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889 
ideella föreningar

154 228 
 enskilda medlemmar
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OS-kvalat. EM året 2015 gav 
inga medaljer för seniorerna. 
Men både dressyren och 
hoppningen klarade sina 
viktiga OS-kval.

Plus. 2016 ökade både antalet 
föreningar och antalet enskilda 
medlemmar i förbundet. 889 
föreningar och 154 228  
enskilda medlemmar.

Historiskt bra insats av 
svenska Young Rider-laget 
i dressyr på EM. Lagbrons 
och individuellt dubbelbrons 
av Marina Matsson. Cecilia 
Bergåkra tog EM-silver i 
children-klassen.

Brons. Lagbrons och historiskt 
bra insats av blågula fälttäv-
lanslaget under EM på hemma-
plan Malmö. Det är Sveriges 
första lagmedalj på ett ponny- 
EM sedan 2004. Från vänster: 
Michelle Ettwein, Selma 
Hammarsköld, Moa Nordfjäll 
och Klara Hammarström.

ÅRET I KORTHET

Folksam ny huvudsponsor. 
Under hösten 2015 offentlig- 
gjordes att försäkringsbolaget 
Folksam blir ridsportens 
huvudsponsor i ett långsiktigt 
samarbete.
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Kommunkampanj. En 
framgångsrik kampanj riktad 
mot landets kommuner gav 
frukt på flera vis. Allt fler 
ridanläggningar ägs av kom-
munerna, cirka 42%. Men
kostnaderna för underhåll är
fortsatt tunga poster för
föreningarna visar en
Novus-undersökning.

42
%

I 38 år har Agria Djurförsäkringar och Svenska Ridsportförbundet 
framgångsrikt utvecklat svensk ridsport tillsammans. Nu går vi 
skilda vägar.

Tryggt. Centrala Ungdoms  -
sektionen fyllt en fin grön låda 
med material och verktyg för 
att inspirera till arbete kring 
trygghetsfrågor i stallet. 

Guld. Genom en snygg svit 
vann Ebba Larsson från Torna 
Hällestad Europeiska mäster-
skapen i hoppning för young 
riders i Wiener Neustadt, Öster-
rike med sin häst Waterford. 

Framtidens ridskola började 
ta form 2015 och siktar mot 
20125. I en stor undersökning 
fick olika målgrupper säga sitt 
om ridskolan. Bland annat 
föräldrar utanför sporten, där 
varannan kan tänka sig välja 
ridsport för sina barn.
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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 ridsportvardag 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.

MÄNNISKAN 
• 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 
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RIDSPORTENS LEDSTJÄRNOR 

HÄSTEN
•  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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ROLIGT OCH OM-
TUMLANDE ÅR

Mitt första år som ordförande 
för Svenska Ridsportförbundet 
har varit spännande, omtumlande 
och fantastiskt roligt.  

Vi är ett förbund fyllt med kraft, engagemang 
och glädje, och jag ser fram emot att göra resan 
mot ett än bättre förbund tillsammans. Jag 
upphör aldrig att förvånas över hur stor och 
livaktig verksamhet vi har landet runt, och hur 
vi, trots att vi är ganska liten nation, ständigt 
kan vara så framgångsrika tävlingsmässigt och 
vara med och slåss i toppen.

Sverige är återigen, en av ganska få nationer, 
som har lag kvalificerade i alla tre grenarna till 
OS i Rio de Janeiro. Både dressyren och fälttävlan 
tog sina OS-platser under 2015. Och i slutet på 
året kunde SOK meddela att lag i de tre grenarna 
var uttagna.

På hemmaplan går också tävlingsverksamheten 
på högsta växel med erfarna och rutinerade 
arrangörer som ser till att både ryttare och 
publik bjuds på bra arrangemang.

Den svenska ridskolan är unik, det låter som en 
klyscha, men är en stor sanning. Ingen annanstans 
i världen är det så enkelt att komma i kontakt 
med hästar och att börja rida.  Jag har själv 
bakgrund som ryttare på ridskola och på senare 
tid med familjens hästar. Hela min familj är  
engagerade i sporten. Jag ger mig själv en bra 
start på dagen genom att rida och pyssla i stallet 
på morgonen innan det är dags att ta sig an 
arbete och förpliktelser. Det är glädjande att se 
hur allt fler upptäcker ridsportens tjusning. De 
senaste två åren har vi sett en ökning av antalet 
enskilda medlemmar i förbundet och en ökning 
av antalet föreningar.

Jag är väldigt stolt över att leda den här vitala 
och pigga organisationen, som nu faktiskt är 
över 100 år. Men vi kan inte vila på lagrarna. 
Ridsporten och samhället är i ständig utveck-
ling och vi måste fundera på hur vi vill att vår 
sport ska se ut om tio år, om 20 år och ännu 
längre fram.

Ridsporten fyller en viktig funktion i samhället. 
Stallet är inte bara en plats för motion eller 
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ROLIGT OCH OM-
TUMLANDE ÅR

tävling. Här fostras framtida ledare, den 
stressade storstadsmänniskan kan finna en lugn 
oas, och hästen gör sitt till för folkhälsa, håll-
barhet och samhällsekonomin.

Ridsport är till för alla - hela livet, säger vi, och 
vi måste planera, satsa och arbeta för att det kan 
vara möjligt även för kommande generationer.
Tillsammans är vi Svenska Ridsportförbundet 
och jag kommer att göra min del för att vi ska 
ha en livskraftig och hållbar verksamhet i hela 
landet!   

Ulf Brömster, ordförande
Svenska Ridsportförbundet

VI SKA:
• sätta medlemmen i fokus, både föreningen  
 och den enskilde medlemmen. Förbundet är till  
 för sina medlemmar och med fördjupad dialog  
 ska vi vara säkra på att vi gör rätt saker, för rätt  
 personer, på rätt sätt. När vi gör rätt får vi nöjda  
 medlemmar och kan locka fler att bli medlemmar.

• säkerställa att föreningar och aktiva,  
 oavsett om de är ridskoleryttare, tävlingsryttare,  
 förtroendevalda, ridlärare, tränare eller har någon  
 annan roll i förbundet, ska mötas av samma  
 medlemsnytta oavsett var i landet man tar del av  
 ridsporten.  Det ska vi bland annat göra genom  
 att stärka arbetet med samverkansregionerna.

• arbeta för att anpassa utbildning och utbud till  
 nya och kommande behov

• arbeta för att tävlandet kan ske under former  
 som stimulerar och utvecklar våra ryttare och  
 deras konkurrensförmåga.

• vara tydliga i vårt arbete, med de uppdrag  
 som ges och med uppföljningen, så vi vet att vi  
 är på rätt väg
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VI ÄLSKAR 
HÄSTKRAFT!

I över hundra år har Svenska 
Ridsportförbundet arbetat för 
att ta till vara hästkraften och 
utveckla svensk ridsport till 
världens bästa.  

Idag är vi en av Sveriges största idrotter, den 
näst största ungdomsidrotten och en engagerad 
folkrörelse. 889 ideella föreningar är navet i vår 
organisation. Engagemang är vårt honnörsord. 
Och hästen är vår hjälte!

Vi är våra medlemmar. Föreningar från Hapa-
randa till Ystad organiserade genom 19 distrikt 
och med sammanlagt 154 228 enskilda med-
lemmar. På 450 ridskolor genomförs varje år 
cirka fem miljoner ridtimmar. Vår breda förank-
ring men minst en ridskola i varje kommun, gör 
oss världsunika. Vi vågar påstå att ridsporten 
inte är så tillgänglig för så många någon annan 
stans i världen.  Svensk ridsport är också en 
stormakt på den internationella tävlingskartan 
och en olympisk idrott med stolta anor. Vi är 

medlem i Riksidrottsförbundet sedan 1962, och 
en del av idrottssverige.

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 400 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.
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FÖRBUNDSSTYRELSEN KANSLI

19 DISTRIKT

Tävlings- 
sektionen

med nio  
grenkommittéer

Utbildnings- 
sektionen

med  
Yrkesprovskommitéen

Ridskole- och 
Anläggnings- 

sektionen

Medlems- 
sektionen

Centrala 
Ungdoms-
sektionen

FÖRBUNDSSTÄMMAN

Djurskyddsutskottet

Juridiska utskottet

Disciplinnämnden

Säkerhetsutskottet

Arbetsutskott

889 FÖRENINGAR, 
CIRKA 150 000 MEDLEMMAR
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Åtta ridsportgrenar
Hos oss finns åtta ridsportgrenar: dressyr, 
hoppning, fälttävlan, distansritt, voltige, körning, 
working equitation och gymkhana. Ridsport-
förbundet arrangerar tävlingar och tar ut 
landslag och varje år tar cirka 26 000 licensierade 
tävlingsryttare sats under 2 663 tävlingsdagar 
(lokal-elit 2015). 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 2012. 
1993 förenades alla ridsportens organisationer 
(SRC, Ridfrämjandet, Svenska Ponnyryttarför-
bundet och Sveriges Lantliga Ryttarföreningar) 
i ett gemensamt förbund. Sedan 2000 finns 
ridsportens kansli på Strömsholm.   
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Under 2015 fick ridsportens 
föreningar dela på 10 891 000 
kronor för att utveckla sin verk-
samhet genom Idrottslyftet,  
regeringens extra satsning på 
barn- och ungdomsidrott. Pop-
ulärast är olika talangprojekt inom 
ridsportens utvecklingsplan.

2015 samlades cirka 201 förtroendevalda i 
Karlstad där Värmlands Ridsportförbund stod 
som värd för årets förbundsstämma. 

Svenska Ridsportförbundets stämma som hålls 
vartannat år och är ridsportens högsta 
beslutande organ. Stämman är forumet som tar 
ut riktningen för ridsporten och där klubbar 
och distrikt har rätt att rösta om olika beslut. 
Totalt behandlades 28 motioner varav nio 
ledde till beslut (se nästa uppslag). 

Inför stämman fanns förslag på en kvinnlig  
ordförande, Marjut Sohlman-Carlström från 
Mariefred. Stämman valde dock inte att gå på 
valberedningens förslag. Efter sluten omröstning 
valdes Ulf Brömster till ordförande och fattade 
klubban efter Anders Mellberg. Träffa Ulf på 

sidan x.  Ulf Brömster har varit andre vice 
ordförande sedan 2011.  

I Karlstad deltog styrelserepresentanter, 
företrädare för alla 19 distrikt samt för sektion-
er och kommittéer. Ungefär tio procent av 
föreningarna fanns på plats. En vanlig nivå då 
föreningarnas hjärtefrågor oftast företräds av 
distrikten. För den som ville gick stämman även 
att följa live via webb-tv, ridsport.se och sociala 
medier.

Inför stämman var tävlingspremier för juniorer 
en ”snackis” och tre motioner behandlade frågan. 
Stämman beslutade att frångå tidigare beslut om 
premier gjorde det möjligt för styrelsen att i 
framtiden införa premier i klasser för ungdomar. 
Karlstad-stämman röstade nej till höjning av 
medlemsavgiften, som nu ligger kvar på 78 kr 
per medlem. Men den omfattande verksamhets- 
planen ligger fast. 
Ulf Brömster vill fördjupa dialogen kring 
medlemsnyttan.
- Alla medlemmar (alla föreningar) runt om i 
landet oavsett i vilken region de finns i ska ha 
samma utbud av service. Så jag vill ha ytterlig-
are samverkan mellan regionerna runt om i 
ridsport-Sverige. Vi ska kunna samlas kring en 
gemensam verksamhetsplanering.   

STÄMMAN SÄTTER KURSEN
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Stämmobeslut 2015 ........................................................................................  Delegerades till:

Stadgeändringar enligt FS förslag (rösträttsändringen föll dock)  ............................... Juridiska utskottet
FS fick i uppdrag att göra domarnämndens uppdrag tydligare . .................................... Tävlingssektionen
FS fick i uppdrag att uppdra åt TS att göra en översyn av nuvarande 
regler och praxis för föreningarnas rätt att ställa ut licenser ............................................ Tävlingssektionen
FS fick i uppdrag att se över vision- och policyformulering för ett  ............................. Ridskole- och
eventuellt förtydligande av ridskolan och ridskolans roll  ..................................................... Anläggningssektionen
FS kan införa premier i klasser för ungdomar  ............................................................................. Tävlingssektionen
Dispens för körning att kräva mätintyg för utländska deltagare på
körtävlingar. Krävs ändringar i JOV anvisningar ska förhandlingar upptas  .......... Tävlingssektionen
FS fick i uppdrag att utreda förutsättningarna för en auktorisation av 
Svenska Ridsportförbundets mätmän och se över toleransreglerna,
samt utreda om utländska mätningar kan tillåtas  ..................................................................... Tävlingssektionen
En lärarhandledning ska tas fram för Gröna kort utbildare att 
användas för grupper med utvecklingsstörning  .......................................................................... Utbildningssektionen
En översyn av systemet med överdomare ska göras  ............................................................. Tävlingssektionen

”Det här är min åttonde stämma, sa förbundsstyrelsens Helena 
Carlsson, taggad stämmodeltagare som gillar nerven i demokratin.

- Det är många viktiga framtidsfrågor som tas på stämman och vi inom 
ridsporten har unika möjligheter att påverka både som distrikt, förening 
och privatperson. Klart man ska ta den chansen, säger Helena Carlsson.

Att lära sig tågordningen på stämman och göra sin röst hörd i talarstolen 
var nervöst första året menar hon. 
- Men det är just det som är nerven i demokratin!
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VINNANDE  
SAMARBETEN

Tillsammans med våra samar-
betspartners utvecklar vi svensk 
ridsport till världens bästa.   

Passion, engagemang, kärlek till hästarna, 
elitsport i världsklass och en bred folkrörelse. 
Det är bara en del av den fantastiska hästvärld 
som kännetecknar svensk ridsport. Och är 
krafter som vi tillsammans med våra samarbet-
spartners vill ta vara. 

Våra förbundssponsorer Volkswagen, Agria och 
ATG har funnits vid ridsportens sida under 
många år. I särklass längst är samarbetet med 
Agria som sträcker sig ända tillbaka till 1978. 
2015 blev sista året för detta framgångsrika 
samarbete, när Svenska Ridsportförbundet 
skrev ett långsiktigt huvudsponsoravtal med 
försäkringsbolaget Folksam, vilket träder i kraft 
vid årsskiftet 2016. Mer om Agrias mångåriga 
engagemang i ridsporten på sidan 24. På sidan 
60 kan du läsa om superligan AgriaAllsvenskan 
som avgjordes i Falsterbo för andra året.

