

• Artiklar i Aachener Nachrichten och Aachener Zeitung samt bilagan CHIO Zeitung

• Övrig synlighet
 - H.M. Drottning Silvia skrev förordet till souvenirprogrammet.
 - Annonser i souvenirprogrammen.
 - FEI EM i Ridsport i Göteborg 2017 hade med ett hinder på CHIO Aachens gräsbana.
 - Folder med information om de deltagande som trycktes av arrangören i 40 000 ex  
   till invigningspubliken. 
 - I staden Aachen syntes Sverige och de svenska färgerna i handlarnas skyltfönster
 - Broschyr på engelska och tyska med information om svensk ridsport från ridskola,  
   via utbildning och den svenska hästen till mästerskapsresultat i samarbete med SWB,  
   Ridskolan Strömsholm, Flyinge och Wången.

Läs mer om Sverige i Aachen här

MEDIALT GENOMSLAG

http://www.ridsport.se/Tavling/Evenemang/Aachen2016/Nyheter/SucceveckaniAachenover/
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Samarbetspartners
Sveriges Ambassad, Berlin, Visit Sweden, Business 
Sweden, Svenska Handelskammaren, Tyskland, 
Hästens Sängar, ABBA The Museum, MJ Power, 
Leksands Knäckebröd, Childhood Foundation EM i 
Göteborg, Kungliga Hovstallet, Beridna Högvakten, 
Malmö Brandkårs Orkester, Ackordshäststiftelsen, 
SWB, Wången, Ridskolan Strömsholm, Flyinge, 
Sverigealmanackan, Örehus Fastighetsförvaltning, 
Scopey, Nils Olsson Dalahästar, Try Swedish, LUC 
of Sweden, Kinnarps, Svenska Folkdansringen, 
Ponnyexpressen, Showfjord Team

Fakta om CHIO Aachen

• Pågår under tio dagar med deltagare och publik  
 från hela världen på plats. 
• 2016 kom 348 200 besökare.
• Vid de första nationshoppningarna i Aachen 1929  
 var svenska laget med i topp. Ernst Hallberg vann  
 Grand Prixen i hoppning 1928 och 1929.
• Fyrspannskusken Tomas Eriksson har vunnit  
 körtävlingen fyra gånger.
• Ulla Håkanson var första svenska dressyrryttare  
 att vinna Aachen Grand Prix 1971.
• 2005 blev Jan Brink och Briar första svenska  
 ekipage att skriva in sig på ”Aachen Wall of Fame”  
 genom att vinna Deutsche Bank Preiss (Grand  
 Prix, Grand Prix Special and Grand Prix Kür).
• Senaste svenska ryttaren att skriva in sig i  
 ”Aachens Wall of Fame” var Tinne Vilhelmson  
 Silfvén som vann CHIO Aachens prestigefyllda  
 Grand Kür 2015.

Två världscupfinaler till Sverige  
efter Aachen

Sverige och Göteborg Horse Show fick i 
december 2016 förfrågan att arrangera världs- 
cupfinalerna 2019, vilket var ett direkt resultat 
av Aachen-veckan och tidigare utmärkta 
arrangemang i Göteborg. Så nu blir det världs- 
cupfinaler i Göteborg både 2019 och 2021!
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samarbetspartners.  Ridsportförbundets monter 
hade en jämn ström av besökare under hela 
veckan. Många var nyfikna på Sverige och 
svenskt ridsport, och vissa gjorde till och med 
slag i saken och bokade en resa för att se part-
nerlandet på plats. 

Som partnerland fick Sverige, svenskt näringsliv 
och turism samt svensk ridsport tillfälle att 
möta hästsportfolk, politiker och näringslivsid-
kare från hela världen. I Aachen profilerades 
svensk ridsport, avel och uppfödning samt 
hästnäring i övrigt med de unika värden svensk 
ridsport har inom utbildning, avel, hästhållning 
och evenemang, samt som den folkrörelse 
svensk ridsport är. 

Startskott på EM
2017 år arrangerar Sverige EM i hoppning, 
dressyr, fyrspannskörning och dressyr för 
ryttare med funktionsnedsättning i Göteborg. 
Organisationen som jobbar med FEI EM i 
Ridsport i Göteborg fanns på plats i Aachen, 

både för att marknadsföra Europamästerskapet 
och för att utbyta erfarenheter med CHIO 
Aachen-organisationen.
- Besöket i Aachen blev lite av ett startskott för 
oss, det känns som om första steget i en trestegs- 
raket tänts och nu är det bara att arbeta på inför 
nästa år, sa Tomas Torgersen, tävlingsledare för 
FEI EM i Göteborg och ledamot i Svenska 
Ridsportförbundet styrelse.
- Både för förbundets räkning, och mästerskapet, 
är jag imponerad av hur vår närvaro syntes i 
Aachen, vi fick ett bra genomslag, fortsatte han, 
och kom med en liten önskan;
- Kan man beställa stämningen från Aachen, då 
vill vi ha den i Göteborg!
Frank Kempermann, show director för CHIO 
Aachen, sammanfattade den framgångsrika 
veckan.
- Årets World Equestrian Festival var en stor 
succé. Inte minst för att vårt partnerland Sverige 
presenterade inte bara svensk originalitet och 
finess, utan också stor vänskap. Vi önskar dem 
all lycka till med EM i Göteborg 2017.  
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Tävlingssektionen ansvarar för Svenska Ridsportför-
bundets tävlingsverksamhet i tio grenar. Allt ifrån lokala 
evenemang på klubb och distriktsnivå till Svenska 
mästerskap och internationell tävlingar. Sektionen står 
till exempel också bakom Tävlingsreglementen för 
samtliga grenar.

Nio grenkommittéer:
Hoppkommittén
Dressyrkommittén
Fälttävlanskommittén
Körkommittén
Distanskommittén
Voltigekommittén
WE-kommittén
Reiningkommittén
FUkommittén
Gymkhanakommittén
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HISTORISKT 
OS-SILVER

Rio de Janeiro, Brasilien, klockan 
15:02 lokal tid fredagen den 19 
augusti 2016.
”JAAAA!!” - Ett svenskt vrål stiger 
inne på läktarna på Deodoro 
Equestrian Centre. Efter sex 
rundor korsar Peder Fredricson 
och All In mållinjen i OS-om-
hoppningen. De har gjort något 
historiskt. Inte sedan 1928 har 
ett ekipage gått felfritt genom ett 
helt OS. Men nu har det hänt igen. 
Efter otroliga 83 felfria språng.
 

En halv sekund fattades för att slå det brittiska 
ekipaget Nick Skelton och Big Star. Men OS- 
silvret är blågult och hemma i TV-sofforna är 
Peder och ”Allan” vinnare. För fjärde OS i rad 
har svensk ridsport bärgat en medalj. Peder 
Fredricsons silvermedalj är den 43:e i ordningen 
sedan ridsporten först deltog i OS under sol-
skensolympiaden i Stockholm 1912.

Vägen dit var planerad in i minsta detalj. 
- Vi har haft en plan för varje ritt och bana. Det 
här känns väldigt stort, att det höll. Målet har 
hela tiden varit medalj, berättade Peders fru 
Lisen Bratt Fredricson direkt efter OS-finalen.
Peder själv var ett under av målmedvetenhet 
och iskyla mästerskapet igenom. Han kallades 
”Swedish steel” av den internationella presskåren 
och hade laddat med att läsa om hur elitsoldater 
tränar sin mentala styrka. Genom Sveriges 
Olympiska Kommitté hade han dessutom tillgång 
till mentala coachen Henrik Gustafsson. Inför 
den individuella finalen kommenterade Peder:
- Jag tror det kommer att krävas tre rundor (en 
omhoppning om medaljer). Och jag är redo för 
det.
Det var han sannerligen. All In satte inte en hov 
fel i finalen och Peder kunde kliva upp på pallen 
och göra sin ”dab”, precis som han lovat sönerna 
där hemma. 

Von Eckermann i OS-final
Peder Fredricson var inte ensam svensk i 
hoppningens OS-final. Henrik von Eckermann 
hade bara tävlat Yajamila i sex månader när de 
gjorde sin första OS-start tillsammans. Att de 
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skulle vara det andra svenska ekipaget till final 
var inte helt väntat. I alla fall inte om man ska 
tro Henrik själv.
- Jag har sagt att jag är svagaste länken. Jag kan 
inte min häst så väl. Har ingen aning hur hon 
skulle reagera inne på den här arenan. Hon har 
ju aldrig sett något liknande, sa Henrik efter den 
första hoppningen.

Men till final kom de. Och ekipaget gjorde en 
suverän ritt i första rundan. Sedan var super- 
stoet Yajamila trött i andra omgången. Det blev 
totalt 16 fel och en 24:e plats. Men Henrik 
konstaterade att han har en häst för framtiden 

som stannar i hans nya stall i Tyskland.
Rolf-Göran Bengtsson på Unita och Malin 
Baryard Johnsson på Cue Channa tog sig inte 
vidare till finalen men gjorde fina rundor på 
vägen. Det svenska laget slutade på sjunde plats 
i nationshoppningen.

Rekordtätt i OS-dressyren
Tinne Vilhelmson Silfvén blev historisk bara 
genom att rida in på medellinjen i OS-dressyrens 
Grand Prix. Därmed hade hon startat i sitt 
sjunde OS och kan numera räkna sig till den 
exklusiva skara om fyra personer som gjort flest 
OS för Sverige genom tiderna.
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”
”Jag visste att jag hade en riktigt bra häst och att jag 
skulle kunna ta medalj om jag gjorde allting rätt.”
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RESULTAT HOPPNING
Hoppning individuell final:  
1) Nick Skelton, Storbritannien, Big Star 0+0+0 
42,82, 2) Peder Fredricson, Sverige, All In 0+0+0 
43,35, 3) Eric Lamaze, Kanada, Fine Lady 0+0+4 
42,09, 4) Steve Guerdat, Schweiz, Nino de Buisson-
nets 0+0+4 43,08, 5) Kent Farrington, USA, Voyeur 
0+0+8 42,23, 6) Sh Ali al Thani, Qatar, First Devision 
0+0+8 45,03, 24) Henrik von Eckermann, Sverige, 
Yajamila 4+12
Hoppning nationstävling:  
1) Frankrike 3 fel (1+2) 2) USA 5 (0+5) 3) Tyskland 
8+0 i omhoppning (0+8+0) 4) Kanada 8+8 i omhop-
pning (4+4+8) 5) Brasilien 13 (0+13) 6) Schweiz 15 
(8+7) 7) Sverige 18 (8+10) 7) Nederländerna 18 
(0+18)
Hoppning individuellt efter 3 kval (35 ryttare till 
individuell final):  
1) Eric Lamaze, Kanada, Fine Lady 0+0+0 fel 2) 
Peder Fredricson, Sverige, All In 0+0+1 2) Kent 
Farrington, USA, Voyeur 0+0+1 2) Maikel van der 
Vleuten, Nederländerna, Verdi 0+0+1 31) Henrik von 
Eckermann, Sverige, Yajamila 0+4+8, 46) Malin 
Baryard Johnsson, Sverige, Cue Channa 8+4, 64) 
Rolf-Göran Bengtsson, Sverige, Unita 16

Alla foton på detta uppslag: Roland Thunholm
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- Ett tag var jag nästan rädd att jag inte skulle 
komma till start. Med tanke på allt som hänt 
runt arenan, sa Tinne efteråt, och syftade på de 
pistolkulor som hittats på tävlingsområdet. 
Men Tinne nöjde sig inte enbart med att delta. I 
sadeln på Don Auriello och som ankare i det 
svenska laget hjälpte hon till att sätta nytt 
svenskt lagrekord på 74,845 procent. Det förde 
laget till en femteplats i nationstävlingen. 
Lagkompisar var Patrik Kittel på Deja, Juliette 
Ramel på Buriel KH och Mads Hendeliowitz på 
Jimmie Choo SEQ. 

Individuellt blev det en fin åttondeplats i kürfi-
nalen för Tinne.
- Det är min bästa placering på ett OS och i 
vilken konkurrens, sa hon om sin och Don 
Auriellos insats. Publiken fick se ett nytt olympiskt 
rekord av Charlotte Dujardin, Storbritannien, 
och Valegro som tog hem OS-guldet på 93,857 
procent!

Med till kürfinalen var även Patrik Kittel och 
Deja. Ekipaget tvingats byta kürmusik i sista 
stund. Något som klart störde. Stevie Wonders 
bolag hade fått en fråga flera månader tidigare 
om Patrik fick använda hans originalmusik till 
OS-küren.
- Bolaget svarade inte förrän för tre dagar sen 
och sa nej. Då vågade jag inte chansa och 
kanske hamna i någon rättslig tvist. Det gör 
man inte med amerikanska bolag, berättade 
Patrik inför finalen. Nu fick Deja göra sin första 
kür med ganska låg svårighetsgrad och musik 
som mer påminde om bakgrundsmusik. Det 
blev en individuell 16:e plats i küren.

- Det är något helt annat med den andra küren. 
Nu blev hon osäker och vi missade i alla bytes-
serierna och sista piaffen, sa Patrik, som ändå 
summerade OS som en bra svensk insats.
- Framförallt har vi haft en himla bra samman-
hållning och lagkänsla. Och jag tänker hålla på  
i flera OS till om jag får chansen.

Svennerstål bäste svensk i fälttävlans OS
Deodoros militärområde, där OS-tävlingarna 
reds, blev ingen knallsuccé som i London för 
svensk fälttävlan. Svenska laget slutade elva. 
Ludwig Svennerstål blev bäste svensk på 27:e 
plats. Staffan Lidbeck summerade dagarna i Rio 
med svenska gänget så här:
- Det är klart att alla är jättebesvikna. Vi hade 
samma upplägg som till OS i London med bra 
resursteam. Chansen fanns ju fram till i morse. 
Nu tog Tyskland medalj med tre ryttare och två 
som hade stopp i terrängen.
- Det som krävts i praktiken är att alla hade 
varit friska.

Han syftade då på Anna Nilssons häst Luron 
som valdes bort före första start. Och så skadan 
på Frida Anderséns Herta efter terrängritten.
Dagen innan hade det varit desto hoppfullare i 
svenska laget. Frida Andersén hade stått för en 
kanonritt i den svåra terrängen med sin fina 
Herta. Ekipaget låg tolva inför den avslutande 
hoppningen och det svenska laget sjua. Lagen 
framför Sverige hade dessutom bara tre ryttare 
kvar i laget, medan Sverige hade fyra.
Men det svenska succéparet från fälttävlanster-
rängen fick inte avsluta sitt första OS. Frida 
Andersén och landslagsledningen valde att 
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stryka Herta från startlistan redan före den 
avslutande hästbesiktningen, som sker på 
morgonen före hoppningen.
- Herta såg väldigt fin ut när hon gick i mål 
efter terrängen. De där första kritiska travstegen 
efter målgång var hon hur fin som helst, berät-
tade landslagsveterinär Lisa Lidbeck.