Memira ögonkliniker ny partner
Under 2015 förädlades innehållet och aktiver-

ingen i våra samarbeten och vi välkomnande 
Memira som ny partner i fälttävlansserien 
Swedish Eventing Trophy.
-Vi är mycket glada för att få vara med och 
stödja Svenska Ridsportförbundet och svensk 
fälttävlan. Swedish Eventing Trophy med sina 
skickliga ryttare är en fartfylld och publikvänlig 
tävling som passar vårt varumärke mycket bra, 
kommenterade Per Hednert, marknadsdirektör 
på Memira.

Swedish Eventing Trophy innebär högklassi-
ga och publikvänliga tävlingar på enstjärnig och 
tvåstjärnig nivå på fyra platser i landet och med 
premiär på Eketorp i Skåne i maj. Övriga 
tävlingar var Nationaldagstävlingarna på 
Strömsholm, Ribersborg, Malmö och final på 
Segersjö utanför Örebro. Cupen har interna-
tionell status och är öppen både för svenska 
och utländska ryttare.  Förutom prispengar i 
deltävlingarna får serievinnarna en bonuscheck. 
I cupen rider ryttarna om över 200 000 kronor 
totalt samt bonusen om totalt 50 000 kronor.
- Det här är en jättebra tävling på många sätt 
som har stor betydelse för våra ryttare. Serien 
har fyra högklassiga tävlingar med interna-
tionell karaktär och stora prispengar, säger 



21

Fo
to

: C
at

ar
in

a 
B

rn
k



22

Staffan Lidbeck, som välkomnade Memiras 
satsning, både i egenskap av arrangör och 
förbundskapten i fälttävlan.
Vann den tvåstjärniga serien 2015 gjorde Katrin 
Norling och Zarina Cora.  Hanna Gryme på 
Tency vann den enstjärniga.

Succéserien VW Grand Prix 
Volkswagen Grand Prix blev en braksuccé 
redan premiäråret 2012 och har erbjudit 
toppsport på hemmaplan för hoppeliten sedan 
dess. Serien utvecklar hoppsporten och ser till 
att svenska världsstjärnor som till exempel 
Rolf-Göran Bengtsson vänder hemåt för att 
rida om stora prispengar. 2015 uppgick den 
totala prispotten till 1 271 000 kronor, varav 
närmare en halv miljon i finalen. Läs om Peder 
Fredricsons seger i serien på sidan x, som 
direktsändes i svensk television. Samarbetet 
omfattar även VW Ungdomshoppning.

ATG-Hopp & Talang 
ATG stödjer svensk ridsport och framtida 
mästerskapsryttare genom satsningen ATG 
Hopp- och Talang, fick en flygande start med 
hoppryttare har nu breddats och redan burit 
frukt. Den skräddarsydda satsningen som ingår 
i Svenska Ridsportförbundets utvecklingspro-
gram, nivå 4, ger utvalda ryttare värdefullt stöd, 
inspiration och verktyg för att vässa sina sport-
satsningar. Under 2015 utökades satsningen till 
att omfatta samtliga olympiska discipliner: Två 
fälttävlansryttare, två dressyrryttare och tre 
hoppryttare.
- Första året gick över förväntan, därför kändes 
det helt självklart att lägga i en högre växel år 

två, säger Maria Guggenberger, sponsorans-
varig på ATG.

Precis som första året är det ett antal välkända 
ridsportprofiler som tar plats i resursteamet och 
engagerar sig i talangernas utveckling. Jens 
Fredricson är handledare till de tre hoppryttar-
na, dressyrryttarna får stöd av Louise ”Lussan” 
Nathhorst och fälttävlansryttarna kommer att 
analysera sina satsningar tillsammans med 
OS-medaljören Sara Algotsson Ostholt. 

- Med ATG Hopp & Talang möjliggör ATG en 
fortsatt satsning på Svenska Ridsportförbundets 
talangutvecklingsplan för ryttare, det känns 
givetvis toppen, säger Daniel Bergqvist, ans-
varig för talangprojekten inom förbundet.

ATG Hopp & Talang 2015/2016 
Hoppryttare:
• Antonia Andersson, 22 år, Eslöv Hästhagens 
 Ryttarförening
• Alexandra Eriksson, 22 år, Vallda, Västkustens 
 Hoppryttarförening
• Py Jägerdén, 25 år, Eskilstun, Jump Club  
 Ridsportförening
Dressyrryttare: 
• Emelie Aldenfalk, 19 år, Kumla, Kumla  
 Ridklubb
• Johanna Due Boje, 26 år, Förslö, Föreningen  
 Bjärebygdens Hästcenter
Fälttävlansryttare: 
• Malin Josefsson, 27 år, Glimåkra, Pro  
 Eventing Ryttarförening
• Sandra Gustafsson, 27 år, Kullavik,  
 Hermanstorp Kör- och Ridklubb
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Leksands Knäckebröd satsar på lekfullt 
tävlande
Leksands Knäckebröd satsar på ungdomarna 
och sätter tillsammans med ridsporten även 
fokus på vikten av bra kost.  Genom Leksands 
Knäckebröds U25 satsning har dressyrryttare 
fått extra stöd i sina satsningar.  Ett fokus på 
barn och unga är också Leksands Knäcke Cup 
som har blivit ett populärt arrangemang för 
ridklubbar som vill ge sina yngre ryttare mö-
jligheten att testa tävlande på ett lekfullt och 
avdramatiserat sätt.

Leksands Knäcke Cup består både av ett hopp- 
och dressyr-moment där det är inverkan från 
ryttaren som gäller och bedöms. Alla mellan sju 
år till 18 år kan delta. I dressyren handlar det om 
Lätt C:1 och i hoppningen är det 90 centimeter 
för ryttare på häst och 50-80 centimeter för 
ponnyryttarna. Efter båda klasserna, dressyr- 
ryttartest och hoppning utses en vinnare och 
övriga deltagare blir likaplacerade. Alla får diplom 
och rosett. Målsättningen är att på ett roligt och 
enkelt sätt introducera tävling för unga.   

Förbundssponsorer
Agria
ATG
Volkswagen

Partners- och grensponsorer
Lantbrukarnas Riksförbund
Leksands Knäckebröd
Resia

Officiella leverantörer
Animo, Equitours, Nova Trading Safety  
Systems, Tua, Uvex

Cupsponsorer
Krafft, Memira, Ridsport
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HISTORISKT SAMARBETE 
SATTE PUNKT

Svenska Ridsportförbundet och 
Agria Djurförsäkring avslutade 
sitt mångåriga samarbete på 
central nivå vid årsskiftet 
2015/2016. Sponsorsamarbetet 
är ett av de längsta i världen och 
det första avtalet mellan parterna 
skrevs redan 1978.  

Agria Djurförsäkringar har varit ridsportens 
huvudsponsor, och sedan 2012 förbundssponsor.

Det är med visst vemod parterna skiljdes åt. 
Svenska Ridsportförbundet och Agria 
Djurförsäkring har tillsammans skrivit ridsport- 
historia, bland annat genom starten av Stockholm 
International Horse Show i Ericsson Globen 
1993 och medlemstidningen Häst & Ryttare. 
- Vi har tillsammans gjort väldigt mycket för att 
föra ridsporten framåt, och samarbetet med 
Agria har gjort ett stort avtryck i hela ridsport-
världen, menade Ulf Brömster, ordförande i 
Svenska Ridsportförbundet.
- Jag är tacksam för det samarbete vi har haft 

och ser fram emot Agrias fortsatta engagemang 
inom hästnäringen.

Många milstolpar
Ridsportens och Agrias samarbete sträcker sig 
ända tillbaka till 1978. Det var då dåvarande 
Svenska Ridsportens Centralförbund och 
Jordbrukets försäkringsbolag tog i hand på ett 
framgångsrikt samarbete som skulle vara i hela 
38 år. Det sägs att det är ett 
av de längsta sponsorsamar-
betena i världen!  SRC:s Ulf 
Rosengren och Agrias/JFBs 
Anders Mellberg skulle 
senare få nya roller inom 
sporten, den ene som tävlings- 
general för Sweden Interna-
tional Horse Show och den 
andre som Ridsportförbundets 
ordförande så sent som till maj 
i år.

Målet med avtalet har varit att 
öka kunskapen om hästar, 
ridning och hur vi ska få 
hållbara och friska hästar. 
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HISTORISKT SAMARBETE 
SATTE PUNKT

Många är de kända ryttarnamn som fått skjuts 
i karriären tack vare Agriastipendiet. I många 
år var Agrias profilryttare Louise Nathhorst 
och Peter Eriksson ankare i dressyr- respek-
tive hopplandslaget. Samtidigt var de goda 
förebilder och syntes i många Agria-samman-
hang framför allt på ridskolorna. 
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Säkerheten och den goda hästhållningen har 
legat i fokus för samarbetet. Tillsammans har 
Agria och Ridsportförbundet arbetat för att öka 
intresset för ridsporten, och även höja nivån på 
svensk ridsport, både nationellt och interna-
tionellt.
Samarbetet har varit en del i Agrias större 
strategi att stödja ridsport och avel på bredden 
och i högre grad verka för en god grundutbild-
ning av både hästar och ryttare.

Att Stockholm skulle få en egen stortävling 
inomhus var en idé som föddes och formades 
tillsammans med Agria. 1993 var premiäråret 
för Stockholm International Horse Show i 

Globen och arenan har fyllts av hästälskare och 
ridsport i världsklass fram till 2013. 2014 tog 
Sweden International Horse Show sats för 
första gången i Friends Arena och med Agria 
Djurförsäkring som en av huvudsponsorerna. 
Och med över 80 000 på läktarna.

En medlemstidning hade diskuterats i många år 
när Svenska Ridsportförbundet tillsammans 
med Agria som partner och garant för projektet, 
förverkligade drömmen 2005. Året därpå fick 
tidningen ta emot prestigepriset Guldbladet för 
bästa nykomling. Idag har Häst&Ryttare cirka 
122 000 läsare vilken gör den till landets största 
hästtidning. 
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Tack vare Agria tog Ridskolemästerskapet form 
2000 och blev en höjdarsatsnning på den breda 
ridsporten med finaler på Strömsholm. Målet 
med satsningen är att hela Sverige ska få se 
goda representanter från vår helt unika rid-
skoleverksamhet. 

Agria har varje år tänt flera framtidsstjärnor på 
sport- och avelschampinatet på Flyinge. 

När VM avgjordes på andra sidan Atlanten 
2010, i Lexington, Kentucky, krävdes kraftsam-
ling. Därför gick elitsatsningen “Agriamiljonen” 
oavkortat till mästerskapet det året.
– Ett mästerskap på andra sidan Atlanten 
kräver stora insatser från både ryttarna och 
förbundet. Att svenska representanter deltar är 
viktigt och nödvändigt – inte bara för att da-
gens elitryttare ska få chans till medaljer. För 
den vanliga ryttaren är det minst lika viktigt att 
det finns bra förebilder 
inom sporten, menade 
Henrietta Hansson, 
dåvarande vd för Agria 
Djurförsäkring. 
 
AgriaAllsvenskan är en 
del av Agrias satsningar 
på tävlingssporten och 
som engagerar hela 
Sverige. Förra sommaren 
höjdes statusen på tävlin-
gen när finalen flyttade in 
på Falsterbo Horse Show.

Säkerhet har gått som en röd tråd under hela 
samarbetet. En säkerhetsturné arrangerades till 
exempel 2007 och när fälttävlan stod inför den 
svåra uppgiften att göra sporten säkrare, gick 
Agria in och sponsrade med säkerhetspinnar. 
En rad utbildnings material har också gjorts 
tillsammans i samarbete med Agria på temat 
säker med häst.   
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MITT RIDSPORTÅR
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”Egentligen var 2015 ett år med mycket frustra-
tion. Även om det slutade perfekt. Jag hade det 
rätt tufft tidigare på säsongen och fick verkligen 
jaga den där EM-platsen. Bytte både foder och 
skoning också och inget funkade. Men lagom till 
EM vände allt. Folk frågar fortfarande om jag 
förstått vad jag gjorde egentligen, men det har 
faktiskt inte sjunkit in riktigt ännu. Jag bara red 
och allt stämde. Den känslan vill jag fånga igen”

Ebba Larsson, EM-guldmedaljör för Young Riders  
och Årets-bragd pristagare 2015
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EBBAS BRAGDGULD
Ebba Larsson, 20, från Torna 
Hällestad skrev in sig i rid- 
sporthistorien genom att hoppa 
hem EM-guld för Young  
Riders i Österrike under som-
maren med hästen Waterford.

- Helt otroligt, helt galet, sa Ebba Larsson om 
bragden som också gav prestigepriset på  
Ryttargalan.

Säsongen hade varit motig. Men till EM i Wiener 
Neustadt kom Ebba med en känsla av att redan 
vara en vinnare.
- Mitt stora mål var att bli uttagen till EM så det 
var en personlig vinst för mig bara att få komma 
hit, sa hon efter segern.
- Jag har inte tänkt på resultaten utan ridit och 
varit glad över att få vara här. Så guldmedaljen 
blev en extra fin bonus för oss.

Ebba var felfri från start och låg trea inför de 
två finalrundorna. Efter första felfria final-
rundan hade hon tagit täten. Efter den andra 
kunde 20-åringen från Torna Hällestad kliva 
upp överst på prispallen.

En supersvit som imponerande stort på lag- 
ledaren Jacob Hellström:
- Inte ett nedslag på hela mästerskapet!
- Ebba har överträffat över alla förväntningar 
och presterat på max hela tiden, kommenterade 
han.
På Ryttargalan förärades Ebba Larsson Årets 
bragd för guldet. Läs mer om det här. Ebba har 
haft Waterford, 12, sedan han var 2,5 år. 
- Han var liten och hoppade runt som en 
gummiboll när han var yngre. 
Sedan fick ”Forden” som han kallas ett väx-ryck 
och fick vila ett år för att hinna växa i kapp sig 
själv och få ordning på alla benen.
- Jag red ju ponny länge och en vän till mig red 
”Forden” under tiden. 
Under ponnytiden vann Ebba Larsson bland 
annat Prins Carl Philips Pris i Globen.
- När det sedan var dags att gå över till häst så 
fanns ”Forden” där för mig.
Tidigare under sommaren bärgade Ebba Lars-
son ett individuellt NM-brons och var med i 
laget som tog NM-silver i Danmark i juni.
Nu är Waterford såld men Ebba satsar vidare 
med nya hästar. 
Känslan av guldritten har hon kvar i kroppen 
och i framtiden vill hon dit igen.
- Men framförallt håller jag på det med det här 
för jag älskar mina hästar.   
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DOM HAR 
OCKSÅ TAGIT 
YREM-GULD  
Helena Lundbäck ÅR

Douglas Lindelöw ÅR

Irma Karlsson 2010

500 miljoner tittare

EBBAS BRAGDGULD

Se Ebbas finalritt här



32

Det blev medaljregn över  
Sverige när de svenska  
dressyrungdomarna red hem 
tre starka EM-brons i ett  
stekhett Frankrike i juli.

En stark laginsats slutade med lagbrons och 
uppepå det två individuella bronsmedaljer till 
suveräna Marina Mattsson och Double Dia-
mond.   Senaste gången dressyrens young rider 
tog en EM-medalj var 2001 i Iserlohn, Tysk-
land, också det ett brons.
I det svenska laget red Emma Jönsson/Santo 
Domingo, Victoria Appleyard med Sir Willy, 
Alva Lander med Herbie Hancock Graftebjerg 
och Marina Mattsson med Double Diamond II.

- Vi är så glada och lyckliga,  sa lagledare Tina 
Due Boje. 
- Det har varit en riktig laginsats med jättefina 
prestationer från alla fyra ryttarna, sa hon efter 
den historiskt starka laginsatsen.
Sverige tog bronset med hela fem procents 
marginal ner till fyran, Danmark. Segrade 
gjorde Tyskland framför Holland på silverplats.

BRONSTRIPPEL TILL 
DRESSYRUNGDOMARNA
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I det svenska laget red Emma Jönsson/Santo Domingo, Victoria Appleyard med Sir Willy,  
Alva Lander med Herbie Hancock Graftebjerg och Marina Mattsson med Double Diamond II.

BRONSTRIPPEL TILL 
DRESSYRUNGDOMARNA
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Emma Jönsson och Victoria Appleyard grun-
dande för medaljen när första delen av nation-
stävlingen reds och Sverige låg trea i halvlek. 
Alva Lander var första ut i svensklägret när 
striden om medaljerna stod en dag senare i ett 
40-gradigt Vidauban. 
- Värsta värmen på 40 år berättade lagledare 
Tina DueBoje. 
- Men våra hästar och ryttare har klarat det bra, 

de har varit noga med svalka och vatten, både 
för sig själva och hästarna.
Alva Lander överträffade sig själv i värmen och 
satte personbästa.
Marina Mattsson och Double Diamond var sist 
ut för svenskarna och med 73,579% fixade hon 
det som krävdes för svenskt brons.
- Vi är jätteglada och jättelyckliga, jublade 
lagledaren Tina Due Boje.
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För Marina Mattson och Double Diamond blev 
det en fortsatt stålande resa i EM. I det indivi-
duella mästerskapsprogrammet och med 
75,289% kunde Marina kliva upp på pallen och 
ta emot sin andra bronsmedalj. Inför küren 
satsade hon bara på att ha kul. Ett vinnarrecept 
skulle det visa sig, i stenhård konkurrens. Med 
nytt personbästa och svensk rekord på 79,35% 
red Marina Matsson hem sitt tredje brons i 

kürfinalen. Vilken avslutning på young-rid-
er-karriären!

Alva Lander med Herbie Hancock Graftebjerg 
blev tolva och Victoria Appleyard och Sir Willy 
slutade på 18:e plats. Vann gjorde tyska Bianca 
Nowag/Fair Play RB.
Alla resultat här   
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””Mycket vilja och väldigt mycket 
stöttning från nära och kära, 
sponsorer, hästägare och många 
fler, gjorde att mitt tävlingsår 
blev fantastiskt. Jag är så stolt 
över att representera Sverige när 
jag tävlar utomlands och att 
samtliga av mina storhästar är 
svenskfödda halvblod!”

MITT RIDSPORTÅR

Cecilia Bergåkra, dressyrryttare och 
EM-silvermedaljör
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Cecilia Bergåkra Berglund red hem ett historiskt EM-silver i 
Frankrike i somras på egna uppfödningen I do Kiss. Cecilia 
blev därmed första svensk att ta medalj i EM-klassen för ung-
domar upp till 14 år. Cecilia hade framgångar under året med 
flera hästar och avslutade med ett superresultat på ponny 
genom en tredjeplats i SIHS Pony Kür. 
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EM I AACHEN
EM 2015 avgjordes på klassisk 
mark i tyska Aachen där svenska 
lag i dressyr, hoppning, fyr-
spannskörning, voltige och 
reining tog plats. 

Dressyren avgjordes inne på den gigantiska 
hopparenan.
- När man möts av stämningen där inne kan 
den ta tag i en, men väl inne på banan är man 
bland sina bokstäver och i sin bubbla, sa Tinne 
Vilhelmson Silfvén som gjorde sin  ridit många 
gånger I Aachen och skrivit in sig i Aachens 
Wall of fame efter sina GP-segrar.

Dressyrryttarna fixade OS-kvalet
Tjugo nationer och arton lag finns på startlinjen 
i dressyrens lag-EM där Sverige slutade femma 
och därmed klarade OS-kvalet till Rio 2016. 
Tre av fyra svenskar tog plats i semifinalen. Och 
Tinne Vilhelmson Silfvén red hela vägen till 
final. I svenska laget red: Emelie Nyreröd/
Miata, Tinne Vilhelmson Silfvén/Don Auriello, 
Patrik Kittel/Deja och Minna Telde/Santana. 
Dressyrens landslagssupervisor Kyra 
Kyrklunds råd till laget var att hålla huvudet 
kallt och rida som planerat.

En kanonritt av uppstickaren Emelie Nyreröd, 
28, från Skultuna, gav en fin start för Sverige 
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EM I AACHEN
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som la sig på en fjärdeplats när första EM-halvan 
var avklarad i lagtävlingen. Några premiärnerver 
brottades inte dressyrrookien med. Säkert lever-
erade Nyreröd och Miata 71,829 procent och la 
en bra grundplåt i lagtävlingen Grand Prix. 
- Miata var helt med på noterna och jag var inte 
ett dugg nervös där inne, sa Emilie efter mäster-
skapsdebuten.
- Du  gjorde precis en sådan entré som vi önskade 
oss. Jäkligt starkt, berömde Kyra Kyrklund.

Efter en stark inledning i programmet surrade 
en fluga till det för Minna Telde och hingsten 
Santana i Grand Prixen, och hingsten blev 
märkbart irriterad och poängen sjönk.
Patrik Kittel var inte heller helt nöjd med sin 
grundrunda, men ritten betalades ändå med 

74,571%. Ett resultat som väl räckte att säkra 
kvalet.

Det blev en spännande slutspurt och tätt i 
toppen i lagtävlingen där missar bland dressyr-
giganterna fick publiken att dra andan och 
resultatlistan att göra tvära gir. Tinne Vilhelm-
son Silfvén och Don Auriello stod för en stabil 
ritt, den bästa blågula. På ”mållinjen” blev dock 
svenskarna omridna av Spanien med minsta 
möjliga marginal, 0,9%,  och slutade femma. 
Placeringen påverkade dock inte OS-kvalet som 
var tryggt i hamn, och målet för laget.
Starka holländare tog sitt tredje guld i den 
65-åriga EM-historien före Storbritannien på 
silverplats. Hemmalaget Tyskland fick nöja sig 
med brons.
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Dramatisk dressyrsemi
Dressyrsemifinalen bjöd på spänning i EM. 
Men att Tinne Vilhelmson-Silfvén och Don 
Auriello trivs i arenan märktes i Grand Prix 
Special där de slutade sexa med 76,148 procent.
- Han var på, känslig och framåt och jag hade 
en härlig ridkänsla, sa Tinne efteråt.
För EM-debutanterna Emilie Nyeröd och Miata 
var en plats i semifinalen som en seger i sig. 
69,384% innebar en 22:a plats i första interna-
tionella mästerskapet.
Förbundskapten Bo Jenå har en belåten min när 
han pratar om dressyrtalangen.
- Det här bådar gott för framtiden sa han och 
hyllade Emilie för att hon satsade allt i specialen.
För Patrik Kittel och Deja blev ”specialen” en 
speciell historia. Det som ett tag såg ut att gå 
mot nya rekordprocent, fick ett abrupt slut när 
Deja protesterade i en piaff efter att ha fått 
tungan över bettet.

- Tråkigt att det ska hända just här, på ett 
mästerskap, sa en djupt besviken Kittel.
- Det här var inte mitt EM, säger han och 
hänger med huvudet.
Medalj i Grand Prix Special delades ut till 
Charlotte Dujardin/Valegro som var i en klass 
för sig med 87,55% före tyska Kristina 
Bröring-Sprehe/Desperados på silverplats, 
83,067. Bronset gick till genom Hans Peter 
Minderhoud/Glock´s Johnson TN, 79,034. 

I kürfinalen bjöd Tinne Vilhelmson-Silfvén och 
Don Auriello upp till en felfri kür inför 40 000 
åskådare och slutade sexa. 
- Han var urfin och nu hade jag inga missar, sa 
en glad Tinne om ritten och Don Auriello.

Charlotte Dujardin och Valegro vann som 
väntat även kürfinalen.
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Sverige i reiningfinal
-Det var lite nu eller aldrig, säger Johan Frid-
berger som satte en suverän runda på en taggad 
Mega Jac Dance i reiningfinalen. 
- För svensk reining är det här en stor dag. Vi 
brukar inte vara så många svenskar i sådan här 
finaler, tillade den glada Tidaholmaren.
- Mitt mål har hela tiden varit att få minst en 
ryttare i EM-final så jag var överlycklig redan i 
går, sa landslagsledare Anette Bergendorff som 
efter en spännande semifinal kunde räkna in 
Johan Fridberger som en av finalisterna. 
- Självklart åker vi alltid till en tävling och 
satsar mot guld, men det här är suveränt bra. 
- Nu höjer vi ribban. Nästa EM ska vi ha en 
placering i finalen också, sa Anette. 
Mega Jac Dance var i toppform under hela 
mästerskapet. 
211,50 poäng är ett bra svenskt betyg i en 
EM-final.  
- Men vi hade lite överspinn i bägge spinnen 
och så var han lite överladdad i sista stoppet, 
analyserade Johan Friberger. 
- Annars hade jag nog hängt med lite högre upp 
på prispallen, säger han. 
Johan har ridit den 13-årige Mega Jac Dance i 
två år, men har tävlats en hel del av andra 
ryttare tidigare. 
- Jag bara älskar den här hästen. Det är en 
superbra häst med ett stort hjärta, det är nog 
hans största styrka säger han och klappade om 
den brune hingsten. 

I det svenska reininglaget red: Conny Nilsson/
Gunners Litl Hotshot, Johan Fridberger/Mega 
Jac Dance, Helene Hokkanen/Katy Bugs Twist 
och Anders Josefsson/AR Easy Jessie Whiz.

Resultat reinng individuell final:
1) Giovanni Masi de Vargas, Italien,  
 Quarter Dream 222,00  
2) Grischa Ludwig, Tyskland 221,00 
3) Elias Ernst, Tyskland, USS N Dun it 
  219,00  
17) Johan Fridberger, Sverige, Mega  
  Jac Dance 211,50
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Voltigen prickade formen
Det svenska voltigelaget gick in den avslutande 
küren med allt att vinna och med en Achim på 
topp. Det slutade med en riktig fullträff. Svenska 
voltigelaget satte ett snyggt personligt rekord i 
kür och slutade femma totalt, med en snygg 
tredjeplats i den avslutande küren.

När musiken tonat och laget tackat domare och 
publik blev det några minuters väntan innan 
domarsiffrorna kom upp. Tränare Daniela 
Fiskbaek, linförare Ronja Persson och hela laget 
höll ögonen på resultattavlan. När domarbetygen 
kom upp läste Daniela Fiskbaek inte siffrorna.
- Jag såg bara att 1-1-1-1-1 kom upp på resultat- 
tavlan, härligt, sa hon och kunde pusta ut efter 
en spännande vecka i Aachen.

Nästan 6 000 åskådare bänkade sig för att se 
voltigefinalen och det svenska kürprogrammet 
med musik från Kristina från Duvemåla och 
Helene Sjöholm, som gick rakt in i hjärtat på 
publiken.
- Vi fick till ett så bra flyt hela vägen. Vi vågade, 
kommenterade Sandra Anderberg, lagvoltigör 
och även individuell voltigör Team Sveas insats.
Men laget Ella-Filippa Velander, Natalie Brixland, 
Emelie Hallberg, Marie Li Korse, Sandra Ander-
berg och Vera Brümmer placerade sig på en fin 
femteplats efter det obligatoriska programmet.
Achim, som varit med det svenska laget sedan 
2010, gjorde ett bra EM och gjorde sitt till för 
att voltigörerna skulle ha en stabil bas att göra 
sina rörelser från. 
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I den internationella voltigen gör laget två 
omgångar i kür, det fria programmet. Resultaten 
läggs samman efter hand från de olika omgån-
garna. Efter omgång två låg det svenska laget 
kvar på sin femteplats och hade förhoppningar 
om att kanske kunna förbättra placeringen. I 
den avslutande omgången satte laget personligt 
rekord och kom in på tredjeplats. Sammanlagt 

gav det en femte placering. Lagfinalen blev 
dramatisk när Schweiz som sista startande i 
jakten på en guldmedalj hade två fall. Det blev 
en femteplats i finalomgången och en ett silver 
till schweizarna. Guldet gick till Tyskland och 
bronset till Frankrike.

Sandra Anderberg – två gånger EM
Sandra Anderberg deltog både individuellt och 
var en av stöttepelarna i laget. EM i Aachen blev 
en av hennes bästa tävlingar och mycket små 
marginaler hindrade att hon var bland de 
femton som gick till final.

Hon var så nära finalen. Men direkt efter 
upphoppet och landningen på hästryggen i sitt 
kürprogram halkade hon en aning.
- Mitt ben bara for iväg när jag skulle stampa 
av, förklarade Sandra Anderberg.
En miss som kostade rejält. Efter sammanräk-
ningen var hon en tusendel från 15:e platsen i 
küren och någon tiondel från den sammanlagda 
finalplatsen.

Hästen Lu 1 skötte sig perfekt och fick beröm 
av linförare Pernilla Lundblad. Sandra Ander-
berg fastnade tidigt för voltigen där hon kunde 
kombinera sina två intressen, ridning och 
gymnastik. 

Europamästare i voltige blev Simone Jäiser från 
Schweiz, med Corinna Knauf, Tyskland, på 
silverplats och Lisa Wild, Österrike, som brons-
medaljör. Sandra Anderberg blev totalt 17 
voltigör.
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Fyrspann med Göteborg för ögonen
De svenska fyrspannskuskarna körde EM i 
Aachen med Slottsskogen i Göteborg i åtanke. 
2017 avgörs EM för fyrspann på svensk hem-
maplan och det är då Fredrik Persson, Axel 
Olin och Johan Dengg ska vara som bäst.
I Aachen hade Axel Olin laddat med ett ”hem-
ligt vapen”. Groom på plats hade han Tomas 
Eriksson, legendarisk fyrspannskusk, 17 gånger 
svensk mästare och till det totalsegrare just i 
Aachen inte mindre än fyra gånger.