Men under kvällen dök en svullnad upp på ett 
framben. Och Herta visade ömhet. Staffan 
Lidbeck, förbundskapten, sa så här om beslutet:
- Vi valde att stryka henne före besiktning. Hon 
hade inte kunnat göra sig rättvisa under hopp- 
provet. Det hade inte varit rättvist mot Herta.
Den avslutande hoppningen sett med svenska 
ögon var ingen succé men inte heller något 
misslyckande. Linda Algotsson gjorde en bra 

runda med Fairnet, hade fyra fel och var nöjd.
Detsamma gällde för Sara Algotsson Ostholt 
som ju hade ljuva minnen från London. Insat-
sen i Rio summerade hon:
- En bra dressyr, som jag är nöjd med och som 
många berömt mig för. En jättebra terräng fram 
till första stoppet. Och hoppningen är jag 
supernöjd med. ”Bigsy” (Reality) var jätte-jätte-
fin. Hon hade en fjäder i kroppen.
Ludwig var främste svensk, 27:a. Men åtta fel i 
banhoppningen var en besvikelse. Han hade på 
det hela taget förväntat sig bättre resultat i alla 
tre delarna.
- Jag hade aldrig åkt hit om jag vetat detta. Även 
om Aspe bara är åtta så är det en himla bra häst. 
Så jag väntade mig mer.  

 

RESULTAT DRESSYR
Dressyr individuell final Grand Prix Kür:  
1) Charlotte Dujardin, Storbritannien, 
Valegro 93,857 2) Isabell Werth, 
Tyskland, Weihegold OLD 89,071  
3) Kristina Bröring Sprehe, Tyskland, 
Desperados FRH 87,142 4) Laura 
Graves, USA, Verdades 85,196 5) 
Severo Jesus Jurado Lopez, Spanien, 
Lorenzo 83,625 6) Dorothee Schnei-
der, Tyskland, Showtime FRH 82,946
8) Tinne Vilhelmson Silfvén, Sverige, 
Don Auriello 81,553 16) Patrik Kittel, 
Sverige, Deja 76,018
Dressyr nationstävling (Grand Prix-
+Grand Prix Special):  
1) Tyskland 81,936 2) Storbritannien 
78,602 3) USA 76,667 4) Nederlän-
derna 75,517 5) Sverige 74,845  
6) Danmark 74,311

Dressyr Grand Prix Special individuellt 
(18 bästa till Grand Prix Kür):  
1) Isabell Werth, Tyskland, Weihegold 
OLD 83,711 2) Charlotte Dujardin, 
Storbritannien, Valegro 83,025  
3) Dorothee Schneider, Tyskland, 
Showtime FRH 82,619 4) Kristina 
Bröring Sprehe, Tyskland, Desperados 
FRH 81,401 5) Laura Graves, USA, 
Verdades 80,644 6) Severo Jesus 
Jurado Lopez, Spanien, Lorenzo 
77,479 7) Tinne Vilhelmson Silfvén, 
Sverige, Don Auriello 77,199  
18) Patrik Kittel, Sverige, Deja 73,866, 
28) Juliette Ramel, Sverige, Buriel 
K.H. 72,045, 29) Mads Hendeliowitz, 
Sverige, Jimmie Choo SEQ 71,681

RESULTAT 
FÄLTTÄVLAN
Fälttävlan individuellt:  
1) Michael Jung, Tyskland, Sam 
FBW 40,90 2) Astier Nicolas, 
Frankrike, Piaf de B´Neville 42,00 
3) Christopher Burton, Australien, 
Santano II 45,60 27) Ludwig 
Svennerstål, Sverige, Aspe 87,40 
36) Sara Algotsson Ostholt, 
Sverige, Reality 39 112,60  
45) Linda Algotsson, Sverige, 
Fairnet 164,50 Frida Andersén, 
Sverige, Herta wdr 
Fälttävlan nationstävling:  
1) Frankrike 169,00 2) Tyskland 
172,80 3) Australien 175,30  
4) Nya Zeeland 178,80 5) Storbri-
tannien 252,10 6) Nederländerna 
252,60 11) Sverige 364,50
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Charlotte Dujardin, Storbritannien, och Valegro tog hem OS-guldet  
i dressyr på 93,857 procent – nytt olympiskt rekord!

58 år gamle Nick Skelton, Storbritannien, blev äldste olympiske 
guldmedaljören i hoppning genom tiderna.

Tyska dressyrryttaren Isabell Werth tog sin tionde OS-medalj,  
ett silver med Weihegold. Det är rekord i ridsportsammanhang.

Peder Fredricson och All In var felfria på hinder över sex rundor. 
Inget annat ekipage har lyckats med det. 

Tinne Vilhelmson Silfvén blev historisk med sin sjunde OS-start. 
Endast tre andra svenskar har deltagit i lika många OS.

Det svenska dressyrlaget satte svenskt lagrekord på 74,845 procent

REKORD UNDER OS I RIO
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VAKTPARAD 
FÖR PEDER 

Efter silverbragden hyllades 
Peder Fredricson med vaktparad 
och en pampig ceremoni vid 
Stockholms slott.

- Det var en fantastisk upplevelse att få rida 
genom Stockholm. Det bär jag med mig under 
resten av mitt liv, sa en rörd Peder Fredricson 
efteråt.  

Järvsöfaks kusk Jan-Olov Persson var först  
och därefter fick Sara Algotsson Ostholt äran 
efter silvret i OS i London. Den 7 september 

var det dags för Peder Fredricson att hyllas på 
pampigt vis mitt i huvudstaden. Hyllningen 
arrangerades av Föreningen för den Beridna 
Högvakten i samarbete med Försvarsmakten/
Livgardet och Svenska Ridsportförbundet.

På kavallerikasernen vid K1 mötte Peder upp 
med hästen Regent. Tillsammans tog de plats i 
vaktparaden och red, med medaljen runt 
halsen, från Lidingövägen till Stockholms slott. 
Efter vaktavlösning vid yttre borggården hyl-
lades Peder med en pampig ceremoni, stor 
publik och jubel. 

Bland talarna fanns bland andra Beridna Hög-
vaktens Olof Karlander och Ridsportförbundets 
ordförande Ulf Brömster.
- Det här var ett högtidligt sätt att hedra vår 
medaljör som vi alla är mycket stolta över, sa 
ordförande Ulf Brömster som också tilldelade 
Peder Fredricson  Svenska Ridsportförbundets 
hederserkännande. Det var det sjätte heders- 
erkännandet som delats ut i ridsporthistorien 
hittills. Tidigare mottagare av utmärkelsen är: 
Harry Karlsson, Åke Björsell, Staffan Hammar-
sköld, Per Magnusson och Barbro Olsson.  
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Se Peder rider med vaktparaden här
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https://www.youtube.com/watch?v=BVBvKimCy0c&vl=sv
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LOUISE  
DUBBELBRAGD 

Med kämpaglöd och en vilja av 
stål går det mesta. Fråga bara 
Louise Etzner Jakobsson. Fem år 
efter den allvarliga olyckan, och 
ett år efter den internationella 
paradressyrdebuten red hon 
hem inte bara ett, utan två brons 
på Paralympics i Rio de Janeiro.
- Jag trodde inte själv på medalj. 
Men nu hoppas jag fler vill 
försöka och nå Paralympics, 
säger Louise.

Det var en augustidag 2011 som allt förändrades. 
Louise blev trampad av en häst, ryckte till och 
föll olyckligt på stallgolvet, vilket ledde till 
blödningar i hjärnan med bestående skador 
som följd. Men bara några månader efter 
olyckan var hon tillbaka i sadeln, tog kraft av 
hästarna och red svåra dressyrrörelser igen. 
Louise slog igenom internationellt 2015 när 
hon kom femma i sin allra första internationella 
tävlingsstart och därefter även tog hem 
femteplatsen på EM. Tillsammans med sin häst 

Zernard sopade hon sedan banorna i italienska 
Arezzo, med tre segrar av tre möjliga. På nordiska 
mästerskapen 2016 blev det ett nytt hat-trick, 
med triss i guld.

Med den resultatraden kunde Louise börja 
planera för sin längsta tävlingsresa hittills. 
Svensk ridsport har varit representerad vid alla 
Paralympics sedan paradressyren först togs 
med på programmet 1996. Och Rio de Janeiro 
blev inget undantag. Tillsammans med Anita 
Johnsson åkte Louise över Atlanten för att 
försvara de blågula färgerna.

I sadeln på Zernard inledde Louise mästerskapet 
med en elfteplats i Team Test. Då var det inte 
många som trodde att ekipaget skulle ha något 
med den fortsatta medaljstriden att göra.
Men det svenska teamet visste att det fanns 
mycket mer att ge. I Individual Championship 
Test gick Louise ut sist i startfältet. Hon satsade 
för fullt och red ihop 70,341 procent. Det 
räckte för att ta sig förbi Nederländernas Sanne 
Voets och Danmarks Annika Lykke Dalskov 
Risum som båda låg på bronsplats på 70,122 
procent. 
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LOUISE  
DUBBELBRAGD 

LOUISE ETZNER  
JAKOBSSON
Född: 1960
Hemort: Klintehamn, Gotland
Klubb: Wisby Ridklubb 
Fakta: I grad 3 (numera benämnd grad 4) 
förekommer skritt, trav och galopp och  
programmen innehåller såväl skolor som 
bakdelsvändningar och förvänd galopp.
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”Man åker inte till Paralympics och rider som en mes.

- Jag tänkte att nu jädrar ska jag rida och visa att 
hästen är mycket bättre än vad jag visade i 
första klassen. Man åker inte till Paralympics 
och rider som en mes, sa Louise efteråt.
Landslagsledaren Agneta Aronsson berömde 
Louises starka insats:
- Hon red verkligen, verkligen bra. Hela pro-
grammet var genomgående mycket bättre än 
första dagen. Skritten var bättre, traven satt som 
den skulle och det var mer sting i galoppen. 
Hon gjorde inga misstag.
- Det är fantastiskt att hon går från ett sånt 
underläge till att ta bronset.

Louise skulle snart bevisa att det första bronset 
inte var en tillfällighet. I kürfinalen gick hon ut 

tidigt i startfältet och noterade en ritt på fina 
73,650 procent. De blev en timmes nervös 
väntan för att se hur långt det skulle räcka.
Och medaljkampen blev oerhört jämn. Neder-
ländernas Sanne Voets på Demantur gick förbi 
med 0,2 procentenheter. Norska Ann Cathrin 
Lubbe på Donatello gick förbi med 0,15. Men 
sedan var det ingen mer som rådde på Louise 
och Zernard som därmed kunde betitla sig 
dubbel bronsmedaljör under Paralympics.

Medaljerna på Paralympics betyder mycket för 
Sverige och speciellt för svensk paradressyr.
- Det är fantastiskt kul inför EM i Göteborg, 
menar Agneta Aronsson.  

Foto: Helena Ager Foto: Helena Ager



65

Individual Freestyle Test Grade III: 
Guld) Sanne Voets, Nederländerna, 
Demantur, 73,850 Silver) Ann Cathrin 
Lubbe, Norge, Donatello, 73,800 Brons) 
Louise Etzner Jakobsson, Zernard, 
Sverige, 73,650

Individual Freestyle Test, Grade Ia: 
Guld) Sophie Christiansen, Storbritan-
nien, Athene Lindebjerg 79,700% Silver) 
Anne Dunham, Storbritannien, LJT 
Lucas Normark 76,050 Brons) Sergio 
Oliva, Brasilien, Coco Chanel 75,150 8) 
Anita Johnsson, Sverige, Dear Friend 
62,050

Individual Championship Test Grade Ia: 
Guld) Sophie Christiansen, Storbritan-
nien, Athene Lindebjerg 78,217% Silver) 
Anne Dunham, Storbritannien, LJT 
Lucas Normark 74,348 Brons) Sergio 
Oliva, Brasilien, Coco Chanel 73,826 8) 
Anita Johnsson, Sverige, Dear Friend 
70,870 

Individual Championship Test Grade III: 
Guld) Ann Cathrin Lubbe, Norge, Don-
atello 72,878% Silver) Susanne 
Sunesen, Danmark, Que Faire 72,171 
Brons) Louise Etzner Jakobsson, 
Sverige, Zernard 70,341 

Team Test Grade Ia:  
1) Sophie Christiansen, Storbritannien, 
Athene Lindebjerg 77,522% 2) Anne 
Dunham, Storbritannien, LJT Lucas 
Normark 73,957 3) Elke Philipp, Tysk-
land, Regaliz 73,913 8) Anita Johnsson, 
Sverige, Dear Friend 70,609 

Team Test Grade III: 
1) Ann Cathrin Lubbe, Norge, Donatello 
72,237% 2) Sanne Voets, Nederländer-
na, Demantur 70,316 3) Susanne 
Sunesen, Danmark, Que Faire 70,158 
11) Louise Etzner Jakobsson, Sverige, 
Zernard 67,368

Med två veckors varsel fick Anita Johnsson veta att hon skulle 
till Paralympics. Väl där presterade hon finfina resultat med 
blott åttaårige stjärnskottet Dear Friend. Tre åttondeplatser och 
kürfinal blev resultatet för ekipaget vars första tävlingsstart 
skett endast fyra månader tidigare.
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MEDALJREGN
Med urstark laganda och totalt 
fokus körde de unga svenska 
kuskarna hem hela tre 
EM-medaljer i tyska Schildau.

- Helt otroligt. Två brons och ett silver, det är 
helt fantastiskt, jublade landslagsledare Annika 
Borg efter bedriften.
Trots liten mästerskapserfarenhet och få inter-
nationella tävlingar i ryggen gick det svenska 
Young Driver-laget in i EM och körde på topp. 
Det var till och med guldläge för svenskarna 

inför den avslutande precisionen. Men med två 
bollar ner slutade det med fint brons för laget 
och individuell bronsmedalj till Linnea Kris-
tiansen, som la upp ribban redan i dressyren 
där hon inledde med en andraplats.

Bästa svensk i EM blev dock Elise Strauss och 
Sir James som körde hem till Sverige med 
EM-silver i children-klassen, i bagaget. Duon 
inledde som sjua i dressyren och klättrade upp 
till en tredjeplats i maraton och precision. Ett 
resultat som gav ett glimrande silver totalt.  