Axel Olin blev bäste svenske kusk på EM med 
en 14 plats, tätt följd av Fredrik Persson på 16 
plats. Båda kuskarna placerade sig i den övre 
halvan av resultatlistan i alla de tre delmomenten 

för fyrspannen, dressyr, konkörning och maraton.
EM för fyrspann i Aachen kördes efter konceptet 
med dressyr och konkörning som inlednings- 
moment och maraton som den avgörande fasen.
Maratonbanan i Aachen är belägen strax utanför 
huvudarenan och publiken strömmade till i 
tusentals för att följa när fyrspannen gjorde upp.
Det sista hindret var placerat inne på huvud- 
arenan och gav en god överblick för publiken.

I maraton gick det bra både för både Axel Olin 
och Fredrik Persson, men utsikterna för bra 
placeringar både individuellt och för lagresulta-
tet försvann på precisionsbanan. Ingen av de 
svenska kuskarna fick till någon fullträff på 
konkörningsbanan och ådrog sig straff att lägga 
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till resultatet. Både Fredrik Persson och Axel 
Olin var besvikna efter precisionen. Inga full-
träffar utan lite mycket studs bland hästarna 
gav rivningar på banan. En av förlöparna i 
Fredriks spann var inte helt samspelt med kusk 
och övriga spann på den knixiga banan.
- Egentligen var det inget fel på tiden men när 
hon studsar så där så kostar det ju i tid, menade 
Fredrik.
Axel Olin har tidigare presterat felfritt på 
precisionsbanorna men idag blev det tre bollar 
ner och tidsfel och Axel Olin var riktigt besviken 

när han kom ut från banan. Tidsfel var snarare 
regel än undantag under precisionskörningen. 
Åtta av 36 kuskar klarade sig i mål utan tidstillägg.

Europamästare 2015 för fyrspann blev Michael 
Brauchle, Tyskland, med IJsbrand Chardon som 
silvermedaljör och Koos de Ronde på bronsplats, 
båda från Nederländerna. Men medaljstriden 
avgjordes inte enbart på maratonbanan, slut- 
resultatet var inte klart förrän efter protest och 
kontrollräkning.   
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Två svenskar i hoppfinal
EM-äventyret i Aachen blev ingen riktig full-
träff för de svenska hoppryttarna.

EM-bronsmedaljörerna från Herning 2013 kom 
med till nationshoppningens avgörande 
omgång som tionde och sista lag och lyckades 
där avancera till en slutlig niondeplats.

Det började med varje laghoppnings riktiga 
förbannelse, en fyrafelsonsdag, där alla svenska 
ekipagen kom i mål med ett nedslag. 4 fel som 
räknades om till tidstillägg i den inledande 
tidshoppningen.

Hästarna var dock i fin form, både H&M Torn-
esch med Malin Baryard Johnsson och Cantine-
ro med Henrik von Eckermann klarade att gå 

under den magiska 70-sekundersgränsen, vilket 
inte många ekipage gjorde. Trots nedslag låg 
båda mindre än ett nedslag från ledningen.

Förbundskapten Sylve Söderstrand och 
coachande svenskettan Rolf-Göran Bengtsson 
var eniga efter dagen.

- Hästarna har hoppat väldigt bra. Så det känns 
bra. Vi är mindre än två nedslag från täten. Efter 
vad som hände i Herning vid EM för två år 
sedan så ska vi inte räkna bort oss än, menade 
de.

Douglas Lindelöw öppnade nationshoppnin-
gens andra omgång med att ge Sverige nytt 
mod. Han var felfri med Casello och höjde 
näven i luften när han passerade mållinjen. - Jag 
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satte bättre galopp i Casello idag än i går och nu 
är jag mest trött, sa Douglas efter att varit först 
ut av svenskarna i laget.

Det blev upp till Henrik von Eckermann att ta 
Sverige vidare till nationshoppningens 
avgörande runda sedan både Malin Baryard 
Johnsson och Helena Persson med Bonzai H 
haft en mindre dag med 8 respektive 12 fel.

Henrik och Cantinero levererade. En felfri 
runda, Sverige med till sista omgången i nation-
shoppningen och Henrik tia individuellt.

I den tredje och avgörande omgången i nation-
shoppningen var det Douglas Lindelöw och 
Casello som gav svensklaget nytt hopp efter en 
mycket bra inledning med bara ett nedslag på 
Aachens mastiga EM-bana.

Casello genomförde omgången lekande lätt. Allt 
det där som såg svårt ut verkade busenkelt. 
Ekipaget slutade på 9,84 fel och gick vidare till 
individuell final.

För övriga laget blev det en dag med nedslag 
och Sverige slutade på en niondeplats på EM i 
hoppning 2015.

Guldet gick till Nederländerna, värdnationen 
Tyskland tog silver, och Schweiz både OS-
kvalade och tog hem en bronsmedalj.

På EM-veckans söndagsmorgon kom det glada 

beskedet att även Henrik von Eckermann fick 
starta i den individuella finalen. Henrik tvekade 
inte att tacka ja, utan var omedelbart i start-
groparna för att få Cantinero startklar. Med 
också Douglas Lindelöw och Cantinero klara 
hade Sverige två ryttare i finalfältet.

Henrik von Eckermann längtade efter revansch 
efter laghoppningen och förvaltade chansen på 
bästa sätt. Han avslutade med en felfri runda 
och blev femma i finalklassen och slutade som 
19 ryttare totalt, genom fyra plus noll fel i 
finalen.

Douglas Lindelöw och Casello avancerade 
också, till en 20:e plats.

Douglas Lindelöw kom till EM i Aachen som 
mästerskapsdebutant på seniornivå och genom-
förde debuten med den äran.

- Det var en bra erfarenhet. Nedslagen nu 
finalen var mina missbedömningar. Men jag 
tycker att Casello svarade mot kraven och 
gjorde det här suveränt, analyserade Douglas 
Lindelöw efter genomfört mästerskap.

Vid sidan av EM vann Henrik von Eckermann 
Aachens Youngster Cup med Lord Chambertin. 
Douglas Lindelöw och Ida van de Bisschop blev 
åtta i samma final. Charlotte Mordasini, som var 
femteryttare under EM med Romane du Theil, 
slutade trea i Aachens Grand Prix. Ekipaget var 
en av tre dubbelt felfria ryttare.  
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KÄMPAINSATS  
GAV OS-PLATS

Det var en kämpainsats hela 
vägen in i mål. Men det svenska 
laget lyckades med vad de kom 
till Blair Castle och EM i fälttäv-
lan för att göra: säkra OS-kvalet 
till Rio de Janeiro 2016.

Sverige kom till Blair Castle, Storbritannien, 
med ett EM- silvret från EM i Malmö 2013 på 
fickan och var redo att kriga om medalj. Fyra 
rutinerade svenskar tog plats i laget: Sara 
Algotsson Ostholt med Reality, Johan Lundin 
med Johnny Cash, , Niklas Lindbäck med 
Cendrillon och Anna Nilsson med Luron. 
Louise Svensson Jähde och Viva gjorde en fin 
mästerskapsdebut individuellt.

Blair Castle ligger vackert på det skotska 
höglandet och avgjordes den 10-13 september. 
EM fick en strålande inledning med starka 
dressyrsvenskar. Anna Nilsson och Johan 
Lundin slog bägge till med personbästa på sina 
hästar. Sara Algotsson Ostholt och Reality 
levererade höga siffror och Niklas Lindbäck 

stod för ett program i världsklass.
- Alla ligger på sin maxnivå och det tycker jag 
är väldigt fantastiskt, berömde förbundskapten 
Staffan Lidbeck efter avklarad dressyr.

Inför terrängen hade Sverige häng på medalj, 
med endast 4,2 straff upp till Frankrike på 
bronsplats. Men det skulle visa sig bli en riktigt 
tuff terrängdag som rumsterade om i resultat-
listan rejält. Och bjöd på viss dramatik i svensk-
lägret. I hällande regn stod svenskarna för 
kämpainsatser. 
-  De var hjältar där ute idag, sa förbundskapten 
Staffan Lidbeck

Sverige såg ut att få en kanonstart genom Johan 
Lundin och Johnny Cash. Ekipaget var felfria 
fram till hinder nummer 18, det sista vatten- 
hindret. Men där halkade hästen och Lundin 
tappade oturligt balansen och ramlade i det 
kalla vattnet.
- Jag är extremt besviken att jag inte kunde gå 
ut och göra en nollrunda för laget. Jag vet ju att 
jag sitter på en terrängmaskin och jag ville så 
gärna ge laget en bra start, sa han efteråt.
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KÄMPAINSATS  
GAV OS-PLATS
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Allt hängde nu på de resterande tre ryttarna i 
laget. Och förbundskapten Staffan Lidbeck fick 
lägga upp en ny taktik.
- Jag tycker synd  om Johan. Och det satte en 
enorm press på de andra ryttarna. Jag sa att de 
bara måste ta sig i mål. Tiden fick de strunta i.
Anna Nilsson och kloka, 16-åriga Luron lever-
erade precis det förbundskaptenen hade beställt. 
En säker ritt felfri på hinder, om än med en del 
tidsfel.
- Annas runda var vital för att vi skulle vara 
kvar i matchen. Hon var fantastisk och lotsade 
runt sin häst på ett säkert sätt, berömmer 
Staffan Lidbeck.

Med 20 hinderfel och en hel del tidsfel tappade 
Sverige en placering ner till femte plats inför 
den avgörande banhoppningen. Ett resultat som 
laget behöll även i hoppningen och kunde 
därmed säkra OS-kvalplatsen. 
- Resultatmässigt är det inte alls så bra. Men alla 
har verkligen tagit sin del och kämpat, sum-
merade Sara Algotsson Ostholt EM.
- Det har varit sådan oerhörd fokus på OS-kva-
let hela året. Vi har verkligen ridit under press. 
Så nu är jag jätte-jätteglad!

Tyskland tog överlägset hem guldet med före 
hemmanationen Storbritannien. Bronset gick 
till Frankrike.

Individuellt var det, som så många gånger förr, 
tyska Michael Jung som tog hem guldet. 

Läs mer om EM i fälttävlan här.   
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EM-RESULTAT
Individuellt totalt:  
1) Michael Jung, Tyskland, fischer Takinou 
33,50 2) Sandra Auffarth, Tyskland, 
Opgun Louvo 42,60 3) Thibaut Vallette, 
Frankrike, Qing du Briot ENE HN 45,20 
23) Sara Algotsson Ostholt, Sverge 
Reality 75,20 31) Anna Nilsson, Sverige, 
Luron 80,50 39) Louise Svensson Jähde, 
Sverige, Viva 125,40 40) Niklas Lindbäck, 
Sverige, Cendrillon 129,10

Nationstävling totalt:  
1) Tyskland 122,70 2) Storbritannien 
173,30 3) Frankrike 183,70  4) Neder-
länderna 213,30 5) Sverige 284,80

CH-EU-CCI3* individuellt totalt efter 
dressyr, terräng, banhoppning:  
1) Michael Jung, Tyskland, fischer Takinou 
33,50 2) Sandra Auffarth, Tyskland, 
Opgun Louvo 42,60 3) Thibaut Vallette, 
Frankrike, Qing du Briot ENE HN 45,20 
23) Sara Algotsson Ostholt, Sverge 
Reality 75,20 31) Anna Nilsson, Sverige, 
Luron 80,50 39) Louise Svensson Jähde, 
Sverige, Viva 125,40 40) Niklas Lindbäck, 
Sverige, Cendrillon 129,10

Nationstävling totalt efter dressyr, terräng, 
banhoppning: 1) Tyskland 122,70 2) 
Storbritannien 173,30 3) Frankrike 
183,70 4) Nederländerna 213,30 5) 
Sverige 284,8
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BRONSMEDALJ PÅ HEMMAPLAN 
Sommarens Ponny-EM i  
Malmö kröntes med medalj  
när det svenska fälttävlanslaget 
vann historisk brons på hemma- 
plan. Det var Sveriges första 
lagmedalj i ett ponny-EM  
sedan 2004.
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BRONSMEDALJ PÅ HEMMAPLAN 

Michelle Ettwein, Selma Hammarström, Moa Nordfjäll och Klara Hammarström 
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160 ponnyekipage från 19 länder, familjer, 
publik och ponnyfans tog under en solig som-
marvecka över natursköna Ribesrborg i Malmö, 
i kanten av Öresund. Under en spännande 
tävlingsvecka avgjordes FEI European Champi-
onships for Ponies, Ponny-EM i hoppning, 
dressyr och fälttävlan. Det var första gången 
sedan 1999 och EM på Strömsholm, som 
Sverige stod som arrangör för mästerskapet. 
Och det blev en händelserik vecka på ”Ribban” 
med fina blågula ritter, svenskt brons i fälttäv-
lan, två världsrekord och brittisk storslam bland 
guldmedaljerna.

EM arrangerades i nära samarbete med Malmö 
stad som visade staden från sin allra bästa sida 
och bjöd på perfekt inramning, pampig invigning 
och parad genom staden. En 300 ideella funk-
tionärer stark organisation såg till att mästerskapet 
blev verklighet. Tävlingsplatsen på Ribersborg 
fick nytt underlag inför Ponny-EM och på 
terrängbanan, där bland annat EM i fälttävlan 
för seniorer avgjordes 2011, fick nya fina 
ponnyhinder. 
Ponny-EM blev en minnesvärd tävlingsvecka 
och en riktig familjefest.
- Oftast rider man ett ponny-EM bara en gång 
och vi ska se till att deltagarna får ett minne för 
livet, lovade tävlingsledaren Pelle Magnusson 
inför mästerskapet.
Ett mål som infriades, med råge.
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Bronsbragden
Michelle Ettwein, Selma Hammarström, Moa 
Nordfjäll och Klara Hammarström var kvartetten 
som bärgade det svenska bronset. Proffsigt 
lotsade av lagledarduon Sissi Lilja och Lena 
Bredberg.
- Fantastiskt roligt, en otrolig känsla. Det här är 
mitt sista år så det är extra roligt att få sluta så 
här, menade Sissi som varit verksam inom 
sporten i trettio år.