Foto: Svenska Ridsportförbundet
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I LAGET INGICK: 
Elise Strauss (children enbet ponny), Göteborg Horse & Carriage Club, 
Linnea Kristiansen, (junior enbet ponny) Jönköpings Fältrittklubb, Andreas 
Sjöberg, (children enbet ponny), Lysekils Ryttarförening, Markus Clasén 
(young driver ponny, enbet) Göteborg Horse & Carriage Club, Lisen Keränen 
(junior ponny enbet) , Oskarshamns Ridklubb, Hanna Almgren (young driver 
enbet ponny) Suderbys Ridklubb.

Foto: Eva Ottosson
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VM-silver till Fiorucci
Sjuåriga Fiorucci (född 2009,  
e. Florencio I u. Riviera ue. Rubinrot, 
uppfödare och ägare: Absolut 
Dental AB. Vann silver i unghäst- 
VM i dressyr tillsammans med 
Jeanna Högberg. Mästerskapet 
avgjordes i Ermerlo, Nederländerna.  
- Det är en superhäst, säger Jeanna 
om hästen. Nu väntar utbildning till 
Grand Prix för Fiorucci.   

EM-brons till U-25-laget
Bäst när det gäller. Den svenska U-25 kvartetten 
stod för superprestationer och red hem ett 
historiskt EM-brons vid första U25-mästerskapet 
i tyska Hagen.  - Alla ryttarna red på topp, 
summerade landslagsledaren Tina Due Boje. 
Tyskland tog guld på hemmaplan och Holland 
silver. Bronsstriden stod mot Danmark där 
Sverige visade sin styrka och red hem bronset.  
I laget: Marina Mattsson, Heberg/Beckham, 
Mathilde Hannell, Falkenberg/Della Mae, 
Josefin Gyllenswärd, Göteborg/Don Angelo, 
Sanna Nilsson, Eskilstuna/Lennox.  
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Silver till ponnylaget
Det svenska ponnylaget i hoppning 
tog ett lagsilver på Ponny-EM i danska 
Vilhelmsborg efter omhoppning mot 
Storbritannien. Italien var ohotade i 
ledningen om guldet.  I laget red Elsa 
Johansson/Ballygawleys Little Ferro, 
Michelle Cranning Hillgren/Wischin 
Chin M, Ingemar Hammarström/
Ocean des As och Tilda Eldh/Miclas 
Aristocrat.  

EM-brons till Sofia Sjöborg
Sofia Sjöborg och DHI Mighty Dwight red hem 
ett snyggt brons i Montelibretti, Italien, vid EM i 
fälttävlan för juniorer och det svenska juniorlaget 
slutade femma. Sofia serverade en felfri terräng 
och följde upp på söndagen med en felfri 
banhoppning, Det blev ett EM-brons till ekipaget 
i Montelibretti, Italien! - Min häst har varit med 
mig hela tiden och gjort allt han kunnat för att 
vara felfri, summerade bronsmedaljören efter 
bragden.  
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DRÖMSEGERN

Foto: GCT/Stefano Grasso
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DRÖMSEGERN Rolf-Göran Bengtsson och Casall 
Ask avrundade sin sista säsong i 
världstoppen med en enastående  
svit med både GP-vinst och total-
seger i prestigeserien Global  
Champions Tour.

En vinst som betalade sig med 4,5 miljoner kronor. 
Det var första gången Bengtsson vann superserien. 
Han har varit tvåa två gånger och slutade trea 2015.
- Det här är något jag bara drömt om. Så blir det så 
- otroligt, sa Rolf-Göran Bengtsson efter segern.
Grand-Prix segern var den tredje i serien för 
säsongen och den 17:e GP-segern totalt för Bengts-
son och Casall Ask. Ett fantastisk avrundning på en 
makalös karriär.   
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LAGET  
FRAMFÖRALLT 

Folksam blev genom det nya 
samarbetet med Ridsportförbun-
det stolt titelsponsor för hop-
pnings elitserier för hästar och 
ponnyer. Två ligor i laghoppning 
där SM-medaljer står på spel.

Folksam Elitallsvenska och Folksam Ponny-
allsvenska samlar de mest lovande hoppryttarna 
i landet och bjuder på lagsammanhållning och 
allsvensk stämning från norr till söder, med 
festliga finaler på sommarens stora hästfester, 
Falsterbo Horse Show och Nationaldagstävlin-
garna på Strömsholm.

Tillsammans med Folksam höjdes ribban i serien 
under året. Och inför 2017 vässas Folksam 
Elitallsvenska ytterligare. Startavgifterna sänks 
samtidigt som prispengarna i grundomgångarna 
höjs rejält. Långväga finalister får dessutom rese- 
bidrag för att ta sig till Falsterbo, där medaljstriden 
från och med 2017 avgörs på den stora banan.
– För oss känns det extra bra att bidra till en 
positiv utveckling av en lagtävling som engag-
erar många inom ridsporten, säger Jan Lindblom, 
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”
- Det är så fostrande att rida i lag. Ryttarna blir  
verkligen ett team och alla stöttar varandra. Det är en 
fantastisk känsla. Det är lika viktigt att vara en “go” 
kompis som att vara en bra ryttare. Om inte viktigare.
Carina Olofsson, lagledare för Billdals Ridklubb 
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marknadsansvarig för Folksams djurförsäkringar.
– Tack vare ett fint samarbete med Falsterbo 
Horse Show får därmed de svenska ryttarna i 
Folksam Elitallsvenska möjlighet att rida på den 
mest prestigefyllda utomhusarenan som finns i 
Sverige, säger Gunnar Larsson, Hoppkommit-
téns ordförande.

Folksam Elitallsvenska, som också är lag-SM i 
hoppning samlar 40 lag. Serien rids i tre omgån-
gar i fem grupper med åtta lag vardera med 
tävlingsplatser från Umeå i norr till Vellinge i 
söder. Semifinalen med de 15 bästa lagen 
avgörs under Nationaldagstävlingarna på 
Strömsholm. 2016 snuvade Södertälje RK 
hemmaklubben på seminfinalsegern men till 
finalen under Falsterbo Horse Show kom 
grabblaget från Strömsholm igen och red hem 
lag-SM-bucklan före fjolårssegrarna Skästa RC 
och Flyinge HK på bronsplats.

Folksam Ponnyallsvenska är ponnyernas egen 
elitserie med SM-status, och en familjefest som 
samlar 56 lag över hela Sverige. Serien rids i tre 
omgångar i sex zoner. Tolv lag går till finalen 
och lag-SM på Strömsholm första helgen i juni. 
2016 red Jump Club hem med segern och var 
klara vinnare redan efter finalens grundomgång 
genom att vara ensamma om att sätta felfria ritter. 
Vallentuna Ridklubb vann silver och Stöcke 
Ponnyförening från Umeå tog hem bronset.

Det var första året som Folksam stod som värd 
för semifinalen respektive finalen på Strömsholm 
och bjöd på en välkomnande atmosfär med 
bland annat gratis wifi, glass och skjuts inom 
tävlingsområdet.

Folksam står även bakom samtliga SM-klasser 
samt Folksam Ponny Cup.   

FINALISTER I  
FOLKSAM PONNY-
ALLSVENSKA
Stöcke Ponnyförening
Bollnäs Ryttarsällskap/Nansta Sportryttare
Heby Ryttarförening
Jump Club Ryttarförening (Enköping)
Karlslunds Ryttarsällskap
Vallentuna Ridklubb
Föreningen Nyckelryttarna (Motala)
Västerviks Ryttarförening
Kungsbacka Ridklubb
Tvååkers Kör&Ridklubb
Flyinge Ryttarförening lämnade återbud
Lillhagens Ridklubb
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FINALISTER I  
FOLKSAM PONNY-
ALLSVENSKA

FINALISTER I  
FOLKSAM ELIT- 
ALLSVENSKA
Strömsholms Ridsportförening 
Skästa RC Ryttarförening 
Flyinge Hästsportklubb 
Loviseholms HSK 
Dagstorpsortens RF 
Södertälje RK 
Österlens RK 
Värnamobygdens RF 15+13
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HYLLAD HÄST- 
SHOW 40 ÅR

Gothenburg Horse Show firade 
40 år 2016. Sedan starten har 
närmare 2,5 miljoner människor 
besökt arrangemanget i  
Scandinavium. 

- Det startades som ett kul projekt av PG Gyllen-
hammar, makarna Parmler och mina föräldrar 
för 40 år sedan. Målet var att få ihop pengar till 

ett nytt ridhus på Clarebergs ridklubb. Det fick 
vi, och ridhuset står där än idag. Men ingen 
hade nog kunnat tro att tävlingarna i Scandinavi-
um skulle få ett så enormt genomslag under de 
här åren, säger Tomas Torgersen tävlingsansvarig 
i Göteborg och ledamot i förbundsstyrelsen.

2006 röstades Gothenburg Horse Show fram 
som världens bästa inomhustävling av de 
internationella hoppryttarna. Några av 
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framgångsfaktorerna för evenemanget är den 
entusiastiska publiken, trogna samarbetspart-
ners och inte minst de lojala funktionärerna.
Redan i mitten av 1980-talet hedrades Gothen-
burg Horse Show med den prestigefyllda 
utmärkelsen “Europas bästa inomhustävling”. 
Tretton hoppfinaler i världscupen har hittills 
avgjorts i Scandinavium under åren 1979, 1982, 
1984, 1986, 1988, 1991, 1993, 1995, 1997, 
1999, 2001, 2008 och 2013. Och i samband 
med att Gothenburg Horse Show firade sitt 
40-års jubileum 2016 anordnades världscupfinal 
i hoppning. 

Redan 1982 införde Gothenburg Horse Show 
högklassiga dressyrinslag i programmet och 
1989 hölls den första världscupfinalen i dres-
syr. Att hela 11 000 personer då såg Margit 

Otto-Crépin, Frankrike, på Corlandus vinna 
World Cup imponerade på dressyrexperterna 
ute i världen.

Sju dressyrfinaler har hittills arrangerats i 
Scandinavium 1989, 1992, 1994, 1996, 1998, 
2003, 2013 och 2016. 1998 blev det svensk 
seger på hemmaplan tack vare Louise Nath-
horst/Walk on Top. 

Sverige har genom åren varit framgångsrika i 
körning. I Scandinavium har fyrspannsekipagen 
medverkat som populärt showinslag, och från 
och med 2002 blev det allvar genom en egen 
världscup – FEI World Cup™ Driving, med den 
sista och avgörande finaltävlingen i Göteborg. 
2017 avgjordes världscupfinalen i Scandinavium 
under Gothenburg Horse Show.   

86 717 BESÖKARE 2016
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TOP STARS  
DRESSAGE

2016-års upplaga av Sweden 
International Horse Show mötte 
upp med ett nytt dressyrkoncept 
i toppklass.

Dressyren har alltid vägt tungt under Sweden 
International Horse Show och med nya Top 
Stars Dressage Final lyfte den till ännu en ny 
nivå, med en mindre klass med dressyrens stora 
stjärnor och ökad interaktivitet för att komma 
ännu närmare publiken. I prispotten ligger över 
600 000 kronor totalt och en vinnarbil.

Den första finalen vanns av tyska Isabel Werth 
och Don Johnson.
-Det är ett fantastiskt koncept. Stämningen här 
på Friends Arena är otrolig. Så många åskådare 
en söndagsmorgon, helt sagolikt bra, sa hon 
efter segern.

Hjärnan bakom konceptet är Patrik Kittel som 
själv blev tvåa i årets tävling med Deja.
- Det här ska bli ännu bättre. Vi ska inom något 
år ha en topptävling som den värsta OS-final, 
lovade Kittel.   
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Tävlingen med tio startande ser ut så här:
• Sju inbjudna internationella absoluta toppryttare
• Två wild card, vikt för spännande och aktuella  
 ryttare i bra form.
• Högst rankade svenska ekipage 
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DEN TIONDE 
GRENEN

2016 kunde Svenska Ridsport-
förbundet välkomna reiningen 
som den tionde grenen.
- Det känns väldigt bra att vara 
med i ridsportfamiljen, säger 
veterinär Flemming Winberg, 
ordförande i reiningkommittén.

Det viktigaste målet för den nya kommittén är:
- Du ska kunna börja rida reining på din rid-
skola utan extra arrangemang. Du ska kunna 
använda en vanlig sadel och rida i ridhuset på 
ett ”vanligt” ridbaneunderlag, menar Flemming 
Winberg. Under 2016 arbetades för högtryck 
med planering av sporten ska bli något för alla. 
Ett nytt tävlingsreglemente, tävlingstermin och  
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nya program var också under utveckling. 
Dressyr och hoppning är delvis förebilder med 
nivåer från lätt klass till svår klass. I de lättaste 
klasserna handlar det om att rida program i 
trav. Först på medelsvår nivå ingår svårare 
rörelser som sliding stops, spins och backning 
(ryggning).

Reining är en sport som passar hela familjen 
eftersom en välskolad reininghäst fungerar lika 

bra i skogen som på tävlingsbanan. Sporten är 
också otroligt publikfriande med sin fart och 
precision. Publiken som tittar på en reiningtäv-
ling får vissla, tjoa och klappa händerna hur 
mycket de vill!

Reiningens ursprung kommer från arbetet med 
hästar och boskap på en ranch och blev sedemera 
en tävlingsgren i USA och är där erkänd som 
sport sedan 1949.  

Hela tio svenskar fanns på det interna-
tionella ridsportförbundets (FEI) ranking 
i slutet av året. Högst rankad svensk var 
Helene Hokkanen på en tredjeplats.
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UNGDOM2
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Ridsporten är ung och därför är därför är också ungdom-
sinflytandet sedan länge en stadgereglerad självklarhet. 
Hos oss leder unga andra unga och ungdomssektioner 
på alla nivåer har i årtionden varit förtrupp för många av 
ridsportens viktiga frågor. Centrala Ungdomssektionen 
engagerar ridsportens unga och sätter ett ungt perspektiv 
på alla ridsportfrågor.
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#TRYGGA-
IDROTTARE

För Svenska Ridsportförbundets 
Centrala Ungdomssektion (CUS) 
har trygghetsfrågorna stått högt 
på agendan sedan många år.  För 
att stärka gemenskapen i stallet 
och inspirera unga att äta och 
träna rätt satte kampanjen 
 #tryggaidrottare fart under året.

Att alla ska trivas och känna sig trygga inom 
ridsporten är en självklarhet. Men ibland är 
klimatet i stallet och sociala medier hårt, och 
som ryttare går ofta hästens bästa framför det 
egna välbefinnandet. Som ett led i att arbeta för 
en trygg ridsport tog CUS under 2015 fram en 
verktygslåda för trygghetsarbete.  Den ”Gröna 
lådan” lådan innehåller verktyg och spel som 
inspirerar till diskussioner kring, ridsportens 
ledstjärnor och värdegrund. Lådan har använts 
flitigt av föreningarna. 2016 fortsatte arbetet 
med kampanjen #tryggaidrottare.

Trygghetstanken innebär att ta hand om både 
varandra och skapa förutsättningar för varan-
dra att utvecklas. Men också att ta hand om sig 

själv. För att inspirera till en schysst gemenskap 
i stallet och att äta och träna rätt, initierades 
också kampanjen #schysst stall. Genom peppande 
filmer och inlägg i sociala kanaler, uppmärk-
sammade kampanjen unga att se sig själva som 
idrottare. 

Flera filmer togs också fram inom #tryggaidrot-
tare. Se dem här.

http://www.ridsport.se/Ungdom/TRYGGAIDROTTARE/Kortfilmer/
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Totalt utbildas cirka 500 ungdomsledare inom Svenska  
Ridsportförbundet varje år. Ungdomsledarkurserna och  

fördjupningskurserna utvecklas i samarbete med Folksam.
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PEPPA
CUS vill bidra till att sprida glädje och  
ett positivt klimat. Genom till exempel en 
”peppvägg” och tagen #ridsportpeppen 
kunde deltagarna på Ridsportforum peppa 
och hylla den eller de man ville. 

HYLLA
Att visa uppskattning till vännerna i stallet, 
lagkamrater och medtävlare är dina 
medtävlande/lagkamrater. 

SCHYSST
Sociala medier-kampanjen Sveriges 
Schysstaste stall fick en fin spridning och 
ville genom peppande filmer bidra till ett 
schysst stallklimat där alla mår bra, har kul 
och trivs ihop. Föreningarna kunde också 
nominera sitt stall och beskriva varför just 
de är ”Sveriges schysstaste stall”. Tävlingen 
avgörs under 2017. 
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Nya fördjupningskurser
För att projektet på ett naturligt sätt ska finnas 
kvar i förbundets ordinarie verksamhet togs 
också en utbildning på trygghetstemat fram 
under året. Utbildningen är en fortbildning för 
unga ledare som gått Ungdomsledarkursen. 
Utbildningen bygger på projektets tre grundste-
nar; kamratskap, kost och träning och syftar 
främst till att inspirera ungdomar att arbeta med 
temat ute i föreningarna men också för att 
utveckla deltagarna som individer. Under två 

dagar samlades 26 deltagare på Bosön för att gå 
utbildningen och utvärderingen visade att den 
föll väldigt väl ut. Planen är att utbildningen 
fortsättningsvis ska genomföras vartannat år. 

Ytterligare tre fördjupningskurser togs fram 
under året med första kursstart 2017:  ”Fördjup-
ning av ledarskap”, ”Påverkan, retorik och styrelse- 
arbete” och ”Hästkunskap och pedagogik”. 
Fortbildningarna utvecklas i samarbete med 
Folksam.  

CUS var en stark drivkraft bakom ridsportens 
medverkan i Pride-paraden i slutet av juli.

Madeleine Almqvist, vice ordförande i Centrala 
Ungdomssektionen tog under hösten över som 
tf ordförande när Malin Gustafsson tillträdde en 
tjänst som kommunikationsansvarig för  
Ridskolan Strömsholm och Flyinge.
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ÅRETS UNG-
DOMSSEKTION

Integrationsprojekt, Hej-skolor, 
barnkalas, luciashow med 650 
besökare, en äggletning med 
minst lika många besökare, Clear 
Round-hoppningar… Detta är 
bara några av alla aktiviteter som 
Årets ungdomssektion - Salaor- 
tens Ryttarförening - genomförde 
under året. 

Sedan 1998 har Svenska Ridsportförbundets 
Centrala Ungdomssektion CUS, årligen delat ut 
stipendium till Årets Ungdomssektion. Stipendiet 
syftar till att lyfta fram och synliggöra unga ledare 
som gör goda ledarinsatser inom ridsporten. 

Hos Salaorten har den prisbelönta Ungdomssek- 
tionen under det senaste året drivit ett integra-
tionsprojekt där ensamkommande flyktingpojkar 
fått ta del av stallmiljön och träffat nya vänner.
- Förra hösten när det kom så många flyktingar 
till Sverige kände vi att vi ville göra något. Det 
finns väldigt mycket som ridsporten kan erbju-
da och hjälpa till med. Det är en mycket tryg-

gare miljö i stallet än i skolan, menar ung-
domssektionens ordförande Patricia Nyman.

Två gånger i veckan kom flyktingpojkarna till 
ridskolan rida, köra och prova på voltige bland 
annat. Ett utbyte som var lärorikt och givande 
för både grabbarna och ungdomssektionen. 
Planen är att integrationsarbetet ska kunna 
fortsätta. Stipendiet om 15 000 kronor ska gå 
till att utveckla projektet.
- Vi vill engagera flyktingflickorna också. Vi vet 
inte exakt hur det kommer att bli än. Men vi har 
redan planerat in tre adventsfika i stallet i 
december där vi bjuder in familjer från flyk-
tingboenden i närheten.

Patricia tycker att arbetet i ungdomssektionen 
ger mycket tillbaka till den som engagerar sig.
- Det ger jättemycket i ledarskap och ansvar. 
Man utvecklas som person och känner att man 
kan bidra till något större. Det känns viktigt.  
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Stipendiet delades ut i strålkastarljuset under  
Sweden International Horse Show på Friends Arena.

Ur motiveringen:
Sektionen har en bred verksamhet 
som planeras med stor fantasi och 
nytänkande. Ungdomarna jobbar 
ständigt för att bli bättre och 
bjuder alltid in alla till att medverka 
och engagera sig.

Sektionen värderar trygghet och 
säkerhet högt. Ett trevligt be-
mötande i stallet är viktigt för 
Salaortens ungdomssektion. Tack 
vare ett stort engagemang från 
alla skapas en bra gemenskap och 
stämning i föreningen.
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ÅRETS UNG-
DOMSLEDARE 

Årets Ungdomsledare 2016 är 
Emma Nyqvist från Karlstads 
Ridklubb i Värmlands distrikt.

Emma Nyqvist är 17-åringen som oftast hänger 
i stallet och alltid ställer upp, oavsett vilken 
aktivitet det gäller. Hon är aktiv inom klubbens 
ungdomssektion och hjälper till med teori-
undervisningen på ridskolan. 

- Jag började rida när jag var sex år och har ridit 
på KRK sedan 2010. Jag tillhör också stallgruppen 
och jobbar i stallet vissa helger, berättar Emma.
I framtiden vill Emma Nyqvist lära sig mer om 
pedagogik och utveckla sitt ledarskap genom att 
vidareutbilda sig inom ridsporten.

Stipendiet om 7 500 kronor delades ut under 
Sweden International Horse Show på Friends 
Arena i november.  

Ur motiveringen:

Emma Nyqvist är en driven och positiv tjej med ett stort 
engagemang. Hon vill alltid lära sig mer och trivs i rollen som 
ledare. Hon är med och hjälper till samt stöttar föreningens 
barn och ungdomar. Emma är dessutom en exemplarisk 
förebild som har en trevlig inställning och ett positivt ledarskap 
i stallet. Hon erbjuder alltid en hjälpande hand till den som 
behöver det.

Centrala ungdomssektionen vill tacka Emma Nyqvist för 
hennes fantastiska engagemang inom ridsporten.

Sedan 1998 har Svenska Ridsportförbundets Centrala 
Ungdomssektion CUS, årligen delat ut stipendium till Årets 
Ungdomsledare. Genom stipendiet vill CUS lyfta fram och 
synliggöra unga ledare som gör goda ledarinsatser inom 
ridsporten. Stipendiet ska användas till någon form av 
ledarutbildning.
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SUPERFINAL I 
HÄSTKUNSKAP

Folksam Hästkunskap Cup är 
lagtävlingen för vetgiriga rid-
sportungdomar som vill bli bäst 
på häst. 2016 växlade tävlingen 
för första gången upp med en 
spännande superfinal under 
EuroHorse i Göteborg. Gotlands 
Lantliga Ryttarförening blev 
historiska vinnare.

En rejäl dos hästkunskap är ett måste hos varje 
ryttare och ”hästmänniska” och en förutsättning 
för både säker ridsport och hästvälfärd. Och det 
ska börjas i tid. 

Svenska Ridsportförbundets Centrala Ung-
domssektion arbetar för att öka hästkunskapen 
bland unga och står bakom två klassiska kunskap-
stävlingar; Vi i stallet för de yngre och Folksam 
Hästkunskap Cup för hästälskare mellan 13-18 år. 

I Hästkunskap Cup möttes under året 41 lag 
från hela landet. Tävlingen avgörs i tre regioner 
där vinnarna i varje region möttes i en superfi-
nal i Göteborg. I år stod den slutliga hästkun-

skapskampen mellan Luleå Ridklubb lag 1 
(region Norr), Gotlands Lantliga Ryttarförening 
(region Mitt) och Lunds Civila Ryttarförening 
(region Syd). 17 500 kronor stod på spel i 
finalen där Gotland avgick med segern, efter att 
först ha utmanat 25 starka lag på Strömsholm.
I det vinnande laget från Gotland ingick Signe 
Hoas, Clara Norlander och Nicole Larsson. 
Lagledare var Camilla Albinsson och Marie 
Pettersson.

Vi i stallet vänder sig till barn mellan 9-13 år 
och arrangeras med hjälp av distriktens ung-
domssektioner. Tävlingen hålls i april-juni i 
distrikten.  
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RIDSKOLA/ANLÄGGNING3
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RIDSKOLA/ANLÄGGNING

Ridskole- och anläggningssektionen (RAS) arbetar  
för utveckling och kvalitetssäkring av den svenska 
ridskolan. Här ryms både säkerhets- och anläggnings-
frågor genom till exempel besöksverksamhet och 
egentillsyn i ridskoleverksamheten.
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RIDSKOLAN  
UNDER LUPP

Nio av tio elever är nöjda med 
sin ridskola. Och bland föräldrar 
rankas ridskolans förmåga att 
fostra självständiga individer och 
lära unga empati som ridspor-
tens främsta styrkor jämfört med 
andra idrotter. Det visar en No-
vusundersökning om den sven-
ska ridskolan som ligger till gr-
und för framtidsstrategin 
”Ridskola 2025”.

Svenska Ridsportförbundets 463 ridskolor runt 
om i landet arbetar för att erbjuda ridsport för alla, 
hela livet. Och att hästar och ridsport har stor 
betydelse för att skapa meningsfulla aktiviteter 
för barn och ungdomar visade en undersökning 
som gjordes med hjälp av företaget Novus 
under 2015, och som bearbetades under 2016.

- Hästarna gör fantastisk samhällsnytta i många 
avseenden. Men vi måste bli bättre på att visa 
hur, säger Markku Söderberg, ordförande i 
Svenska Ridsportförbundets Ridskole- och 

Anläggningssektion som står bakom undersök-
ningen, som är den största i sitt slag hittills.

Totalt medverkade cirka 1 000 personer i 
undersökningen, som är en del i en omvärlds- 
spaning och ett viktigt underlag för framtidsstrate-
gin ”Ridskola 2025” som påbörjades under året. 
Undersökningen bygger på intervjuer med 
ridsportens aktörer (elever, ridlärare med flera), 
beslutsfattare i kommuner, föräldrar till ridande 
barn, men också föräldrar till låg-mellanstadiebarn 
utanför ridsporten. En kategori som inte varit i 
fokus för liknande undersökningar tidigare.
Det är första gången som Svenska Ridsportför-
bundet gör en så omfattande genomlysning av 
ridskolan, och framförallt bland målgrupper 
utanför sporten.
– Rapporten ger oss massor av värdefull kun-
skap. Resultatet bekräftar visserligen mycket av 
det vi redan kände till, men ger oss också en 
väldigt klar bild av vilka utmaningar vi inte kan 
blunda för, säger Markku Söderberg.

– Vi får många rapporter om hur människors 
livsstil och fritidsaktiviteter har förändrats och 
det påverkar givetvis vår verksamhet på en rad 
olika sätt, säger Markku Söderberg.  
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Vad ryms i ridpriset?
En ridskoletimme kan kosta mellan 
en hundring och över 400 kronor. 
Priset varierar beroende på upplägg, 
ålder och var du bor. Överallt får du 
mycket för pengarna. För den som 
vill är stallet så mycket mer än en 
timme till häst.  Ridskolan håller ofta 
öppet året runt och den som vill kan 
vara och växa tillsammans med hästar 
varje dag, utan att det kostar extra.

Ill
us

tr
at

io
n:

 J
en

ni
e 

A
rv

en
äs



96

I korthet visade undersökningen att:

• nio av tio ridskoleelever är nöjda med sin ridskola
• generellt upplevs ridskolan som bra med bra  
 ridlärare och gemenskap
• roligast på ridskolan är samvaron med hästen –  
 ”här och nu” – och gemenskapen med andra
• bland styrkorna jämfört med andra idrotter märks: 
 att lära sig ansvar, samspelet med hästen utvecklar 
 människans empatiska förmåga, gemenskapen  
 och att alla deltar på lika villkor
• nästan varannan förälder har en positiv inställning  
 till ridsport som idrott 
• åtta av tio kan tänka sig att låta sitt barn börja rida 
 på ridskola
• 57% av föräldrarna har besökt en ridskola och  
 av dessa upplevde 70% det som något positivt  
 och väldigt få som negativt
• många kommuntjänstemän har enligt egen upp- 
 fattning god kunskap om ridskolan i kommunen.
• många (58%) av eleverna känner till kvalitets-  
 märkningssystemet och upplever det som ett bra  
 och tryggt verktyg 

Men rapporten pekar också på:

• att varannan förälder inte har någon relation  
 till ridsporten alls
• att många upplever ridsporten som en icke  
 existerande sport
• att många uppfattar ridsporten som dyr,  
 svårtillgänglig och tidskrävande i en allt mer  
 stressad värld
• föräldrar oroas av skaderiskerna, något som  
 i sin tur kan påverka valet av idrott.
• bristen på killar
• bristen på kommunalt stöd
• dålig kännedom om ridskolans mervärden  
 (folkhälsa, avstressande, friluftsliv, socialt,  
 ledarskola, hästkraft som växtkraft)
• vikten av att hantera och motivera användandet  
 av hästen ur ett etiskt perspektiv.