Laget inledde med en sjätteplats efter dressyren. 
I terrängen började Klara Hammarström/
Creemully Melody, starkt men föll oturligt på 
hinder arton. Ekipaget klarade fallet bra men 
med en ryttare kort gällde det för resten av laget 
att prestera på topp för att laget skulle avancera. 
Och det var precis vad de gjorde. Moa Nordfjäll 

och Dimmans Eros och Michelle Ettwein och 
Midnight af Lergraven fortsatte på ett strålande 
sätt. Och när Selma Hammarström gjorde en 
superrunda med Sligo Fortunus, hade laget 
klättrat upp till tredje plats med Selma på femte 
plats, och med i toppstriden individuellt. 
Svenskarna fortsatte att visa iskyla och avrundade 
med hopprundor och bara ett nedslag totalt. 
Därmed var bronset i hamn. Selma Hammar-
ström blev bästa svensk på en sjunde plats. 
- Det känns jättehäftigt att ta medalj på ett stort 
mästerskap, strålade hon efter bragden. 
Storbritannien spurtade om Frankrike och tog 
hand om guldet. Det individuella guldet gick till 
Tyskland och Calvin Böckmann/Askaban B.
I fälttävlanstruppen ingick också Anna Wette-
mark/U2 och Saga Suovanen/ Bonnie Bee. 
Alla resultat här. 
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Starka hoppsvenskar
Hoppningens lagledare Jens Fredricson var 
väldigt stolt och glad över sina adepter i EM.
Ottilia Lundgren och Ocean des AS försvarade 
de svenska färgerna i den individuella finalen 
och slutade sjua. 

Efteråt gav Ottilia gav en stor eloge till sin 
ponny Ocean des AS.
- Min ponny har varit superfin hela veckan och 
verkligen presterat på topp
- Det är många stora och tekniska rundor vi 
rider, fem stycken totalt. Det känns inför den 
sista hoppningen. Men har man tränat rätt så 
ska det funka, summerade hon mästerskapet.

Adam Carey gjorde också ett väldigt bra EM 
genom att vinna en tidshoppning med ponnyn 
Stakkati. Totalt slutade han på 21:a plats.
-Det var lite irriterande att hon trampade i 
vattnet i sista omgången, sa han efteråt.
- Jag hade velat ha en medalj den här helgen, 
men nu blev det inte så den här gången. Jag 
tävlar ponny nästa år också.
Lagguldet vann Storbritannien i stor stil. Justine 
Maerte från Frankrike vann individuellt med 
ponnyn Shamrock du Gite. Svenska laget blev 
sjua. Se alla svenska resultat här.

Adam Carey med Stakkati
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Blågult i dressyrfinalen
De svenska dressyrryttarna stod för fina presta-
tioner i ett sylvasst startfält och Ella Viebke och 
Drink Pink tog sig hela vägen till final. 
En femte plats för laget och ett ekipage i final 
vad var dressyrlagledare Bobo Lundberg 
hoppades på. Laget fick visserligen nöja sig med 
niondeplatsen, men med bland de arton som 
fick rida kür var svenska Ella med på sin sjuåriga 
drömponny Drink Pink.
- Det här hade jag verkligen inte räknat med, sa 
hon inför finalen.

Brittiska Phoebe Peters kom till Malmö med ett 
par världsrekord på fickan och slog till igen i 
det individuella mästerskapsprogrammet med 
81,390 procent, guld och nytt rekord. I kürfina-
len växlade det enastående ekipaget upp ytterli-
gare och slog sitt gamla kürrekord (84,00%) 
med otroliga 85,825%. Två rekord och tre 
guldmedaljer satte därmed punkt för ponnytid-
en för Peters och ponnyn SL Lucci.   

Ella Viebke på Drink Pink
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FREDRICSON  
FINALVINNARE 

Peder Fredricson red hem final- 
segern och 200 000 kronor i 
Volkswagen Grand Prix. Och 
det mitt framför ögonen på bland 
annat Rolf-Göran Bengtsson.

Hästen H&M All In, som gjorde comeback efter 
en enklare skada, visade toppform direkt och 
Fredricson blev den första manliga ryttare att 
vinna finalen i prestigeserien som avgjordes på 
Flyinge och sändes direkt i Sveriges Television.
- Flyinge är så härligt när det är fullsatt som 
ikväll, kommenterade Peder som är uppvuxen 
på den anrika hästanläggningen.
Peder blev både finalsegrare och vinnare av 
första delfinalen under de trestjärniga interna-
tionella hoppningarna i Varberg under som-
maren.

Finalskrällen kom från den 32-åriga ridläraren 
från Bromma, Anders Lagergreen, som rider på 
den här nivån med endast en häst, Colibrie, 
som tog hand om tredjeplatsen.
- Jag vill bli bättre och utvecklas, sa Anders som 
fick beröm av sina kollegor på pallen.

Närmast av tvåan Niklas Arvidsson som menade:
- Jag har sett Anders göra en mängd fina ritter 
av hög kvalité den här säsongen.
Och Anders har ridit i sporten sedan ponnytiden 
och varit med i mästerskap både som junior, 
ungdomsryttare och som senior.

Niklas Arvidsson knep andraplatsen med 
snabba Cobolt och därmed också en av platserna 
till Sweden International Horse Show där Peder 
Fredricson redan var klar för start.
- Det ser vi fram emot, sa båda två som gillar 
storpublik och att få mäta krafterna mot inter-
nationella toppryttare. 

Rolf-Göran Bengtsson red liksom sin fru Evi 
Bentsson, också finalen i Volkswagen Grand 
Prix. Evi lyckades bäst med en femteplats men 
Rolf-Göran gillade att vara på skånsk hemma-
plan och konstaterade:
- Det är kul att komma hem och rida i Flyinge. 
Volkswagen Grand Prix är jättebra för svensk 
ridsport och det har höjt nivån på sporten.  
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FREDRICSON  
FINALVINNARE 

   

Volkswagen Grand Prix Final,  
150-hoppning med winning round: 

1) Peder Fredricson, Österlens RK,  
 H&M All In 0+0 fel 37,52 sek 
2) Niklas Arvidsson, Helsingborgs FK,  
 Cobolt 0+0 39,62 
3) Anders Lagergreen, Bromma RK,  
 Colibrie 1+0 46,07 
4) Helena Persson, Årsta-Runsten,  
 Yajamila 0+4 39,07 
5) Evi Bengtsson, Tyskland, La Pasion de 
 Caballo Ulika 0+4 40,09 
6) Douglas Lindelöw, Flyinge HSK,  
 Balou’s Lady 4+0 40,84 
7) Evelina Tovek, Varbergs RK,  
 Oz de Breve 4+8 50,46

Volkswagen Grand Prix 2015

Deltävling 1:  
31 juli-2 augusti – CSI3*, Varberg,  
Varbergs Ridklubb
Deltävling 2:  
25-27 september – Umeå Ryttarförening
Deltävling 3:  
16-18 oktober – Billdals Ridklubb
Deltävling 4:  
6-8 november – Strömsholms Ridsport-
förening
Final:  
18 november – Flyinge Hästsportklubb

Finalsegrare i Volkswagen Grand Prix

2015: Peder Fredricson med H&M All In
2014: Helena Persson med Bonzai H
2013: Angelica Augustsson med Mic 
Mac du Tillard
2012: Emma Emanuelsson med Titan
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SKÄSTA GULDLAG 
I AGRIAALLSVENSKAN 

Föreningen Skästa Ridcenter 
från Västerås tog titeln svensk 
laghoppning. De fyra tjejerna i 
laget var ensamma om att rida 
två felfria omgångar i 
AgriaAllsvenskans final som 
avgjordes under Falsterbo 
Horse Show för andra året.

Louise Haaga, mentor, tränare, ryttare i laget 
och grundare av klubben gladdes åt guldet.
- Det tar tid innan jag smälter det här och tar in 
intrycken, sa hon efter prisutdelningen.
Emma Kåbring, 25, öppnade dagen för klubben 
med att kvala in till internationella klasserna på 
Falsterbo Horse Show senare i veckan. Hon är 
en talang som varit med i Svenska Ridsportför-
bundets och Ridskolan Strömsholms talangpro-
jekt under första pilotåret.
- Helt sanslöst. Vilken helg jag haft, sa Emma sa 
en omtumlad Emma. 
Kallast i Skästagänget var nog ändå Sandra 
Olsson, 22 år, som gick ut sist för Skästaryttarna.

Speakern, legenden, Jan Fristedt, berättade i 
detalj förutsättningarna för publiken för att höja 
stämningen.
- Då tänkte jag bara få honom att sluta. Jag la 
volt efter volt före starten och tänkte, låt mig 
rida nu, kommenterade Sandra under press-
konferensen.
Hon hörde varje ord och var väl medveten om 
vad hon måste.
När hon väl fick rida satte hon iskallt den där 
felfria ritten som behövdes för att säkra guldet. 
Junioren Isabell Eklöf, 17 år, hade under hela 
grundserien och i semifinalen varit säkerheten 
själv med hästen Wizard V, som verkligen kan 
trollbinda publiken.
Skästakvartetten kunde andas ut och kramas 
om av sina supportrar när Södertälje Ridklubb 
och fjolårets segrare i AgriaAllsvenskan, Lo-
viseholms Sporthästklubb, gjorde upp i omhop-
pning om silver och brons.   
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SKÄSTA GULDLAG 
I AGRIAALLSVENSKAN 
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FLYINGE VANN
Det var inte meningen... men till 
slut var det hur kul som helst. 
Det var ett lag med helt andra 
planer som kom från Flyinge till 
Strömsholm för att rida finalen i 
Agria Ponnyallsvenskan, lag-SM 
i hoppning för ponny. Och som 
sedan åkte hem med glittrande 
guldmedaljer om halsen.

Egentligen skulle inte Tom Svitzer rida ponny. 
Han tävlar redan häst. Men han lånade tillbaka 
ponnyn Snow Flake och red hem ett andra 
SM-guld. Det första i lag kom för två år sedan.
Cornelia Georgsson hade också tänkt lägga av 
med ponny och satsa på häst. Men när Hembys 
Ronaldo kom in stallet…
- Så varför inte, konstaterade hon och njöt av 
guldet.
Moa Nordfjäll har en annan gren att fundera 
över som hon tänker satsa helhjärtat på.
- Jag rider fälttävlan och siktar på EM i Malmö i 
augusti.
Inte heller Lena Svitzer som axlade ansvaret för 
laget som lagledare ville vara lagledare.
- Jag är ju förälder och då ska man helst inte 
vara lagledare. Men nu fanns det ingen annan 
som ville ta finalen.

Och det är klart att hon är lycklig och glad över 
resultatet.
Fjärde lagmedlemmen Philip Svitzer tänker 
fortsätta rida ponny nu när han får tillbaka 
Snow Flake från storebror.
- Jag vill ha fler guld i Agria ponnyallsvenskan, 
sa han efter segern.
Värsta konkurrent i striden om guldet var 
Helsingborgs Fältrittklubb, under ledning av 
Jenny Arvidsson, med sonen Lucas i laget. Pappa 
Niklas Arvidsson blev SM-guldmedaljör i fjol 
och SM-bronsmedaljör för en vecka sedan. I laget 
ingick även Mathilda Bohlin, Caroline Gunnars-
son och Ellinor Malmgren. Bronsmedaljerna 
red Vetlanda Ryttarförening hem.
Över 60 lag var anmälda i de fem zonerna i 
årets ponnyallsvenska. Stefan Fur, affärsområ-
deschef häst hos Agria djurförsäkring, gratulerade 
lagen till fantastiska laginsatser: 
- Att nå ända fram till prispallen är en stark 
bedrift, särskilt i år med så hård konkurrens 
mellan många talangfulla ryttare. Agria Ponny-
allsvenskan är en viktig del i att stödja satsande 
ungdomar och lyfta fram fina prestationer. Även 
i år bjuder vi vinnarna på en clinic med Jens Fredric-
son till glädje och kunskap för hela klubben.
Hejaklackspriset som traditionellt delas ut 
under Agria Ponnyallsvenskans final vanns av 
Billdals Ridklubb som fick 50 biljetter till 
Sweden International Horse Show.   
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På pallen i Agria Ponnyallsvenskan 2015
1) Flyinge Ryttarförening 5+0 
2) Helsingborgs Fältrittklubb 0+8 
3) Vetlandaortens Ryttarförening 5+4 
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GRUPPINDELNINGEN 
SLOPADES

Gruppindelningen där ponny-
ryttare tävlar i grupperna 13-16 
år och 17-20 år togs bort under 
2015. Efter utvärdering besluta-
de Tävlingssektionen att regeln 
tas bort från TR från och med 
årsskiftet 2015/2016.

Tävlingssektionens diskuterade i september 
åldersindelningen för ponnyryttare på tävling 
utifrån den utvärdering som gjordes efter ett år 
med regeln i bruk.
Beslutet att ryttare kan tävla ponny upp till 20 
år kvarstår. Från årsskiftet tävlar ponnyryttare i 
en grupp upp till 20 år i hoppning, dressyr och 
fälttävlan. Vad gäller kategori-indelning för 
ponny blir det ingen förändring.
- Barns och ungdomars tävlande är en viktig 
och prioriterad fråga både för oss i Tävlingssek-
tionen, inom förbundet och för idrotten i stort, 
sa Meta Persdotter, ordförande i Tävlingssek-
tionen.
- För ridsporten innebär det att vi måste hitta 

en balans mellan tävling och träning, och vi 
finns till både för dem som satsar tävlingsmäs-
sigt på sin sport och för den stora grupp som 
inte gör en elitsatsning, fortsätter hon.
En viktig del av denna prioritering har varit rätt 
åldersindelning och gruppindelning vid tävling. 
Ridsporten började arbeta med detta område 
redan 2013. Under 2014 togs beslutet om 
indelning i två grupper för ponnyryttare, sedan 
det förslaget bemötts positivt i samtal och 
enkäter.
Tävlingssektionen tog under 2015 del av 
erfarenheter och undersökningar om gruppin-
delningen. I augusti gjordes en enkät med 
frågor om tävling med ponny som en del i 
uppföljningen, och engagemanget är stort. 
Närmare 5 000 har svarade. Majoriteten var 
positiva till åldershöjningen till 20 år, men 
gruppindelningen upplevs av många som 
krånglig och orättvis.
Under det år gruppindelningen varit i bruk sågs 
en positiv utveckling av antalet starter på 
ponny på alla nivåer. Antalet ponnylicenser 
ökade med 17 procent.
Som ett delresultat i arbetet med barns och 
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GRUPPINDELNINGEN 
SLOPADES

ungdomars tävlande görs ändringar i TR gäl-
lande gruppindelningen i ”grupp 1” upp till 16 
år och i ”grupp 2” upp till 20 år från och med 1 
januari 2016.
- Det är viktigt för oss att lyssna på arrangörer 
och aktiva och fånga upp den återkoppling vi 

har fått på 2014 års beslut, säger Meta Persdot-
ter.
Tävlingssektionen fortsätter sitt arbete med 
barns och ungdomars tävlande, för att sätta en 
strategisk målbild till 2025.   