Att många uppfattar ridsporten som dyr och 
svårtillgänglig och oroas av skaderiskerna är 
tydligt och något som i sin tur kan påverka 
valet av idrott.
– Detta blir en av våra viktigaste uppgifter att 
bemöta på ett klokt sätt i framtiden, säger 
Markku Söderberg.
– Säkerheten är central i allt vi gör och ridskolan 
är just en plats där man lär sig umgås med 
hästar på ett säkert sätt av utbildad personal.

En ridlektion kostar i dag i genomsnitt 200 kronor 
och varierar beroende på var i landet man bor.

– Vi kommer aldrig att kunna konkurrera med 
de billigaste idrotterna eftersom vi har hästar, 
anläggningar och personal som kostar. Men vi 
kan bli mycket bättre på att visa för omvärlden 
att ridpriset innehåller så mycket mer än själva 
ridlektionen. Och fortsätta den positiva kom-
mundialogen för att få hjälp med anläggnings- 
kostnaderna.

Hästarna och ridskolan utbildar idrottare och 
ledare, men levererar också folkhälsa på flera sätt. 
– Ridskolans betydelse i samhället i dag är 
större än någonsin, säger Markku Söderberg.
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”
- I en allt mer stressad och digital värld behövs både 
äkta hästkrafter och vår stallbacke som ger ett hälso- 
samt ”här och nu”, och där vi dessutom möts över  
generationsgränserna.
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Workshops om framtiden
2016 genomfördes fem workshops med utgång-
spunkt från resultatet i undersökningen.  Totalt 
medverkade cirka 300 deltagare från ridskolor 
och distrikt i dessa workshops. Resultaten av 
undersökningen samt medskicken från alla 
workshops, ligger till grund för den strategiska 
plan för ridskolan – ”Ridskola 2025”. Till grund 
för arbetet ligger också Riksidrottsförbundets 
(RF) omvärldsanalyser och Svenska Ridsport-
förbundets strategi ”Ridsport 2025”.

Ridsport 2025
Att återta ridskolans position som kunskaps- 
centrum, sprida hästkunskap, verka för än-
damålsenliga anläggningar och verka för en 
fortsatt positiv kommundialog, var frågor som 
prioriterades vid samtliga workshops. Att bättre 
marknadsföra ridskolans mjuka värden och öka 
tillgängligheten för att fler grupper ska upptäcka 
ridskolans möjligheter, är ytterligare fokusom-
råden. Mot bakgrund av diskussioner Novus- 
undersökningen diskussionerna vid de fem 
träffarna, identifierades fem strategiska områden 
(se nedan). ”Ridskola 2025” kommer att fastställas 
under början av 2017 och kompletteras med 
handlingsplaner.  

Ridskola 2025 – fem strategiska områden
En säkrare ridskola 
Ridskolehästen i fokus
Ökad tillgänglighet
Ledarskap och organisation
Ridskolan – ett starkare varumärke
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Fakta om ridskolan

• 463 av Svenska Ridsportförbundets cirka  
 900 medlemsföreningar driver ridskola.
• Ridskolan gör ridsporten tillgänglig för alla.
• Totalt görs cirka 5 miljoner uppsittningar per  
 år på ridskolans stallbacke.
• Svenska Ridsportförbundet kvalitetsgranskar  
 alla anslutna ridskolor.
• Den svenska ”folkridskolan” började växa  
 fram på 1950-talet. 
• Då delades bl a statliga ridbiljetter ut,  
 eftersom ridning ansågs främja folkhälsan.
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”
-Har man några problem, psykiska problem eller 
krämpor, så försvinner alla dom problemen när man 
kommer upp på hästen. Styrbjörn Amberg, 87

Ridsport för alla, hela livet. 

Styrbjörn Amberg, 87 (förra året), 
rider två gånger i veckan på 
Hufvudsta Ridskola och har inga 
planer på att sluta. Den lilla filmen 
om Styrbjörns känsla för hästar 
och ridning blev en av årets virala 
succéer och nådde på tv och flera 
tidningar. Se filmen här.  
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RIDSKOLOR MED 
KVALITET

Besöksverksamhet och system 
för egentillsyn är viktiga nycklar 
i Svenska Ridsportförbundets 
kvalitetsarbete. Medlemsskyltar 
och kvalitetsskyltar är bevis på 
att föreningen lever upp till 
kraven. Och ett viktigt argument 
i kontakten med till exempel 
kommunen. 

Under 2016 fortsatte arbetet med kvalitetssäkring. 
Allt fler besöksprotokoll registreras digitalt i 
Ridsportportalen och ger viktiga underlag för 
verksamhetsutveckling. I slutet av året fanns 
273 protokoll från landets totalt 463 ridskolor.
Alla ridklubbar anslutna till Svenska Ridsport-
förbundet har en medlemsskylt som ett bevis på 
att klubben svarar upp till vissa grundläggande 
kvalitetskrav.  Ridsportförbundet har också väl 
utarbetade verktyg för egentillsyn med besöks- 
verksamhet och checklistor för föreningar. 

Besöksverksamheten har funnits länge för att 
säkra kvalitén på våra anslutna ridskolor. Både 
när det gäller säkerhet, hästhållning och anlägg-
ning. Det är en säker insats med högt ställda 

krav där de ridskolor som uppfyller kraven 
belönas med en kvalitetsskylt.

Besöksgruppernas främsta uppgift är att vara 
rådgivande. De ska också bedöma om anlägg-
ningen är säkert utformad för häst och männis-
ka. Besöken sker i samband med:
• nyanslutning och förprövning
• regelbundna besök för rådgivning och kontakt
• uppföljningsbesök av kvalitetsmärkta föreningar
• rådgivande stöd för föreningens kontakter 
med beslutsfattare

- Vägen mot skylten är lika viktigt som själva 
skylten. Kriterierna är tydliga mål att jobba mot, 
säger ridskolerådgivare Anna Reilly som är 
ansvarig tjänsteman för besöksverksamheten 
och ofta på resande fot för att stödja distriktens 
besöksgrupper och föreningarna i kvalitetsar-
betet.

- Besiktningsprotokollet är också ett bra påtry-
ckningsmedel på kommunen för att gemensamt 
arbeta för en högre standard på ridskolan och 
ett ökat marknadsvärde.
Men att pricka av alla punkter i protokollet som 
krävs för en skylt kan vara svårt.
- Finns ridskolan till exempel till i en ombyggd 
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gammal ladugård kan det vara svårt att leva upp 
till anläggningskraven, även om själva verksam-
heten är av hög kvalité, understryker Anna 
Reilly.

I Novus-undersökningen (2015) om den sven-
ska ridskolan konstaterades att kunskapen om 
kvalitetsmärkningen är rätt hög bland landets 
ridskoleelever (58%). Flera föräldrar ser också 
systemet som en trygghet att verksamheten 

granskas, framförallt vad gäller säkerheten. Det 
ökar tryggheten generellt, menar man. Bland 
ridlärare är uppfattningen att kvalitetssäkringssys-
temet ett bra marknadsföringsverktyg som gör 
det lättare att påverka kommunerna.

Besöksprotokollen ger svar på många frågor 
om bland annat miljö, verksamhet, anläggning, 
säkerhetsfrågor, hästar och personal.  

Besöksprotokollen berättar 
Genomsnittet av svaren i de 273 besöksprotokoll 
visar att:
• ridskoleföreningarna i snitt har 286 medlemmar
• ger 30,3 lektioner/vecka
• står för 200 uppsittningar/vecka
• lektionstiden är i medel 53 minuter
• en ridlektion kostar i snitt 201 kr för seniorer 
• och 161 kronor för juniorer
• 191 ridskolor erbjuder verksamhet för ryttare  
 med funktionsnedsättning.
• dressyr, hoppning och Working Equitation är  
 vanligast på ridskolorna
• 155 ridskolor uppger att de arbetar med  
 inkludering
• 195 har samarbeten med skolan
• 46 ridskolor saknar toalett
• 161 har omklädningsrum
• 136 har dusch
• 217 har ridhus varav 77 är uppvärmda ridhus
• 111 av 278 uppger att de har märkta ridvägar
• stallarna är i genomsnitt byggda runt 1977  
 och ridhus runt 1990
• de absolut flesta har bra styrdokument,  
 värdegrund och måldokument
• 158 har en miljöpolicy
• de flesta har en säkerhetsplan, förebyggande  
 säkerhetsarbete och krisplan

Foto: Susanne Wahlström
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SKOLEXEMPEL
Vinnande samarbeten och en 
välkomnande atmosfär är två 
starka ingredienser i framgångs-
formeln som gör Varbergs Rid-
klubb till vinnare av prestigepri-
set Årets ridskola. Ett pris som 
delas ut i samarbete med Folksam.

- Vi tar fantastisk bra hand om varandra och 
våra hästar hos oss,  säger Pia Nilsson, stolt 
ordförande i  den västsvenska ridklubben. 
- Varberg är i många delar ett skolexempel på 
framtidens ridskola, säger Markku Söderberg, 
ordförande i Svenska Ridsportförbundets 
Ridskole- och Anläggningssektion som i samar-
bete med Folksam står bakom utmärkelsen.  

- Det här är en ridskola med en bra och struk-
turerad verksamhet med en långsiktig planering. 
Hela föreningen andas gemenskap och man är bra 
på att skapa goda och framgångsrika samarbeten, 
både inom och utanför föreningen, tillägger 
Markku Söderberg.
Johanna Wigermo och Charlotte Wettberg är 
ridskolechefer i Varberg. 
- Att se alla växa är det roligaste i mitt jobb, 
säger Joanna Wigermo.
- Utveckling har alltid varit drivkraften i mitt 
arbete, både när det gäller elever, hästar och 
personal. 
Den vänliga atmosfären sitter numera i stallväg-
garna hos den snart 50-åriga ridklubben. Det är 
viktigt att alla trivs och känner sig delaktiga. 
”Välkomnande” är också ett av  
ledorden på ridskolan. 

Så här lyder motiveringen: 
För en föredömlig, flexibel och fram- 
gångsrik ridskoleverksamhet med en  
genuint välkomnande atmosfär. Genom vinnande 
samarbeten, målmedveten styrning och en tydlig röd 
tråd erbjuder Varbergs Ridklubb en varierad ridskole- 
verksamhet för alla. Med säkerhet i fokus och efter 
elevernas och hästarnas unika förutsättningar. Hästlekis, 
prova på-grupper, happy-hours, speciallektioner, senior-
gruppen ”de återuppstigna” och möjligheten att testa 
egen häst är bara en bråkdel av utbudet hos den kreativa 
klubben.  VarbergsRidskola är ett kunskapscentrum 
som alltid vill mer. En formel för framtidens ridskola.

Se mer av Varbergs Ridskola 
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På fyra år har antalet uppsittningar per vecka 
ökat från 300 till 450. Numera är det kö för att 
få en plats. Både barn och vuxna knackar på. 

Utbudet på ridskolan utvecklas hela tiden i nära 
kontakt med eleverna.
- Ibland får vi nästan hejda oss, säger Johanna 
Wigermo.
- Vi gillar att testa nya grepp men satsar fram-
förallt på ett brett basutbud. Dels med större 
grupper som inte är så dyrt där man kan ha en 
mysig och kravlös stund med hästarna och sina 
kompisar. 

Men för de som vill mer finns det till exempel 
ett upplägg med halvfodervärdar där man kan 
prova på hur det är att ha egen häst, kanske täv-
la lite men hela tiden ha stöttning av ridlärare.

Varbergs ridskola är mer än en skola i ridning. 
Det är en plats att växa på och må bra. Genom 
ett tydligt mentorssystem – ledstjärnorna– tar 

de äldre ungdomarna hand om de yngre på 
ridskolan. Klubben lägger också stora resurser 
på utbildning i ledarskap, kamratskap och 
självkänsla.
- Skulle det gnissla någonstans agerar våra 
ridlärare direkt. De har järnkoll på hur eleverna 
mår, säger Pia Nilsson.

Årets ridskola utses efter nomineringar. Priset, 
ett utbildningsstipendium på 40 000 kronor, 
delades ut i samband med Ryttargalan i Göte-
borg.

- Ridsporten engagerar många av våra kunder 
och vi är väldigt stolta att få dela ut det här 
priset. Ridskolan är ju själva navet i folkrörels-
en ridsport och står för många av de värden 
som vi representerar. Vi gratulerar Varbergs 
Ridskola som är ett föredöme på många sätt 
och en värdig vinnare av utmärkelsen, säger 
Lars-Inge Svensson, chef Folksam Idrott.  

”-Jag rider tre gånger i veckan 
och det är mitt sätt att inte  
ha egen häst. Det är mycket 
billigare och jag har dessutom 
alltid en frisk häst.
Ordförande Pia Nilsson är själv ridskoleryttare 
sedan många år.
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ÅRETS  
RIDLÄRARE

Hon är en ryttare i mästarklass 
och en inspirationskälla utöver 
det vanliga som får alla att fatta 
galoppen. Lena Wiman hyllas av 
eleverna på Överby Hästsport-
förening i Sollentuna utanför 
Stockholm
- Jag älskar att undervisa och 
lektionshästarna är mina bästa 
kollegor, säger ridläraren med 
över 30 år i yrket och vinnare av 
utmärkelsen Årets ridlärare 2016

Det är för att lyfta det goda ledarskapet som 
Svenska Ridsportförbundets Ridskole- och 
anläggningssektion, efter nomineringar, utser 
Årets ridlärare. Priset är ett stipendium på 10 
000 kronor som delas ut vid Ryttargalan. 

- Lena har många framgångsrika år i yrket och 
står för så mycket rutin och kunskap, säger 
Maria Eriksson, ledamot i Ridskole- och An-
läggningssektionen.
- Det vi fastnade extra för är också hennes sätt 
att sprida föreningsengagemang. Lena står för 

ett föredömligt helhetstänk i verksamheten och 
sprider glädje och lust att engagera sig ideellt. 

Bakom nomineringen av Lena Wiman står elev-
erna på Överby ridskola som bland annat 
skriver så här i sin nominering:

”När Lena sätter på sig den trådlösa mikrofo-
nen och intar ridbanan så förvandlas hon från 
en fantastisk ryttare och hästmänniska till ett 
oslagbart undervisningsorakel. Lena har en 
förmåga att undervisa 11 elever samtidigt, som 
om var och en red privatlektion. Hon är ener-
gisk och närvarande och driver eleverna framåt, 
framåt mot bättre ridning utan att forcera…
Hon bygger upp en röd tråd som bottnar i 
hästens förutsättningar och välbefinnande. 
Viktigast av att allt är att hon alltid ser till att 
alla är välkomna… Varenda unge som har 
hängt eller hänger i stallet kan inte bara sitt 
horsemanship, utan även de sociala reglerna. 
Alla får vara med. Alla blir sedda”

Lena Wiman hade varken hästintresserade 
föräldrar eller en tjock plånbok som startkapital 
i ridsportkarriären. Men kärleken till hästarna, 
yrket och ett fantastiskt driv har tagit henne 
långt. Och hemmaklubben från en liten ridskola 
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med upplåsbart tält 1990, till dagens toppan-
läggning med en vinnande verksamhet, 500 
engagerade medlemmar, 30 hästar och 450 
ridande i veckan.

Från barndomshemmet i Nacka till ridskolan på 
Färingsö tog det Lena två timmar med buss, 
enkel resa. Till drömmen att tävla Grand Prix 
dressyr och starta i SM tog det över trettio år. 
- Jag tror jag kan inspirera mina elever för att 
de ser att det går att komma långt, även om det 
tar lite tid, säger Lena som tävlar på högsta nivå 
med hästen Donnerstein 

Många elever på Överby Ridskola tävlar också 
med framgång i både lektionsmästerskap och 
bland privathästar upp till medelsvår nivå. Men 
på ridskolan finns en bred verksamhet för alla 
med både kommunalt fritidshem och öppen 
fritidsgård.

Utmaningen i ridlärarjobbet är att hitta de rätta 
orden som når fram till eleverna och förmedlar 
känslan i ridningen, menar Lena.
- Det är så roligast är att se människor växa och 
utvecklas. Få dem att klara uppförsbackar och 
ta sig vidare över nästa kulle, och nästa.  

Lena Wiman är en av cirka 1 500 verksamma 
ridlärare inom Svenska Ridsportförbundet.
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UTBILDINING
Bra ledare och gedigen kunskap är viktiga förutsätt- 
ningar för våra hästars bästa och för framgångsrik 
ridsport på alla nivåer. Utbildningssektionen ansvarar 
för utbildning av ridsportens ledare, yrkesverksamma, 
tränare och funktionärer, men också för till exempel 
ryttarutveckling och ryttarmärken.
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UTBILDNINGS-
LYFTET

Svenska Ridsportförbundet  
arbetar för att erbjuda ett tydligt 
och tillgängligt utbildningsutbud 
med hög kvalité. Under året togs 
första spadtaget mot en ny och 
interaktiv utbildningsplattform.

Kunskap är en viktig byggsten för att skapa en 
säker och utvecklande ridsport där hästar och 
människor trivs och mår bra.  Att rusta våra 
yrkesverksamma, ledare och funktionärer med 
rätt verktyg och kunskap, är viktig förutsättnin-
gar för att erbjuda ridsport för alla med hög 
kvalité. Målet är att skapa bästa förutsättningar 
för aktiva och ledare inom förbundet och att 
ridsportens aktiva ska mötas av utbildade 
ledare. Svenska Ridsportförbundets utbildningar 
ska vara det självklara valet, och öppna vägar 
för ett flexibelt och lättillgängligt lärande. Ny 

teknik kombinerat med bra pedagogik är en 
oslagbar kombination för idrottens lärande.
Utbildningssektionen har nu satt kursen för en 
omfattande resa för att möta framtidens utbild-
ningsbehov. Från 2015 inleddes ett strategi-
arbete för att samordna och utveckla ridsportens 
utbildningar. 

 Inom ridsporten handlar utbildning ofta om att 
lära genom att göra i stallar och ridhus. Men 
som komplement till fysiska möten, och för att 
möta ökade krav på flexibilitet, arbetar sek-
tionen på att ta fram en ny digital utbildnings- 
plattform. Genom samordning och utveckling 
av olika verktyg och metoder förenklas utveck-
lingsmöjligheterna oavsett om man vill utbilda 
sig själv, utbilda andra eller utveckla sin fören-
ing. Plattformen byggs utifrån ridsportens 
utvecklingsmodell (se sidan 115) där man 
fastställer vad ryttaren ska kunna på respektive 
nivå, för att sedan arbeta vidare med vilka 

”
Ny teknik kombinerat med bra pedagogik är en 
oslagbar kombination för idrottens lärande.”
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förutsättningar våra ledare, funktionärer och 
förtroendavalda behöver för att bidra till den 
aktives utveckling.  Alla utbildningar ska också 
ha en tydlig koppling till demokrati, delaktighet 
och bygga på vår gemensamma värdegrund. 

Några trender inom idrott och lärande
• Ökat krav på tillgänglighet – alltid och överallt
• Ökat krav på snabbhet 
• Mobilanpassade lösningar 
• Rörligt media allt vanligare
• Nätet allas kunskapskälla

Bakom plattformen ligger en genomgripande 
omvärldsanalys utifrån ibland annat Riksidrotts-
förbundets trendspaningar, samt en kartläggning 
av dagens utbildningar. Målet är att nå en bättre 
samordning av utbildningar på alla nivåer inom 
förbundet. Och genom en tydligare utbildnings-
gång göra det enklare att hitta rätt för alla som 
vill utbilda sig inom ridsporten. En viktig 
målsättning i arbetet är också att förbundets 
utbildningar håller högsta kvalité så att fler ser 
värdet av kunskapslyft och väljer att stanna 
kvar och vidareutvecklas inom ridsporten. 
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Mål med Ridsportens utbildningar
• Höja och kvalitetssäkra kompetensen om  
 hästar och ridsport för att på så sätt skapa bra  
 förutsättningar för våra hästar
• Öka tillgänglighet till god utbildning om  
 hästar och ridsport
• Visa på att Svenska Ridsportförbundet står  
 för kvalitet som syns
• Skapa bästa förutsättningar för att utvecklas 
 inom ridsporten

Målgrupper: 
• Aktiva
• Yrkesverksamma (ridlärare/tränare)
• Ideella ledare (aktivitet/organisation)
• Funktionärer
• Förtroendevalda
• Utbildare

Kompletteringen av webbaserade utbildnings- 
material har inletts sedan tidigare. Bland annat 
med lyckade digitala utbildningslösningar som 
till exempel Grönt Kort, Basutbildningen och 
Ekonomi i ridsportföreningen. Genom att 
digitalisera delar av utbildningarna görs de mer 
tillgängliga. Det blir också enklare att förbereda 

och fördjupa sig inför det fysiska mötet, som 
därmed också kan användas effektivare och får 
högre kvalitét. Arbetet med den digitala utveck-
lingen går in i en aktiv fas under 2017 för att 
under 2018 kunna presentera fler nya utbild-
ningslösningar. Utvecklingen av plattformen 
sker i nära samarbete med SISU Idrottsböcker.

Basutbildning för ridsportens ledare hör till 
de utbildningar som redan idag delvis finns 
tillgänglig digitalt. Basutbildningen för ridsportens 
ledare som hade premiär 2015, syftar till att ge 
ledare inom förbundet samma baskunskaper 
och en stadig grund att stå på. Basutbildningen 
har blivit mycket populär och många ledare har 
redan gått kursen. Från och med 2017 blir 
Basutbildningen obligatorisk och ett behörighets- 
krav för att bli utbildare i grönt kort, ungdomsle-
darutbildning, ridledarutbildning och central 
blir regional funktionärsutbildning. Dessutom 
är utbildningen obligatorisk och ett behörighets- 
krav till utbildningarna Funktionsnedsättning 
och delaktighet steg III, samtliga regionala och 
centrala funktionärsutbildningar, Ridledarutbi-
ldningen, Svensk Ridlärare I samt till 
C-tränarutbildningen.

Nya utbildninga lanserades också under året i samarbete med Hästsportens Folkhögskola:  
Svensk Ridlärare III (SRL III). Målet med utbildningen är att förbereda eleverna för yrkesprov för SRL III.  
Färdighetsträning i ridkonst är stommen i utbildningen men även grundutbildning-, utveckling- och underhåll 
av skolhästar samt fördjupning i teoretiska moment. Som SRL III är rollen som ”lärare för lärarna” viktig. 
Eleverna erbjuds därför också möjlighet att träna på undervisning av grupper.

Tilläggsutbildning i Hästunderstödda insatser – inriktning terapi & specialpedagogik. Utbildningens syfte är 
att ge deltagarna kunskap om och kompetens att använda hästar och dess miljö som terapeutisk/pedago-
gisk resurs inom hälso- och sjukvård, socialt arbete och skola.
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Svensk Ridlärarutbilding
Från 2015 har förbundet i samverkan med 
Hästsportens Folkhögskola och Ridskolan 
Strömsholm gjort en översyn av ridlärarut-
bildningen. Genom en ökad flexibilitet och 
nytt upplägg är målsättningen att göra det 
möjligt för fler att utbilda sig till svensk 
ridlärare. Det har även startats två nya 
utbildningar - Svensk Ridlärare III samt 
tilläggsutbildningen i Hästunderstödda 
insatser – inriktning terapi och special- 
pedagogik.  
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RIDSPORT SOM LIVSSTIL

RIDSPORT SOM HOBBY

SPORTSATSNING

Tävla för
att vinna

Folksam och ATG står bakom Svenska Ridsportförbundets  
Ryttarutveckling på nivå 2 och 3 respektive 4. Fälttävlans- 
ryttaren Sandra Gustafsson deltog i ATG Hopp & Talang 
2015/2016. Under året tävlade hon framgångsrikt på inter-
nationell trestjärnig nivå, vann Falsterbo Hunting för tredje 
året i rad och tog en fin silvermedalj i Fälttävlans SM.  
Foto: Kenth Gustafsson

RYTTARUTVECKLING
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Numera ryms alla ryttare/kuskar 
inom ridsporten i en gemensam 
modell för utveckling, från ryttar- 
märken till mästerskapsmedaljer. 
En triangel har blivit till en tydlig 
rektangel som visar vägen, rustar 
ryttare och där det finns tydliga 
kunskapsmål på varje nivå.

Ridsportens utvecklingsmodell skär genom alla 
discipliner och genom hela organisationen, från 
föreningsnivå till landslag. Utgångspunkten är 
att oavsett om man väljer att rida på hobbynivå 
eller vill satsa på en tävlingskarriär, är utveckling 

en drivkraft. Syftet är att skapa ett livslångt 
intresse för hästar och ridsport. Där det är tydligt 
vad man bör kunna på varje nivå. Och hur man 
gör för att komma vidare till nästa steg.
Modellen säkerställer att ryttaren får rätt 
kunskaper med sig i sin utveckling, och defini-
erar vad som är en skicklig ryttare. En viktig 
utgångspunkt är att ryttarnas avsuttna fär-
digheter travar i takt med de uppsuttna. Resan 
mot toppen börjar redan i ridklubben. Som en 
katalysator från förening till landslag, löper 
Ridsportförbundets olika utvecklingsprogram. 

På nivå 1 är ryttarmärkena centrala. Från nivå 2 
är sportfokus mer tydligt på distrikts-, regional- 
och slutligen central nivå innan landslagsverk-
samheten och SOK:s Topp och talangsatsning 
tar vid.  
- Våra utvecklingsprogram är sammansatta för 
att ge ryttarna optimala färdigheter inom de 
fokusområden som ingår på respektive nivå, 
berättar Daniel Bergqvist, tjänsteman på Svenska 
Ridsportförbundet och en del i gruppen som 
arbetat fram modellen.

- En stor del av en ryttares förmåga går att 
utveckla och förfina. I ridsportens utvecklings-
modell har vi definierat just de färdigheterna i 
olika fokusområden.   
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STÖDJER  
UTVECKLINGEN 

I Ryttarutveckling nivå 3, som 
möjliggörs av Folksam, får ryttar-
na kunskap och insikt i allt som  
hör en sportsatsning till.

Den 18-19 oktober ägde den första träffenen 
rum. 37 dressyr-, hopp- och fälttävlansryttare 
tog plats på Strömsholm. Folksam var på 
plats och inledde dag ett med att prata om 
vikten av ett bra försäkringsskydd, sedan 
avlöste föreläsningarna varandra i tolv 
intensiva timmar. Dagen avrundades med 
mingel och clinic signerad Jens Fredricson.
Dagarna innehöll allt från fysträning och 
kostföreläsning till ett pass om hållbar träning 
med veterinär Cecilia Lönnell. Sarah Thunholm 
från Svenska Ridsportförbundet gav gänget en 
första inblick i konsten att möta media. Dag två 
innehöll ett pass med mentala coachen Johan 
Plate.
- För Folksam känns det spännande att vara 
med och bidra till att utveckla framtidens 
ryttare med ett så här gediget upplägg. Vi vill 
vara med och utveckla svensk ridsport och det 
här är definitivt en satsning som bidrar till den 
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resan, säger Christina Hedman som är operativt 
ansvarig för Folksams engagemang med Svenska 
Ridsportförbundet.  
- Jättekul att vara igång med det här gänget, sa 
Daniel Bergqvist koordinator för Ryttarutveck-
ling på Svenska Ridsportförbundet. 

- Vi har ett väldigt bra samarbete med Folksam 
och riksanläggningarna i Ryttarutveckling, och 
det är ett väldigt driv och entusiasm både hos 
oss och dem som ingår i nivå 3.  
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MEDLEM5
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Mesta möjliga av medlemskapet. 
Medlemssektionen arbetar för livskraftiga 
föreningar och för att alla landets föreningar 
ska erbjudas samma bas- och fokusutbud. 
Medlemsnytta är sektionens honnörsord!
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MEDLEMSBOOST
Medlemssektionen sätter med-
lemmen i fokus med målet att 
göra medlemsnyttan i Svenska 
Ridsportförbundet tydligare  
och synligare.

Vad får man för medlemsavgiften? Och hur kan 
vi stärka medlemskapet och göra det mer 
tydligt och attraktivt?  Det är frågor fråga som 
varit centrala i Medlemssektionens arbete sedan 
starten 2013. 

Det var i samband med en översyn av ridsportens 
organisation och finansiering, som stämman 
genom att instifta Medlemssektionen för att 
sätta medlemmarna på alla nivåer i fokus, och 
stödja medlemsföreningarna för att på sikt 
stärka organisationen genom fler och nöjda 
medlemmar. Utgångspunkten i sektionens 
arbete är de nöjdhetmätningar som gjorts i 
samarbete med undersökningsföretaget Novus. 
Insikterna har bland annat tagit ut riktningen för 
hur förbundet kan stödja föreningarna i förenings- 
utveckling och samordna arbetet med att 
presentera ridsportens utbud.
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Materialet ”Vår ridklubb” är ett samlat 
”uppslagsverk” i föreningsutveckling som tagits 
fram och som på ett enkelt och överblickbart 
sätt vägleder föreningen så att styrelsearbetet 
blir roligare, tydligare och mer utvecklande. 
Materialet tar bland annat upp verksamhetspla-
nering, medlemsrekrytering och hur man på ett 
bra och attraktivt sätt kan presentera utbudet i 
föreningen. Både för befintliga och nya med-
lemmar. 