Fo
to

: M
ik

ae
l S

jö
be

rg



68

TRYGG I STALLET
Alla ska kunna känna sig trygga 
i stallet, det är en självklarhet 
och en målsättning som Centrala 
Ungdomssektionen (CUS) jobbar 
aktivt för. Under året presen-
terades bland annat en verktygs- 
låda för trygghetsarbetet som 
skickades ut kostnadsfritt till 
alla föreningar.

Stallet är en plats för glädje och gemenskap där 
unga fostras till handlingskraft och starka 
ledare. Klimatet bland unga i våra stall är god, 
men ibland finns en baksida där hierarkier, 
mobbning och rädslor. För att möta detta har 
ridsporten genom CUS arbetat kontinuerligt 
med trygghetsfrågor, och under året togs ett 
nytt steg i detta arbete. Den gröna trygghets- 
lådan som lanserades i samband med för-
bundsstämman under våren, ger föreningar 
vassa verktyg för att arbeta med trygghets-
frågorna.  Målet är att verktygen ska fungera 
som inspiration för fortsatt arbete och skapa 
engagemang och uppmärksamhet kring frågorna. 
Med trygghetsfrågor menas frågor som rör 
trygghet, trivsel och likabehandling, hur vi i alla 
led arbetar förebyggande mot kränkningar och 
utanförskap och därigenom främjar en trygg 
och jämlik miljö. 
- Det känns verkligen roligt att tack vare 
Idrottslyftsmedel kunna skicka ut trygghetslådor 
till alla våra föreningar, för att fortsätta ridspor-
tens gemensamma arbete för både unga som 
gamlas trygghet, gemenskap och välmående i 
ridsportmiljön, sa Malin Gustafsson, ordförande 
i CUS, i samband med lanseringen av trygghets- 
lådan.

Lådan har tagits fram samarbete med Friends 
och SISU Idrottsutbildarna, som bidragit med 
och kunskap inom området.
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TRYGG I STALLET

Verktygslådan ska ses som ett smörgåsbord där 
föreningen väljer de delar som passar bäst. 
Materialet kan till exempel användas i samband 
med teorilektioner, lagträffar, styrelsemöten, 
temadagar eller andra typer av träffar i förenin-
gen. Innehållet är anpassat så att det finns något 
för alla åldersgrupper, både barn, ungdomar 
och vuxna.  Bland annat finns Ridsportens 
ledstjärnor med bilder anpassade för barn.

Lådan innehåller även tips till ledare och på 
fördjupningar i ämnet.   

I verktygslådan finns bland annat:

• Kompiskort 
• Samarbetsövningar 
• Värderingsövningar 
• Case 
• Fair Play Rider - Diplom 
• Ledstjärnorna på barns vis - Väggtidning  
• Ledstjärnorna 
• Trygghetsbilaga
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NYTT UPPLÄGG  
PÅ ULK:EN 

Nu ska ridsportens ung-
domsledare rustas ännu bättre! 
Under året uppdaterades pop-
ulära Ungdomsledarkursen 
med ny kursplan och nytt ma-
terial. Bland annat med fokus 
på att vara en bra förebild, men 
också på att möta barn med 
olika behov och funktions- 
nedsättningar.

Svenska Ridsportförbundets Ungdomsledarkurs 
(ULK) har funnits i flera decennier och reviderats 
i takt med samhällets och ridsportens utveckling. 
Den populära kursen får varje år cirka 500 
ungdomar att växa. 2015 fick kursen nytt up-
plägg och innehåll.

Gabriella Thorell, huvudlärare i pedagogik på 
Ridskolan Strömsholm, fick uppdraget att se över 
kursplanen och övrigt utbildningsmaterialet.
– Vi har utgått från det som varit bra sedan 
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tidigare men lagt till några nya delar. Till 
exempel har det blivit mer fokus på vikten av 
att som ledare kunna anpassa sig och möta 
barn med olika behov och eventuella funk-
tionsnedsättningar. Vi betonar även att 
verksamhet för unga ska utgå från deras pers-
pektiv och att de ska ha möjlighet att påverka 
verksamheten, berättar Gabriella Thorell.

– Syftet med Ungdomsledarkursen är att 
genom utbildningens olika moment ge unga 
från hela ridsporten så goda förutsättningar 
som möjligt för att lyckas i sitt ledaruppdrag 
på sin hemmaplan, säger Malin Gustafsson, 
ordförande i Svenska Ridsportförbundets 
Centrala Ungdomssektion.
– Jag är stolt över arbetet och att vi ligger i 
framkant vad gäller ledarskapsutbildning för 
unga inom idrotten. Jag är övertygad om att 
vi genom Ungdomsledarkursen stärker 
ridsportens goda unga förebilder och tillsam-
mans kan fortsätta skapa en hållbar svensk 
ridsport långsiktigt, fortsätter hon.

I september lanserades det nya upplägget i 
samband med en utbildning för de utbildare i 
distrikten som håller Ungdomsledarkurserna. 
En av deltagarna var Maria Larsson som är 
konsulent och ungdomsledarutbildare i 
Småland.
– Det känns som om kursen fått en bra 
struktur som ligger i tiden. Jag uppskattar 
framför allt att det numera ingår att prata om 
sociala medier och om betydelsen av att vara 
en bra förebild, säger Maria Larsson.   
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ÅRETS UNG-
DOMSLEDARE

Moa Skytte, 18, från Kils Ryt-
tarförening har utsetts till Årets 
Ungdomsledare 2015 för sin 
positiva inställning och sitt ped-
agogiska ledarskap.
- Jag har ju bara varit mig själv. 
Att jag genom det har fått det 
här priset - det känns jättehäft-
igt, säger Moa om priset.

Årets Ungdomsledare delas ut av Svenska 
Ridsportförbundets Centrala Ungdomssektion 
varje år.

Med Kils Ryttarförening åtta minuter hemifrån 
är det lätt hänt att det blir mycket tid i stallet för 
den engagerade ungdomsledaren. Moa Skytte 
går sista året på gymnasiet men tillbringar den 
mesta lediga tiden på ridklubben.
- Jag rider själv på ridskolan en gång i veckan 
och så sitter jag med i ungdomssektionen. På 
onsdagar är jag ledare för ryttare med funk-
tionsnedsättning och sedan ett år tillbaka är jag 
också instruktörselev, berättar hon.

Moa har varit Kils RF trogen sedan starten.
- Jag började rida på ridskolan i 6-7-årsåldern 
och har varit kvar sedan dess. Alla känner alla 
och det är en väldigt bra stämning i stallet. Det 
är också därför jag har valt att engagera mig. Jag 
vill att folk ska känna sig trygga och vilja kom-
ma hit, säger Moa, som gärna delar med sig av 
sin kunskap och är mentor åt nya styrelsemed-
lemmar i klubbens ungdomssektion.

Under första adventshelgen får hon ta emot 
priset, ett utbildningsstipendium på 7 500 
kronor, under Sweden International Horse 
Show i Friends Arena. Stipendieutdelningen 
äger rum lördag 28 november på kvällen.
- Jag har aldrig varit i Friends och är redan 
jättenervös. Men det ska också bli väldigt kul.  
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ÅRETS UNG-
DOMSLEDARE

Motiveringen lyder:

Årets Ungdomsledare 2015 är en tjej med stort engagemang för ridsporten. Hennes kunskapstörst 
driver henne till att alltid vilja lära mer och att utvecklas som ledare. Hon är också mycket duktig på 
att dela med sig av sina erfarenheter och sin kunskap. Detta gör hon genom att vara mentor för nya 
medlemmar i ungdomssektionsstyrelsen, som instruktörselev på ridskolan och som ledare för 
ryttare med funktionsnedsättning. Moas engagerade och pedagogiska ledarskap bidrar till en trygg 
stämning i stallet. Hon ser lösningar istället för problem och har alltid en positiv inställning.
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OLUNDA-ANDAN 
TOG PRISET

Olunda Ryttarförenings ung-
domssektion satsar på bra stämn-
ing i stallet. Ett vinnande grepp 
som gör att de tar hem Svenska 
Ridsportförbundets stipendium 
Årets ungdomssektion 2015.
- Vi är har en väldigt fin gemen-
skap som vi är jättestolta över, 
säger Louisa Agneborg, 16 år 
och vice ordförande i sektionen.

Stipendiet till  Årets Ungdomssektion delas ut 
av Svenska Ridsportförbundets Centrala Ung-
domssektion (CUS) där de nominerades namn 
är anonyma i processen att plocka fram året 
stipendiat.
Att den prisbelönta ”Olunda-andan” får unga 
att växa skriver Louisa själv under på.
- Jag är egentligen en lite osäker person, men 
det är något som händer när jag kommer till 
stallet. Här blir jag aldrig bedömd av någon 
utan kan vara mig själv. 
- Det är en vi-känsla och en gemenskap som är 
byggd från grunden, som finns med i allt vi gör 

och som alla i klubben sprider vidare, säger hon.
Ungdomssektionen arbetar aktivt mot mobb-
ning och har sin egen specialstyrka för att 
hjälpa och stötta de yngre. 
- Varje dag finns två-tre kamratstödjare till 
hands i stallet. De är jätteviktiga förebilder som 
hjälper barnen att göra iordning hästarna, 
uppmuntrar och tröstar när det behövs.

Olunda Ryttarförening ligger utanför Knivsta 
söder om Uppsala. I ungdomssektionen finns 
11 tjejer mellan 12-20 år som älskar att hjälpa 
andra, ordna kul aktiviteter och påverka sådant 
som är viktigt för barn- och unga. Stipendiet på 
15 000 kronor ska Olunda använda så att fler ska 
få lära mer om hästar. Utmaningen blir att hitta 
rätt former kunskapslyftet.
- Clinics, föreläsningar, studiebesök, vi är öppna 
för allt och satsar brett för att ta hänsyn till 
olika inlärningssättsätt, säger Louisa Agneborg.
Stipendiet delades ut under Sweden Interna-
tional Horse Show i Friends Arena i Stockholm 
den 28 november.
- Vi är jätte, jätteglada såklart, säger Louisa 
Agneborg som tog med sig hela styrelsen till 
Stockholm för att ta emot priset.   
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OLUNDA-ANDAN 
TOG PRISET

Motiveringen lyder:

Årets Ungdomssektion 2015 är en sektion med ett fantastiskt Vi-tänk. Ungdomssektionen är alltid i utveckling 
genom engagerade och delaktiga medlemmar som hela tiden vill komma på nya idéer och utvecklas. I sina 
aktiviteter arbetar de mot mobbning samt för en trygg och bra stämning i stallet. De är även duktiga att se vad 
de behöver bli bättre på, och därför kommer de att med hjälp av stipendiet arbeta med att utveckla hästkun-
skapen på klubben. Genom att göra hästkunskap och teori till något roligt kommer de att skapa en positiv bild 
och få fler att känna sig säkrare med hjälp av kunskap. Grattis Olunda US och tack för allt ni gör för ridsporten!
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MED STORT  
HJÄRTA

Med stort hjärta och kreativitet 
driver ideella Oskarshamns 
Ridklubb en ridskola för alla.  
En vinnande verksamhet som 
tar priset Årets ridskola 2015.
- Hjälp vad stolt jag blir, det  
här nästan inte greppbart, sa  
Madeleine Dunsäter, verksam-
hetsledare i klubben.

Årets ridskola utses efter nomineringar av 
Svenska Ridsportförbundets Ridskole- och 
Anläggningssektion och priset, ett utbildnings- 
stipendium på 40 000 kronor, delades ut under 
Ryttargalan på Berns i Stockholm den 25 novem-
ber i samarbete med Agria Djurförsäkring.

Ridlektioner på alla nivåer i flera grenar, 
fysträning för ryttare, föräldrapaket, frukost- 
ridning, fredagsklubb, ungdomsledarskola och 
kunskapspass med fokus på säkra grepp… Det
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 är bredden i verksamheten som är Oskars-
hamns Ridklubbs (ORK) stora styrka.
- Vi tror på att goda grunder utbildar allsidiga 
ryttare och vill inspirera fler att lära mer. Det 
finns ju så mycket att lära och göra med hästar, 
säger Madeleine Dunsäter.
Därför inleds varje ridlektion hos ORK alltid 
med 30 minuters teori.
- Det har visat sig vara ett jättebra grepp som 
handlar mycket om hästar och säkerhet, en av 
våra grundbultar, men också om föreningskun-
skap.
- Vi är ju en ideell förening som bygger på 
ideella krafter så det är viktigt att alla förstår att 
verksamheten för medlemmarna blir det med-
lemmarna själva gör, säger Madeleine Dunsäter.
Klubben som bildades 1951 har idag 480 

medlemmar. På ridskolan finns 20 hästar och 
varje vecka görs cirka 300 uppsittningar. 
Men innan eleverna sätter foten i stigbygeln 
gäller det att värma upp.
- De som vill kör några korta uppvärmn-
ingsövningar precis som i vilken annan idrott 
som helst. Dels för att eleverna ska få ut mer av 
sin idrott men också för vi tror att hästarna mår 
bättre av att få upp en uppvärmd ryttare på 
ryggen, menar Madeleine Dunsäter. 

Med hälsa som tema och med mantrat:  ”ju 
bättre kondition vi har, desto mer orkar vi som 
ryttare”, drog också cirkelträningsgruppen 
ORKanerna igång för ett par år sedan och har 
idag inspirerat ryttare i klubben att orka både 
hel- och halvmaror.   

Motiveringen lyder:

”Med stort hjärta och härlig kreativitet driver 
Oskarshamns Ridklubb en ridskola för alla. Här 
finns en rik och varierad breddverksamhet, från 
nybörjare till specialgrupper i flera olika rid-
sportgrenar. Något som borgar för allsidiga 
ryttare och friska hästar. Hos ORK växer unga 
som ledare, en driven ungdomssektion står för 
kompisandra, kunskap och kul upptåg. Säker-
het och hästkunskap är en naturlig del i allt 
som görs hos ORK. Här är ryttare idrottare och 
klubben satsar stort på hälsa och träning, 
bland annat genom cirkelträningsgruppen 
ORKanerna och uppvärmning för ryttare som 
en smidig start på ridlektionen. ”Tillsammans är 
vi ORK” är klubbens stolta slogan - och en 
gemenskap som känns och gör avtryck.”
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”Det roligaste med att åka till stallet är att man får 
träffa hästarna och Dillba. Det bästa med Dillba 
är att jag får henne att trava utan att hon stannar 
hela tiden. Det roligaste är att rida. Och att rykta. 
När jag blir stor ska jag bli hoppryttare, eller nej, 
dressyrryttare. Tror jag.”