Ett viktigt kapitel i ”Vår ridklubb” hjälper 
föreningen att ta fram en  verksamhetsplan och 
förtydliga vad den står för och hur man vill att 
den ska uppfattas. Kapitlet ger utgångspunkter-
na för att arbeta med vision, värdegrund och 
målsättningar, och hur föreningen behöver 
organiseras för att uppnå det man vill.

Genom att planera verksamhet och konkreti-
sera arbetet blir det ofta tydligare vad som ska 
göras, när och av vem. En trygghet för såväl 
anställda som ideella krafter. På sid 124 finns 
ett exempel på Göteborgs Ungdomssektion som 
skapar trivsel och gemenskap genom att arbeta 
aktivt med värdegrundsfrågor. 

”Vår ridklubb”  finns digitalt på ridsport.se där 
det också kompletteras med förklarande filmer. 
Men det finns också samlat i en tryckt version 
som går att beställa. För att presentera materia-
let och diskutera medlemsfrågor och medlems-
rekrytering, har flera uppskattade föreläsningar 
gjorts runtom i landet.  ”Vår ridklubb” är ett 
levande dokument som uppdateras löpande. 
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Några rubriker ur Vår ridklubb

Planera din verksamhet. Om att göra verksam-
hetsplan och arbeta med vision och värdegrund.

Utbudet i föreningen. Hur kan er förening 
lyfta utbudet till era medlemmar och beskriva 
de värden som ridsporten erbjuder?

Skapa engagemang och dialog. Hur kan ni 
förstärka engagemanget i er förening? Är det 
enkelt att vara delaktig?

Omvärlden. Hur möter föreningen om-
världen? Vilka trender i samhället i stort styr 
föreningslivet idag? Hur kan ni utnyttja de 
möjligheter som en ökad digitalisering medför?

Samarbete. Att samarbeta med andra förenin-
gar kan skapa fler och nya lösningar.

Värdskapet. Att arbeta med ett inkluderande 
och välkomnande förhållningssätt.
Att tydliggöra medlemskapet har också varit en 
satsning som följt med ut på mässor och tävlin-
gar. Bland annat under Nationaldagstävlingarna 
på Strömsholm, Sweden International Horse 
Show och Gothenburg Horse Show, där bland 
annat ett klubbrum – ”Klubbis”- varit en fond 
för aktiviteter kring medlemsfrågorna i Svenska 
Ridsportförbundets monter. 

Det viktiga värdskapet
2017 står Sverige som värd för FEI EM i ridsport. 
Det största ridsportevenemanget på svensk 
hemmaplan på 27 år och ett fantastiskt skylt-
fönster för svensk ridsport. För att genom 
EM:et stärka ridsporten och ta tillvara kraften i 
alla våra ridsportförningar, påbörjades under 
2016 ett arbete med vårt gemensamma 
värdskap. EM:et är ett tillfälle ridsporten och 
alla medlemsföreningar att visa upp verksam-
heten, öppna stalldörrarna på vid gavel och 
känna stolthet för att vara en del av svensk 
ridsport och ett unikt evenemang. Men 
värdskapet handlar också om hur vi i vardagen 
kan arbeta tillsammans för att vara inkluder-
ande och välkomnande. Att möta människor 
med respekt, värdighet och omtanke.  Det är 
det vi kallar värdskap.

Arbetet fortsätter med full kraft under 2017.  

Fo
to

: S
ve

ns
ka

 R
id

sp
or

tfö
rb

un
de

t



123

EKONOMI  I RIDSPORTFÖRENINGEN

Ekonomi för ridsportföreningar
I en ny bok som togs fram under året har vi 
samlat fakta och smarta tips på hur ridsport-
föreningen tar kommandot över sin ekonomi. 
Boken hjälper till att se samband och göra 
kloka val som styr verksamheten i rätt riktning. 
- Vi har behövt en sådan här bok länge och det 
är så kul att den äntligen finns, säger Maria 
Thun som arbetar med föreningsutveckling 
inom Svenska Ridsportförbundet och är en av 
författarna bakom boken.
- En framgångsrik verksamhet och ekonomi 
handlar om att göra kloka och medvetna val 
och i den här boken har vi samlat de utgång-
spunkter och frågeställningar som du behöver 
för att kunna göra dessa.

Boken kompletteras med mallar, goda exempel 
och intervjuer som kan vara till hjälp i ekonomi-
arbetet.

 ”Ekonomi för ridsportföreningar” har tagits 
fram i samarbete med SISU Idrottsutbildarna 
och säljs genom SISU Idrottsböcker. 
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VÄRDEGRUND  
BYGGER VÄNSKAP

Med en stadig värdegrund och 
tydliga ledstjärnor sprider Göte-
borgs Fältrittklubbs ungdoms- 
sektion trivsel och gemenskap.
- Vi vill att stallet ska vara en 
rolig och trygg plats att vara på 
där man får vänner och häst- 
vänner för livet, säger Maja  
Hedström, 18, ordförande i  
ungdomsstyrelsen. 

Genom att prata om viktiga värderingar och sätta 
dem på pränt, har ungdomssektionen satt en 
positiv rörelse i rullning hos Göteborgsklubben.
 - Vi är en stor klubb med väldigt många ung-
domar och för att undvika grupperingar och 
sånt är det viktigt att jobba med de här frågorna, 
säger Maja Hedström.
- Vår förhoppning är att fler ska hitta sina 
vänner här och få samma bra känsla av att vara 
i stallet som vi har. Att man vill vara kvar efter 
ridlektionerna och ha roligt och utvecklas på ett 
bra sätt bland både hästar och kompisar.
Ungdomarna har tagit hjälp av SISIU Idrottsut-
bildarna i värdegrundsarbetet.
- Vi hade ingen klar bild av vad vi ville från 
början. Men att få värdegrunden och våra vikti-
gaste ledstjärnor nedskrivna, det var en bra start.
För att dokumenten inte bara ska bli ord i en 
pärm, påminner skyltar i stallet om budskapen.
- Vi använder oss dessutom av sociala medier 
exempelvis Facebook och Instagram för att 
sprida vår värdegrund och våra ledstjänor till 
medlemmar och även andra ridklubbar som 
följer oss, berättar Maja.
- Och framförallt är det ju viktigt att vi vågar 
säga ifrån till vardags om någon till exempel 
skulle kommentera någon annans ridning på ett 
negativt sätt som kan såra personen. 
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”Hästarna för oss hit och gemenskapen håller oss kvar”

VÄRDEGRUND  
BYGGER VÄNSKAP

”Hästarna förde oss hit och gemenskapen håller 
oss kvar” är ungdomarnas devis och en paroll 
som många i klubben – och inom hela ridspor-
ten – kan skriva under på.   Maja minns själv 
hur det var när man var ny i stallet. 
- Jag var jätteosäker. Man visste ju ingenting om 
vare sig ridning, hästar eller hur något funkade. 

Men den starka gemenskapen fick Maja att växa.
- Här har jag har fått vänner för livet, säger hon.
Nu har ungdomssektionens värdegrundsarbete 
fått ringar på vattnet.
- Vi gjorde ett så bra arbete att det har smittat 
av sig på stora styrelsen, avslutar Maja.

Ungdomsstyrelsen hos Göteborgs FRK. Från vänster översta raden: Hästen Sockan, Maja  
Hedström, Hanna Nordquist, Elvira Nilsson, Smilla Klefbom, Dana Pirooz Nedersta raden från 
vänster: Evelina Jacobsson, Clara Baagoe, Alicia Elofsson, Matilda Svenrot, Kerstin Ekholm
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Värdegrund
”Vi i Ungdomsstyrelsen vill tillsammans inspir-
era oss och andra till gemenskap och glädje. Vi 
tror att samarbete med motivation är en grund 
för utveckling. Genom att respektera både 
hästar och människor ska vi uppnå en god 
samhörighet på klubben.”

Ledstjärnor
Det är viktigt för oss att alla ska trivas och 
känna sig trygga på Göteborgs Fältrittklubb, 
både hästar och människor. Därför har ung-
domsstyrelsen plockat fram fyra stycken led-
stjärnor att sträva efter.

Gemenskap. Gemenskapen är viktig för att 
behålla en god samhörighet. Därför är det 
viktigt att både hästar och människor hittar ett 
bra samband mellan varandra.

Trygghet. Tryggheten är viktig för både hästar 
och människor. Det är även viktigt att man känner 
sig trygg i stallet och dem man umgås med.

Respekt. Det är viktigt att vi på Göteborgs 
Fältrittklubb behandlar varandra med hänsyn 
och omtanke för att kunna uppskatta och ha 
förtroende för varandra.

Glädje. Att känna glädje är viktigt för att kunna 
bidra med en god inställning. När du sprider
glädje så kan det bidra till andras lycka, för 
både människor och hästar.  



127

Bilder: Göteborg FRKs ungdomsstyrelse



128

MERA RIDSPORT6
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IDROTTSLYFTET
Under 2016 fick ridsportens 
föreningar dela på 10 455 000 
kronor för att utveckla sin verk-
samhet genom Idrottslyftet, re-
geringens extra satsning på barn- 
och ungdomsidrott. Populärast 
är olika satsningar inom ryt-
tarutveckling i enlighet med 
ridsportens utvecklingsmodell.

Idrottslyftet syftar till att utveckla verksam-
heten så att barn och unga i åldern 7-25 år 
väljer att idrotta i förening och stimuleras till 
ett livslångt idrottande i föreningsidrotten.

763 unika projekt
Totalt beviljades 340 föreningar medel för 763 
unika projekt inom föreningsstödet. De närmare 
10,5 miljonerna går oavkortat till föreningarna 
och administreras och fördelas av förbundet 
centralt.  Föreningarna ansökte om medel ur 
satsningen mellan januari och maj 2016. 

De vanligaste utvecklingsprojekten är olika typer 
av ryttarutvecklingssatsningar i linje med rid-
sportens plan för ryttarutveckling. Ledarutbild-
ningar, ryttarmärkestagning och hästkunskaps-
satsningar som ”Vi i stallet” och ”Hästkunskaps 

Cup” är också populära och har under 2016 
ökat med antal deltagare. Precis som tidigare år 
har även många föreningar fått stöd för att delta 
i olika utbildningar, som till exempel Ungdoms- 
ledarkursen, Ridledarkursen, Grönt Kort och 
Basutbildningen för ridsportens ledare. 

Prioriterade områden inom föreningsstödet:
Föreningsutveckling 
En viktig del i att stimulera till ett livslångt 
idrottande är att erbjuda spännande verksamhet 
i föreningen. Idrottslyftet gör det till exempel 
möjligt att utveckla ungdomssektionen, arbeta 
med trygghetsfrågor, samarbeta med andra rid- 
sportföreningar eller rekrytera nya medlemmar. 

Ryttarutveckling 
Med möjlighet att utveckla föreningens ryttare. 
Detta genom att till exempel arbeta med rid-
sportens utvecklingsmodell nivå 1, genomföra 
en kurs i Grönt kort eller arrangera olika typer 
av föreläsningar med fokus på ryttaren och till 
exempel kost, fysträning och mental träning.

Hästen
Hästen ska värnas med kunnande, kärlek och 
omsorg. Via Idrottslyftet finns möjlighet att 
genomföra föreläsningar, nya teoriprojekt eller 
arbeta med utbildningsmaterialet Mini/Maxi 
eller att delta i kunskapstävlingarna ”Vi i stallet” 
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IDROTTSLYFTET
och ”Hästkunskap Cup”. Allt med syfte att öka 
kunskapen om hästen.

Utbildning 
För att erbjuda möjlighet till utveckling av 
ridsportens ledare fanns följande utbildningar 
att söka stöd för: 
- Ungdomsledarkursen (ULK/VULK)
- Ridledarkursen
- Basutbildningen
- Funktionsnedsättning och delaktighet – le-
darutbildning steg I – III

Centralt utvecklingsstöd
Genom Idrottslyftet fick ridsporten 5 500 000 
kronor i centralt utvecklingsstöd. Stödet har 
använts till att utveckla verksamheten i linje 
med Idrottslyftets syfte och mål och i enlighet 
med de fem utvecklingsområdena: ledarutveck-
ling, medlemsutveckling, ridskolan, ryttarut-
veckling och samverkan.

Från utvecklingsstödet har 26 % avsatts till 
ridsportdistrikten för att fungera som stöd  
till föreningarna och utveckla distriktets  
verksamhet.   

IDROTTSLYFTET 
2016
10 455 000 kr i föreningsstöd
340 ridklubbar
763 unika projekt
5 500 00 kr i utvecklingsstöd förbund
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EN RIDSPORT 
FÖR ALLA?

Ridsport för alla hela livet är 
Svenska Ridsportförbundets 
paroll. Men idag finns få med 
utländsk bakgrund inom rid-
sporten. 
- Det är viktigt att våga se den 
egna idrotten i vitögat, säger 
Susanna Hedenborg, professor i 
idrottsvetenskap som på uppdrag 
av Ridsportförbundet har forskat 
om ridsport och integration.

Forskningsprojektet tillsammans med 
Malmö Högskola är en del av Idrottslyftet 
och startade under våren 2016 för att ge 
Svenska Ridsportförbundet en samlad 
kunskapsbas för att skapa en långsiktig 
strategi för ridsport och inkludering. I slutet 
av 2016 blev rapporten klar och kommer att 
bearbetas och analyseras under början av 
2017. 
- Rapporten är ett första och viktigt steg i det 
arbetet, säger Gisela Löfstrand, verksamhet-
schef för Ridklubb- och ridskolefrågor inom 
Svenska Ridsportförbundet.

- Vi måste fundera på om vi erbjuder den idrott 
som de vi vill inkludera är intresserade av, även 
om det kan innebära att vi måste vara beredda 
att ändra på sådant som vi är vana vid.

Studier visar att pojkar med utländsk bakgrund 
är aktiva inom den organiserade idrotten i 
Sverige medan flickor med invandrarbakgrund 
däremot inte deltar i samma utsträckning.
Ridsporten är en av de mest populära idrotterna 
bland flickor. Av Svenska Ridsportförbundets 
medlemmar är mer än 90 procent flickor/
kvinnor.
- Vi är uppenbart bra på att engagera tjejer. Att 
få fler tjejer med invandrarbakgrund att upptäcka 
ridsporten och ge dem möjlighet att växa 
tillsammans med hästar, är en viktig och möjlig 
samhällsroll som vi skulle kunna fylla. Men 
givetvis arbetar Svenska Ridsportförbundet för 
att alla ska komma och känns sig välkomna i 
ridsporten. Tjejer och killar i alla åldrar, och 
oavsett etnicitet.

Forskningsprojektet har sammanställt aktuella 
rapporter om idrott och inkludering och tittat 
närmare på de satsningar som gjorts på ridsport 
och integration inom ramen för Idrottslyftet 
och tidigare Handslaget*. Endast en procent av 
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tidigare Idrottslyfts/Handslagsprojekt har haft 
inkludering som huvudfokus, även om liknande 
satsningar också kan rymmas under andra 
rubriker inom Idrottslyftet, eller ske helt utanför 
Idrottslyftet. 

I takt med de ökade flyktingströmmarna till 
Sverige under föregående år och regeringens 
extra anslag för att möta dessa, har fler föreningar 
också öppnat dörrarna för att välkomna flyk-
tingar och ensamkommande flyktingbarn. Med 
begränsade resurser bidrar ridsportföreningar 
på olika sätt till en mer jämlik idrott. Rapporten 
visar att många projekt tagit slut när pengarna 
tagit slut. Språk, transporter och ekonomi lyfts 

fram som främsta utmaningar för att satsningar-
na ska kunna leva vidare.
 - Vad vi tydligt kan se är också att ledarna 
fyller en viktig roll. En möjlig effekt av det här 
projektet skulle kunna bli nya inslag i ridspor-
tens ledarprogram, säger Susanna Hedenborg.

- Integration handlar inte om att skapa öar av 
projekt och parallella verksamheter. Det handlar 
om att bygga en hållbar verksamhet där alla 
känner igen sig och vill vara kvar. Och där det 
sker möten mellan människor och hästar och 
människor och människor, oavsett bakgrund, 
säger Susannas Hedenborg.  

Rapporten är framtagen av Susanna Hedenborg 
och Anna-Maria Hellborg, doktorand i Idrotts- 
vetenskap på Malmö Högskola.
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GRÄSTORP VANN 
RIDBORGARJAKTEN

Flera skolklasser, två kyrkokörer 
och A-laget i fotboll hör till dem 
som satt upp.
- Vi satsade på att var tionde 
Grästorpare skulle bli ”ridbor-
gare”, säger Stina Baldinger, ord-
förande i  Ridklubben i Grästorp, 
som med glödande engagemang 
red hem totalsegern i årets  
Ridborgarjakt. Och fick fler 
medlemmar på kuppen.

Sedan 1978 har Ridborgarmärket varit ett sätt 
för ridklubbar att dryga ut klubbkassan och 
locka fler till ridsporten. Klubben som får flest 
ridborgare under året vinner. 

I år gick förstapriset till Ridklubben i västgötska 
Grästorp.
- Vi slängde ut krokar till både höger och 
vänster, säger Stina Baldinger som med starkt 
stöd av klubbens ungdomssektion antog utma-
ningen och såg till att Grästorpare från fyra till 
85 år travade hem det enkla ridtest som krävs 
för ett få det gula Ridborgarmärket.

I Grästorps kommun bor 5 600 invånare varav 
över 500 nu krönts till Ridborgare. Klubben var 
därmed en hårsmån från att klara målet att 
engagera var tionde Grästorpsbo.
- Det har varit fantastiskt kul. Ett enormt en-
gagemang och en sådan rolig gemenskap. 

Satsningen på Ridborgarmärket har både gett 
fler medlemmar och nya aktiviteter. 
Bland annat en grupp för äldre som hittat 
tillbaka till ridningen och en ”må-bra” grupp 
som tar det lilla lugna och har stallet som 
avslappnad mötesplats. 

Ridborgartävlingen avgörs i tre etapper och 
Grästorp inledde med två raka etappsegrar.
- Först engagerade vi mest folk runt ridskolan 
men inför den andra etappen tog våra ridelever 
med sig sina lärare och klasskompisar och 

DE VANN  
RIDBORGARJAKTEN
1. Ridklubben i Grästorp 30000:-

2. Ulricehamnsbygdens Ridklubb  10000:-

3. Trosa Ridsällskap  5000:-

Priserna kommer från Safety System och
deras hindermaterial.
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Ridklubben i Grästorp har cirka 200 medlemmar och en föreningsdriven ridskoleverksamhet på en kommunal 
anläggning där klubben själva står för all drift. Tio ridskolehästar är basen för verksamheten.

GRÄSTORP VANN 
RIDBORGARJAKTEN

föräldrarna tog med sina arbetskamrater. 
- När det var dags för den tredje etappen var 
det “all-in” med kyrkokörer och företagsafter-
work, berättar Stina Baldinger.
- Vi kämpade på upploppet och är så himla 
glada över att ha vunnit!

Till årets mest förvånade ridborgare i Grästorp 
hör nog IK Gauthiods A-lag. 
- När det blev dags för ett pass på fotbollsplan 
kommenderade tränaren löpträning till stallet 
istället.  
 

Ung och gammal på samma stallbacke. Det är ridsporten i ett nötskal. Arvid Grahn, 4, var yngst att trava hem 
Ridborgarmärket i Grästorp. Äldst var Henrik Norberg, 85 år. Från vänster: Sara Tenggren, Arvid Grahn, Henrik 
Norberg, Madelene Karlsson och Stina Norberg. Foto: NLT/Krister Hjort

Foto: Svenska Ridsporförbundet
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RYTTARGALAN
2016 blev ett magiskt ridsportår 
och det krävdes tunga presta-
tioner för att kamma hem pris på 
Ryttargalan som i år flyttade till 
Rondo och Göteborg.

Det var den elfte upplagan av Ryttargalan som 
flyttade västerut till Göteborg, staden som i 
sommar står som värd för FEI EM i Ridsport. 
På galan hyllades det gångna årets höjdpunkter 
och prestationer. Och visade på en såväl spets 
som bredd i världsklass inom svensk ridsport. 

För teamet kring Peder Fredricson blev det 
storslam med totalt fyra utmärkelser. Fredricson 
prisades för Årets prestation, och för sin enas-
tående insats under OS i Rio de Janeiro där han 
bärgade OS-silver, 53 hundradelar från guldet. 
Silverhästen H&M All In belönades med ut-
märkelsen Årets häst för en insats värd guld 
tillsammans med Peder Fredricson. Peder 
Fredricson blev dessutom Årets ryttare genom 
att toppa rankingen i hoppning när året gick i 
mål. Priset för Morgondagens häst fick också 
följa med till Grevlunda i Skåne genom H&M 
Carat Desire, hästen som spås bli Fredricsons 
nästa stora stjärna. 

Årets bragd gick till Louise Etzner Jakobsson 
för en fantastisk ridsportresa mot alla odds som 
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”
Tyckte årets ryttargala var den bästa någonsin.

Toppen med Alcazar!!! Vilken höjdare!

En väldigt bra arrangerad gala.
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bar hela vägen till bronsmedalj vid Paralympics 
i Rio. Och för bedriften att som Paralympics-
debutant dessutom, upprepa prestationen i 
samma mästerskap. Två Paralympicsmedaljer! 
Det är en enastående bragd.

I snart 30 år har Kyra Kyrklund berikat svensk 
ridsport och inspirerat en hel hästvärld. Spänn-
vidden i hennes engagemang är enorm och 
hyllades med hederspriset på Ryttargalan. 
- Helt fantastiskt. Jag är jätteglad över att få det 
här priset och för allt jag har fått göra för 
svensk ridsport, kommenterade Kyra Kyrklund 
utmärkelsen.

Vinnande samarbeten och en välkomnande 
atmosfär är två starka ingredienser i framgångs-

formeln som gör Varbergs Ridklubb till vinnare 
av prestigepriset Årets ridskola. Ett pris som 
delas ut i samarbete med Folksam.

Dressyrryttaren Patrik Kittels pris till Årets 
kämpe delades ut för andra året och är en 
hyllning till en ryttare med funktionsnedsätt- 
ning och betydelsen av äkta hästkraft. För 
pristagaren Alexandra Ekerow, 16, är varje dag 
en kamp. Ett ryggmärgsbråck och svåra allergier 
utmanar, men tack vare parollen ”allt går”, 
envishet och kärleken till hästarna har hon tagit 
sig ur rullstolen, på egna ben och till stallet där 
hon trivs som allra bäst.  
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MORGONDAGENS  
STJÄRNA

Jonna Ekberg, 27, Belgien, hoppning
Josefin Gyllenswärd, 25, England, dressyr
Malin Josefsson, 28, Uppsala, fälttävlan

MORGONDAGENS  
HÄST

H&M Carat Desire
Hansson WL 
Fiorucci Hit 

ÅRETS KOMET
– presenteras av Tidningen Ridsport

Lina Dolk, dressyr

ÅRETS RIDLÄRARE 
– utses av Svenska Ridsportförbundets  

Ridskole- och anläggningssektion

Lena Wiman, Överby Hästsportföreningen 

ÅRETS RYTTARE/KUSK  
– Svenska Ridsportförbundets Championatstecken

Peder Fredricson, Vitaby (hoppning)
Tinne Vilhelmson Silfvén, Upplands Väsby (dressyr)

Ludwig Svennerstål, England (fälttävlan)
Charlotte Tillman, Gemla (distansritt)

Linnea Kristiansen, Huskvarna (körning)

ÅRETS UPPFÖDARE  
– presenteras av Equitours

Tina Petersson Lind 

ÅRETS HEDERSPRIS 
Kyra Kyrklund

ÅRETS KÄMPE  
  – presenteras av Patrik Kittel 

Alexandra Ekerow

ÅRETS HÄST
H&M All In 

ÅRETS HÄSTSKÖTARE 
– presenteras av ATG

Sara Lord 

ÅRETS RIDSKOLA  
– presenteras av Folksam 

Varbergs Ridklubb  

ÅRETS ELDSJÄL  
– presenteras av Resia

Nicolin Engelhart 

ÅRETS PRESTATION
Peder Fredricson 

ÅRETS BRAGD  
– presenteras av SAAB

Louise Etzner Jakobsson 
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HEDERSPRIS  
TILL KYRA 

En suverän ”supervisor” som 
gjort ridsportsverige så mycket 
starkare. I snart 30 år har Kyra 
Kyrklund berikat svensk ridsport 
och inspirerat en hel hästvärld.  
Insatser som hyllades med 
stående ovationer och heders- 
pris på Ryttargalan. 

Hon är född i Finland, bosatt i England och har 
världen som arbetsfält. Till Sverige kom hon 
1991 som beridare och dressyrchef på Flyinge. 
Sedan dess har Kyra Kyrklund gjort starka 
avtryck inom svensk ridsport; som professor i 
ridkonst vid SLU, som ryttare, tränare, coach, 
hästvän och sedan 2010 ”supervisor” till det 
svenska dressyrlandslaget. Hon är också en 
ryttare i världsklass med bland annat VM-sil-
ver, totalseger i världscupen och fem OS i 
ryggen. 

Kyra Kyrklund har inspirerat ryttare i alla 
grenar, på alla nivåer och flera svenskar till den 
absoluta världstoppen. Tillsammans med en av 
sina adepter - Jan Brink – samt Åke Björsell, har 

Kyra utvecklat dressyrkonceptet ”Knytkalaset”, 
en träningsmodell som med snart 20 år på 
nacken tänt många nya lysande stjärnor.
Elisabet Lundholm, A-tränare och före detta 
förbundskapten i dressyr, har känt Kyra 
Kyrklund sedan 1969, när de utbildade sig till 
ridlärare på Ridskolan Strömsholm tillsam-
mans.
- Jag kan knappt tänka mig någon annan som är 
värd den här utmärkelsen så mycket som just 
Kyra,  säger hon.
- Kyra är en person jag beundrar och som 
betyder så oerhört mycket för svensk ridsport.
Kyra Kyrklund kunde inte vara på plats på 
galan men värdig företrädare var Jan Brink, 
hennes elev sedan över 20 år.
- Jag träffade Kyra så sent som igår och hon 
ville att jag särskilt skulle betona hur väldigt, 
väldigt mycket Sverige betyder för henne., sa 
Jan Brink.
- Tyvärr kunde hon inte hämta priset själv 
eftersom hon är och tävlar Grand Prix idag.  
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Ryttargalan motiverar utmärkelsen så här:
I snart 30 år har Kyra Kyrklund berikat svensk ridsport och inspirerat en hel hästvärld. Spännvidden i 
hennes engagemang är enorm och bygger på ren och skär passion.  

I en och samma person är Kyra professorn som knäckt formeln för framgång och visionären som prövar 
nya vinnande vägar. Hon är mästaren som lotsat otaliga adepter mot världstoppen och som själv vet hur 
de ädlaste av medaljer smakar. Kyra är en tränare i världsklass. En superpedagog som drar fulla hus. Och 
som stor humor och knivskarpa förklaringsförmåga gör den svåra dressyrkonsten enkel. Med sin varma 
personlighet, raka sätt och blick för ryttare på alla nivåer är hon ovärderlig tillgång för teamet. Kyra Kyrklund 
är en suverän ”supervisor” och knytkalaskompositör som gjort ridsportsverige så mycket starkare.
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STOCKHOLM PRIDE
2016 tog Svenska Ridsportför-
bundet plats i Stockholm Pride 
den 30 juli. Under parollen 
”Idrotten gör Sverige starkare” 
marscherade ridsporten och ett 
30-tal andra idrottsförbund för 
alla människors lika värde.   

Det var första gången – men definitivt inte den 
sista - som ridsporten gjorde ett gemensamt 
upprop för att samla medlemmar i distrikt och 
föreningar i den färgsprakande manifestationen. 
Det är viktigt att vi, som den stora folkrörelse 
som vi är, ta ställning för en öppen idrott. 

Svensk ridsport ska vara öppen för alla, oavsett 
nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, 
kön, sexuell läggning samt fysiska eller psykiska 
förutsättningar. Och nom ridsporten finns alla 
förutsättningar för en inkluderande verksam-
het. Här tävlar vi tillsammans, som enda olymp-
iska idrott, utan uppdelning enligt kön eller 
ålder. Ridsporten är också en av de största 
idrotterna för utövare med funktionsnedsät-
tning. Men det finns fortfarande mycket att 
förbättra. 

Stockholm Pride är Nordens största Pridefesti-
val som sedan 1998 arbetar för att synliggöra 
hbtq-frågor (homosexuella, bisexuella, trans- 

och queerpersoner). Paraden drar närmare 45 
000 deltagare, 200 ekipage och fordon samt 
beskådas av närmare 450 000 människor på 
Stockholms gator och torg.

Starten gick på Kungsholmen i Stockholm och 
slingrade sig sedan den cirka 4,3 km långa 
paradvägen genom centrala Stockholm till 
målet vid Östermalms IP. Bakom den gemen-
samma parollen för hela idrotten stod Riks- 
idrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.  
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STOCKHOLM PRIDE
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