MITT RIDSPORTÅR
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Oscar Johansson, 7 år, Billdals RK, gick från 
provapåg-grupp till nybörjarlektion hösten 2015.
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ANNA ÄR ÅRETS 
RIDLÄRARE

Med tydliga planer och positiv 
feedback lyfter Anna Boström 
eleverna på Vendelsö Ridskola. 
Själv stortrivs hon med hästjobbet.
- Det är en ynnest att få ha den 
här arbetsmiljön, säger ridskole- 
chefen som är Årets ridlärare 
2015.

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 på 
Berns i Stockholm den 25 november.
- Det viktigaste i mitt jobb är att alla ska känna 
sig välkomna här, säger Anna Boström som är 
utbildad ridlärare (Svensk Ridlärare level II) 
med 35 år i yrket.
- Att undervisa och hjälpa eleverna att utvecklas 
är otroligt inspirerande, säger hon.
- Alla mår bra av att rida, oavsett vilket mål man 
har. Hästarna låter oss också ladda batterierna 
och vila hjärnan från dagens stress. Det är så 
klockrent!

Det var Annas föräldrar som startade Vendelsö 
ridskola för 50 år sedan. Idag basar hon själv för 
anläggningen cirka tre mil sydost om Stockholm. 
Här finns 30 hästar och totalt görs cirka 480 
uppsittningar varje vecka. Från femåriga häst- 
lekisbarn till de som passerat 70. 
- Just nu är det framförallt många vuxna som 
vill börja rida. Dom är som ”galna” och kommer 
från hela Stockholmstrakten, säger Anna och 
skrattar.
- En del är återvändare, andra sådana som 
äntligen vill förverkliga sin stora dröm.
Genom verksamheten på Vendelsö ridskola 
löper en tydlig röd tråd, med individuella 
kursplaner och säkerhetstänk i varje del.
Anna är noga med att ge feedback till eleverna 
under varje lektion.
- Det gäller att peppa och fokusera på det 
positiva så att de känner att de är på rätt väg 
och fortsätter att utvecklas, säger hon. 

Att få ta emot den stolta titeln Årets ridlärare 
och stipendiet på 10 000 kronor är speciellt, 
menar Anna.
- Det är som ett kvitto på att du är på rätt väg. 
Men det är ju självklart inte bara jag som gör 
det här, säger hon och syftar på sina medarbetare. 
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ANNA ÄR ÅRETS 
RIDLÄRARE

- Egentligen borde alla här bli Årets ridlärare. 
Hela högen!
Vendelsö Ridskola drivs i samarbete med 
Österhaninge Ridsällskap, en av cirka 900 
ridklubbar anslutna till Svenska Ridsportför-
bundet, och varav cirka 450 driver ridskola.   

Motiveringen lyder:

”Anna Boström är en suverän pedagog som 
med ett positivt ledarskap, tydlig kursplan och 
konstruktiv feedback lyfter varje elev och gör 
ridningen och stunden i stallet något att längta 
till. Utifrån hästarnas bästa och med säkerhet 
och goda grunder som röd tråd, formar hon en 
lustfylld verksamhet där alla kan utvecklas 
efter sina behov och förutsättningar. Anna 
Boström är ett sant ridlärarproffs, vars positiva 
sätt smittar av sig på hela ridskolan.”

 Anna Boström med hästen Manfred och Sofie Boström.



82

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea com-
modo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit 
esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit.

OM SEKTIONEN



83

FORTSATT  
POSITIV TREND 

Ridsporten rider på en positiv 
trend och allt fler ridanlägg-
ningar ägs av landets kom-
muner. Men kostnaderna för 
underhåll är fortsatt tunga 
poster för föreningarna. Det 
visar en undersökning som 
företaget Novus gjorde 2015 
bland ridklubbar och kom-
muner på uppdrag av Svenska 
Ridsportförbundet.

Undersökningen är en uppföljning på en webb- 
enkät som gjordes 2013 för att ta temperaturen 
i ridsporten och som en del i en satsning på 
ökad kommundialog.
Markku Söderberg är ordförande i Ridskole- 
och anläggningssektionen, som står bakom 
undersökningen.
- Det har hänt mycket på kort tid och det är 
roligt att många kommuner satsar på ridsporten 
och nya hästanläggningar, säger han.

- Men det är tydligt att många beslutsfattare 
fortfarande har dålig koll på vad det verkligen 
kostar att driva anläggningarna och hur driften 
ska planeras.
Cirka 73 kronor av ridpriset står för rena 
anläggningskostnader, underhåll och reparation-
er av fastigheten berättar Markku Söderberg.
- En annan stor del av priset, står för hästar, 
hästhållning och utbildad personal.
Tunga kostnader som klubbarna bär helt själva.
Kommunalt stöd är avgörande för ridklubbarnas 
existens.
- Därför är det viktigt att vi fortsätter att vara 
tydliga och berätta om vad som kostar och hur 
vi använder våra anläggningar till mer än att 
bara rida, som till exempel aktiviteter för ryttare 
med funktionsnedsättning, samarbete med 
skolor och integrationsprojekt, säger Markku 
Söderberg som själv är ridskolechef hos Lunds 
Civila RF.
- Ofta vill kommunerna hjälpa till men de vet 
inte riktigt hur de ska göra.
- Vår mission är därför att fortsätta sprida 
kunskap. Kommundialogen måste ständigt 
vässas och tar aldrig slut.   
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NOVUS TOG TEMPEN  
I RIDKLUBBARNA

76% av ridklubbarna har tillgång till en anläggning,  
en ökning med tre procent jämfört med 2013.

Allt fler ridanläggningar ägs av kommunerna.  
På två år har andelen ökat från 34% till 42%.

Hälften av ridklubbarna har ökat sina drift- 
kostnader under de senaste 24 månaderna.

Fyra av tio ridklubbar har ökat sin omsättning  
under de senaste 24 månaderna – fler än 2013

Nästan sex av tio av ridklubbar visade ett positivt  
resultat år 2015 – svag ökning

Åtta av tio ridklubbar får någon form av bidrag –  
tre av fyra via kommunen. Två av tio anger att bidragen  
minskat under de senaste 24 månaderna (oförändrat  
jmf med 2013)

Drygt en av tre säger att antalet medlemmar ökat  
senaste 24 månaderna (en förbättring jmf med 2013). 
Främsta ökningen syns bland lektionsryttarna.

72% anser att ridskolan har en stor eller mycket stor  
betydelse för kommunen i stort. 2013 var den siffran 58%.
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FRUKOST FÖR 
KOMMUNFOLK

Under hösten bjud vi in till 
nyttiga stallfrukostar för 
kommunfolk.

-För att berätta mer om ridskolan idrottsplats- 
mötesplats och folkhälsa för alla – hela livet, 
bjöd Svenska Ridsportförbundet in till stall-
frukost på sex platser i landet under hösten. 
Inbjudna var anställda och förtroendevalda i de 
olika regionernas kommuner.

- Vi jobbar aktivt för att stärka den positiva 
dialogen med landets kommuner och det här är 
en del i det arbetet, säger Anna Reilly som 
arbetar som  ridskolerådgivare på Svenska 
Ridsportförbundet. 
- Målsättningen är att fler ska se ridskolan som 
en resurs i kommunen och förstå hur hästkraften 
kan sprida ”må bra” till så många och på så 
olika sätt. 
- Ridskolan har ju öppet sju dagar i veckan för 
alla oavsett ålder och vi kan starkt bidra till en 
meningsfull vardag med motion gemenskap 
som ökar folkhälsan, säger hon.

Träffarna var också ett sätt att sprida kunskap 
om bra och säkra ridanläggningar och visa hur 
Ridsportförbundet kan vara ett stöd i arbetet 
när äldre anläggningar ska rustas eller nya ta 
form.
- Det är ett jätteroligt arbete som vi ser tenderar 
att öka eftersom många anläggningar är i behov 
av upprustning.
- Idag har vi flera bra och praktiska verktyg som 
vi kan dela med oss av. Bland annat våra guider 
om hästanläggningar och ridbaneunderlag som 
varvar färsk forskning, fakta och konkreta tips.

Svenska Ridsportförbundet har under året 
också genomfört uppskattade politikerträffar 
landet runt i samarbete med Hästnäringens 
Nationella Stiftelse och andra aktörer inom 
hästnäringen.
 
Här bjöd vi på frukost
Hallstahammar
Gävle
Göteborg
Växjö
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FRUKOST FÖR 
KOMMUNFOLK
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”- Vi var överens om att inte 
hamna i ett gnäll-läge utan i 
stället tala om vad vi kan och 
vad vi är bra på.

ALLIANS I 
NORRKÖPING

En positiv kommundialog är 
en förutsättning för livskraftig 
föreningsverksamhet. I Norr-
köping är ridklubbsallians ett 
lyckat grepp för utveckling.

- Här i Norrköping finns en gammal tradition 
av samverkan mellan klubbarna sedan vi ordnade 
stora internationella tävlingar i Himmelstalunds- 
hallen, säger Lennart Nilsson hos Norrköpings 
Fältrittklubb. En förening mitt i stan, men som 
också känner sig hotad av en allt mer förtätad 
stadsmiljö.
Elisabet Liljestrand är ordförande i grannklubben 
Hageby RK:
- Båda klubbarna har ganska tunga upptagnings- 
områden socialt sett och vi är skyldiga de barn 
som bor här att ha en bra verksamhet och att 
utveckla den, säger hon.

Ett bevis på att man är på rätt väg är att fem 
klubbar får dela på en miljon kronor från 
kommunen för att bedriva Stallfrita. Det är en 
öppen fritidsverksamhet för barn mellan tio 
och tolv år som bedrivs i samarbete med kom-

munen. Där kan barnen, tillsammans med en 
vuxen, få hjälp med läxläsning, sköta om hästar, 
spela spel, leka, delta i spontana teorilektioner i 
häst- och stallvård. Dessutom serveras ett 
mellanmål.

- Alliansen ordnade tidigt ett möte med politik-
er och fyra kommunalråd kom faktiskt för att 
lyssna på vad vi hade att berätta, säger Lennart 
Nilsson. 

Och det blev ju en fullträff när man tämligen 
enkelt hittade en miljon till vårt Stallfrita, 
fortsätter Elisabet Liljestrand.
Även politikerna blev nöjda. Kommunalrådet 
Lars Stjernqvist pekade på samarbetet som en 
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modell för alla andra idrottsklubbar i Norrköping 
att ta efter.

Nu går alliansen vidare och inventerar hur 
man ska kunna skapa bättre möjligheter för 
funktionshindrade att rida.
- Alla föreningar kanske inte ska eller kan göra 
allt. Det är nog inte rimligt att handikappanpassa 
samtliga anläggningar, säger Lennart Nilsson. 
Men möjligheten ska finnas och det kommer vi 
att föra en dialog med kommunen om.
Organisatoriskt kan man beskriva det som det 

finns två spår inom alliansen. En inre kärna 
med Norrköpings Fältrittklubb, Hageby RK, 
Skogslotten, Åby RK och NORF som bland 
annat driver ridskolor och har jobbat kring 
anläggningar och fritaverksamhet. Andra klubbar 
har varit mer delaktiga i erfarenhetsutbytet som 
skett. 
- På vårt senaste möte fanns våra ungdomssek-
tioner med och jag tror att vi i en framtid 
kommer att se ett ökat tävlingsutbyte mellan de 
olika klubbarna, säger Lennart Nilson.   

Här klappas Lennart Nilssons familjehäst Bonchance om innan det är dags för kvällens träning. 
- Det har varit en positiv sak med alliansen, att man fått besöka andra ridklubbar vid tillfällen då 
det inte är tävling, säger Elisabet Liljestrand.

Text och bild från Häst&Ryttare/Jörgen Cardell
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Norrköpings ridklubbsallians råd till föreningar som ska samarbeta:

Var inte rädd för att öppna upp och släpp revirtänkandet.

Ganska tidigt bör man utse en person med extra ansvar för samarbetet. Det går inte att altför 
många kockar ska röra i samma soppa.

Välj ut tydliga frågor och skapa tydliga agendor. Sedan kan andra frågor få dyka upp.

Kom överens om vad syftet är. Det är viktigt att vara klar över. Annars tröttnar människor som 
alltid har mycket att göra.

+

+
+

+
   

Svenska Ridsportörbundets Ridskole- och anlägg-
ningssektionen arbetar för att stödja den positiva 
kommundialogen bland våra anslutna ridklubbar 
och vill inspirera till fler samarbeten över rid-
klubbsgränserna.

Norrköpings ridklubbsallians

Deltagande klubbar: Norrköpingsortens  
Ryttarförening, Skärlunda Ridklubb, Hageby 
Ridklubb, Norsholms Ryttarförening, Skogslottens 
Ryttarförening, Åby Ridklubb, Norrköpings  
Fältrittklubb, Vikbolandets Ryttarförening och 
Ridklubben Ekenryttarna. Redan nu finns ett 
samarbete med klubbar i Söderköping och  
Finspång. Dessutom finns fyra nystartade r 
idklubbar i Norrköpings kommun.

Totalt antal medlemmar: Cirka 2 800.  
Andelen ungdomar ligger på 64 procent.

Syfte: Att skapa kontakter och utbyta erfarenheter. 
Visa på ridsportens samhällsnytta. Gemensamt 
påverka myndigheter och kommuner för att ut-
veckla föreningarna och anläggningarna.
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BÄSTA 
BASEN

Under året lanserades nya 
Basutbildningen som ger rid-
sportens  ledare, funktionärer 
och aktiva nycklar till 
framgång och en gedigen gr-
und att stå på. Kursen som är 
delvis webbaserad öppnar nya 
möjligheter till lärande.

Innehållet i kursen är dels ett tio studietimmar 
webbaserat kunskapsblock som görs hemma i 
egen takt. Dels en fysisk träff på totalt åtta 
studietimmar som genomförs regionalt, vid ett 
par tillfällen eller under en dag, vad som nu 
passar bäst. Ett effektivt sätt att spara på både 
resor och resurser.

Utbildningen laddar ledarna med en gemensam 
värdegrund och på mentala framgångsfaktorer 
kring jaget och laget, och hur man skapar ett 
positivt prestationsklimat.
- Ökad självmedvetenhet är en nyckel till ökad 

prestationsförmåga, menar Johan Plate, mental 
coach och starkt knuten till utbildningen. 
Innehållet i utbildningen bygger på en enkät 
bland ridsportens ledare, och som fokuserade 
på både svårigheter och möjligheter.

Basutbildningen vänder sig till såväl landslags- 
kaptener på elitnivå men precis lika mycket till 
den som ska coacha klubblaget, ridskoleelever 
eller sina kollegor och styrelsekamrater. Basut-
bildningen kommer att vara tillgängliga för alla 
via en websida med inlogg. 
-Vi vill skapa lust att lära mer och inspirera till 
nya ledaruppdrag inom ridsporten, säger Gisela 
Löfstrand, verksamhetschef på avdelningen 
Ridklubb/Ridskola. 
Basutbildningen fick en flygande start och 
genomförs via distrikten. Under 2015 genom-
fördes även centrala basutbildningar för bland 
annat förbundsstyrelsen, förbundskaptener, 
förtroendevalda med flera. Kursen kommer på 
sikt vara en given bas för ledare på alla nivåer, 
för att fler ska förstå och leda enligt vår gemen-
samma värdegrund.   
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Basutbildning för ridsportens ledare är en klokt förpackad kombination av 

webbaserad kunskap och filmer med råd från mentala tränaren Johan Plate 

och ridsportprofiler som till exempel Janne Jönsson, professor i ridkonst.
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IDROTTSLYFTET GER KRAFT



95Fo
to

: M
ik

ae
l S

jö
be

rg

Under 2015 fick ridsportens 
föreningar dela på 10 891 000 
kronor för att utveckla sin verk-
samhet genom Idrottslyftet,  
regeringens extra satsning på 
barn- och ungdomsidrott.  
Populärast är olika talangprojekt 
inom ridsportens utvecklingsplan.

Idrottslyftet syftar till att stärka världens bästa 
barn- och ungdomsidrott så att fler flickor och 
pojkar väljer att idrotta och stanna kvar länge 
inom föreningsidrotten.

Totalt beviljades 305 föreningar medel för 655 
unika projekt. De närmare 11 miljonerna går 
oavkortat till föreningarna och fördelas av för- 
bundet centralt. Föreningarna ansöker om medel 
ur satsningen mellan december 2014 och maj 2015. 

Föreningarnas vanligaste utvecklingsprojekt är 
olika typer av ryttarutvecklingssatsningar i linje 
med ridsporten plan för talangutveckling. Interna 
ledarutbildningar och hästkunskapssatsningar 
är också populärt. Precis som tidigare år har 
även många föreningar fått stöd för att delta i 

IDROTTSLYFTET GER KRAFT
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olika utbildningar, som till exempel Ungdomsle-
darkursen, Ridledarkursen och Grönt Kort. 

En tydlig trend 2015 var att fler upptäckte den 
uppdaterade utbildningsplanen för Ryttarmärken 
och kom igång med märkestagning. Som hos 
Alvesta Ridklubb (läs här intill). Märkena har 
varit en bra morot i elevernas utveckling och 
lett till att fler har intresserat sig av att fördjupa 
sina kunskaper.  Hos Farsta Ryttarvänner 
hjälpte Idrottslyftet till med att utbilda unga 
ledare (se sidan x)

Förbundsutveckling
Genom Idrottslyftet fick ridsporten även 5 721 
000 kronor centralt för verksamhets- och 

förbundsutveckling. Stödet användet fram-
förallt till dessa projekt: 
- Talangutveckling
- Basutbildningen
- Projekt Föreningarna och kommunerna
- Ledarutveckling
- Projekt Trygga idrottare 
- Medlemsutveckling (Vår ridklubb)

Idrottslyftet 2015
10 891 000 kr i föreningsstöd
305 ridklubbar
655 unika projekt
5 721 00 kr i förbundsutveckling
 

RIDSPORTENS PRIORITERADE OMRÅDEN 
INOM IDROTTSLYFTET 2015

Mer kunskap i föreningen
Kunskap är nyckeln till framgångsrika föreningar. Här får föreningar chansen att 
utbilda unga ledare, arrangera Grönt kort-utbildningar eller jobba med trygghetsfrågor 
och ridsportens ledstjärnor. Komplettera gärna med flera kunskapspaket.

Ridskolan
Här ges möjligheter att prova nya idéer som kan lyfta verksamheten, som till exempel 
genom ryttarmärkestagning, samarbete med andra ridsportföreningar och projekt med 
fokus på att öppna upp ridsporten för alla. 

Hästen
Hästen är vår hjälte och ska värnas med kunnande, kärlek och omsorg. Idrottslyftet 
ger möjligheter att  lära hästkunskap genom aktiviteter och utbildningar som till  
exempel föreläsningar och teori. 
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I ALVESTA ÄR MÅLET ATT  
sprida både häst- och ridkunskap och säkerhet-
stänk bland barn och ungdomar. Men tiden 
räckte inte till för den teoretiska biten. Lyftet 
för ridklubben blev ett Idrottslyftsprojekt där 
minst 50 ungdomarmellan 8 och 16 år ska rida 
upp för Ryttarmärken på olika nivåer. Ett annat 
mål är att med hjälp av Ryttarmärkena utveckla 
ett bra system där eleverna på ridskolan kan 
utvecklas efter uppsatta mål. 

Projektet genomförs tre gånger i veckan.
– Vi la ryttarmärkesträning och teori utanför 
ridtiden. Det har blivit väldigt populärt, säger 
Pia Heinmert, ridlärare och praktiskt ansvarig 
för projektet.
– Vi vill kunna ge våra barn och ungdomar en 
teoretisk grund i hästhållning, säkerhet och 
hästkunskap. Det här har blivit en morot för 
barn och ungdomar att fortsätta i vår klubb, 
fortsätter Pia.



99

OM ALVESTA RIDKLUBB  
– Medlemmar: 160

– Uppsittningar: ca 170/vecka

– Projektmedel: 30 000 kr

Projektet pågick under hösten och i början av 
terminen fick eleverna ett brev där föreningen 
berättade att de har fått stöd för att arbeta med 
Ryttarmärken. 
– Vi känner att det här är första steget i en 
långsiktig satsning. Fler stannar kvar längre tid i 

klubben och får bra baskunskaper. Vi har också 
höjt vår egen kompetens i pedagogik och har 
haft roligt under resans gång, säger Pia Heinmert. 
Efter projektet ska man genom en enkätunder- 
sökning ta reda på vad ungdomarna tyckte om 
utbildningen.   
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”VÅR RIDKLUBB” 
UTVECKLAR

”Vår ridklubb” är ett välkommet 
material som fångar kärnan i 
medlemskapet och inspirerar 
till utveckling. 

”Vår Ridklubb” som lanserades under början av 
året, är ett material som ger tips och vägledning 
för hur i föreningen tillsammans kan göra 
styrelsearbete roligare, tydligare och mer 
utvecklande. Materialet tar upp hur man kan 
planera verksamheten över året, presentera 
föreningen och utbudet för befintliga och nya 
medlemmar. Det finns också stöd för fören-
ingsutveckling och medlemsrekrytering.
Både Svenska Ridsportförbundet och Riksi-
drottsförbundet har en mängd olika material 
för föreningsutveckling, ett utbud som kan vara 
svårt att överblicka. Vår ridklubb sorterar och 
vägleder så att det blir lättare att hitta rätt. ”Vår 
ridklubb” hjälper även till att orientera sig i 
ridsportsverige så ridklubben får det stöd den 
behöver i form av rådgivning och utbildning
Hur många medlemmar är vi i Ridsportförbun-
det? Hur många distrikt finns det och var finns 
de? Vad gör den centrala organisationen? ”Vår 

ridklubb” sätter föreningen på ridsportkartan 
och presenterar det stora utbud och stöd som 
ett medlemskap i Svenska Ridsportförbundet 
erbjuder, och som alla anslutna föreningar har 
möjlighet att ta del av.

Materialet finns i en pärm men framförallt 
digitalt, och kan använda som ett uppslagsverk 
eller ett arbetsmaterial. Vår ridklubb är perfekt 
att sätta i händerna på den som till exempel är 
ny i styrelsen, arbetar inom ridsporten eller 
driver utvecklingsarbete i ridklubben.
Vår ridklubb är ett levande material som stän-
digt ska utvecklas och förbättras.    
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”VÅR RIDKLUBB” 
UTVECKLAR
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UNGA TOG  
PRESTIGEPRISEN 

Hoppryttaren Ebba Larsson,  
20, från Torna Hällestad stod 
för årets bragd när den tionde  
Ryttargalan hyllade årets  
ridsportprestationer på Berns  
i Stockholm.

Det gjorde hon genom att utan darr på en 
endaste bom hoppa hem EM-guldet för unga 
ryttare med hästen Waterford i Österrike.
- Jag har inte hunnit smälta det än. Jag njuter 
varje dag, sa Ebba Larsson om bragden.

Årets eldsjäl är priset som hyllar ridsportens 
ideella krafter och även här klev en ung rid-
sportare upp i rampljuset. 18-åriga Stephanie 
Brandelius från Djurgårdens Ridklubb röstades 
fram till Årets eldsjäl för sitt brinnande engage-
mang med barn och unga på ridklubben.
- Det jag gör är bara fantastisk roligt. Jag bara kör, 
sa Stephanie Brandelius om sitt unika driv.

Annars var det i många stycken dressyrens 
kväll på Berns. Dressyrryttaren och världssexan 
Tinne Vilhelmson Silfvén utmanade Ebba Larsson 
om Årets bragd men istället blev det hennes häst 
Don Auriello som tog hem priset Årets häst.
- Det är en fantastisk ära att få rida en sådan här 
underbar häst, sa Tinne som tog emot priset till-
sammans med Don Auriellos ägare Antonia 
Ax:son Johnson.

Årets hästskötare gick också till dressyren: 
Karin Holmqvist, en vinnarskalle som gör 

Ebba Larsson,
Årets bragd
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hästjobbet åt Kristian von Krusenstierna. 
- För det första måste man tycka väldigt mycket 
om hästar. Men sedan måste man nog vara en 
tävlingsmänniska också för att vilja göra ännu 
lite bättre för varje tävling, förklarade Karin 
Holmqvist egenskaperna som gör en riktigt bra 
hästskötare.

Årets kämpe var en av kvällens överraskning-
ar. Ett nytt pris instiftat av dressyrryttaren 
Patrik Kittel för ryttare med funktionsnedsät-
tning. Den första att ta emot priset blev Louise 

Etzner Jakobsson från Klintehamn.  

Jubel och stående ovationer fick ponnyprofilen, 
ledaren och tränaren Sissi Lilja, Mantorp, som 
har vigt sitt liv åt ponnysporten, varit på totalt 
30 Ponny-EM och följt sina adepter från 
grunden och hela vägen till EM och OS.
- Jag har haft en fantastisk resa i hela rid-
sportsverige. Det är ni som har gjort att jag står 
här idag. Tack så mycket, sa Sissi Lilja med en 
gest åt gästerna i Gyllene Salen.   

Ida Kristofferson, 
Årets komet

Sissi Lilja,  
Årets Hederspris

Don Auriello, 
Årets häst

Anna Boström, 
Årets ridlärare
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ÅRETS BRAGD
– presenterad av Volkswagen

Ebba Larsson, hoppning

ÅRETS ELDSJÄL
– presenterad av Resia

Stephanie Brandelius, Djurgårdens RK

ÅRETS RIDSKOLA
– presenterad av Agria Djurförsäkring

Oskarshamns RK

ÅRETS HÄSTSKÖTARE
– presenterad av ATG

Karin Holmqvist

ÅRETS HÄST
Don Auriello, dressyr

ÅRETS KÄMPE 
– (ny katergori) Presenterad av Patrik Kittel

Louise Etzner Jakobsson, Klintehamn

ÅRETS UPPFÖDARE 
Marie Haward, Smygehamn (Deja)

ÅRETS HEDERSPRIS 
Sissi Lilja, Mantorp
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ÅRETS RYTTARE/KUSK 
Hoppning: Henrik von Eckermann

Dressyr: Patrik Kittel
Fälttävlan: Linda Algotsson

Körning: Johan Herner
Distans: Maria Hagman Eriksson

ÅRETS RIDLÄRARE 
Anna Boström, Vendelsö Ridskola

ÅRETS KOMET 
– presenterad av Tidningen Ridsport

Ida Kristoffersson, dressyr

MORGONDAGENS HÄST 
Dressyr: Dan Brown 

Hoppning: Brenda Lee 
Fälttävlan: Allan V

MORGONDAGENS STJÄRNA 
Dressyr: Emilie Nyreröd

Hoppning: Charlotte Mordasini
Fälttävlan: Sandra Gustafsson
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Dressyrryttaren Patrik Kittel 
instiftade ett nytt pris på  
Ryttargalan 2015 - Årets kämpe.
- Det är en hyllning till alla ryttare 
med funktionsnedsättning och 
en priskategori som jag tyckte 
saknades på galan, säger Patrik 
Kittel som själv sponsrar med 
stipendiet på 20 000 kronor.

Årets kämpe delas ut till en ryttare med funk-
tionsnedsättning som aldrig ger upp trots att 
kroppen inte alltid gör som hen vill, men som 
med järnvilja, beundransvärd inställning och 
läkande hästkraft tar sig vidare mot nya mål i 
livet inom ridsporten.

Paradressyrryttaren Louise Etzner Jakobsson 
från Klintehamn på Gotland blev den första att 
ta emot priset. Louise var den enda svenska 
ryttare med chans att ta sig till Paralympics i 
Rio de Janeiro 2016. Det var efter ett fall på det 
hårda stallgolvet som Grand Prix-ryttaren 
Louise Etzner ådrog sig en hjärnskada som 

påverkat hennes liv. Men bara några månader 
efter olyckan var hon tillbaka i sadeln, tog kraft 
av hästarna och imponerade med svåra dressyr- 
rörelser igen. 

- När jag såg henne på en träning på Gotland 
blev jag så imponerad över hur hon kämpade 
och red piaff, passage och byten i varje så det 
stod härliga till, och inte en tanke på att det inte 
skulle gå.
- Hon är verkligen en sann kämpe som mot alla 
odds lyckats komma tillbaka både på tävlings-
banorna och i livet tack vare hästarna, sa Patrik 
Kittel.
- Jag är överväldigad, det här hade jag aldrig 
trott, sa Louise Etzner Jakobsson, märkbart rörd 
över utmärkelsen.   

Motiveringen lyder:

”För att hon inte låtit sin funktionsnedsättning 
stå i vägen för att göra det hon älskar. Med 
äkta hästkraft, en vilja av stål och ofattbar 
kämpaglöd har Louise tagit sig tillbaka i sadeln. 
Nu utmanar hon dessutom världstoppen i 
paradressyr och som enda svenska kandidat 
har hon chansen att ta sig hela vägen till 
Paralympics i Rio de Janeiro 2016.”
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