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POSITIV UTVECKLING

Se filmen där ordförande 
Anders Mellberg summerar 
året. Klicka på bilden.
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POSITIV UTVECKLING
2014 var ännu ett händelserikt 
år i ridsportens tjänst. Formul-
eringen känns sliten men vad 
säger man när det faktisk 
händer så oerhört mycket inom 
vår sport och vårt förbund!  

Extra spännande under 2014 var till exempel 
att ta tag i den senaste stämmans beslut kring 
organisationsprojektet och att se den nya 
organisationen med fem sektioner ta form. Ett 
annat svårslaget minne är ju VM i Caen i augusti- 
september. Under ett par spännande veckor fick 
känslorna verkligen åka berg- och dalbana. 
Rolf-Göran Bengtssons vecka hade varit magisk 
och bar hela vägen till final, men fick ett tufft 
slut. Skön förhoppning blandades med besvikelse. 
Kan en fjärdeplats bland världens bästa ryttare 
kännas mera bitter? Rolf-Göran Bengtsson gick 
ändå som andre svensk genom tiderna till 
individuell hoppfinal. 

Sedan i maj 2013 då förbundsstämman antog 
Organisationsutredningen och vi fick fem 
sektioner har de centralt förtroendevalda 
arbetat med att göra organisationsprojektets 
uppdrag till konkret verksamhet. För att tydlig-
göra förbundsstyrelsens och sektionernas 
uppdrag har vi under 2014 arbetat hårt utifrån 
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de prioriterade projekt som ska leda till att vi 
uppnår våra långsiktiga mål och uppfyller stäm-
mans beslut. Det blir spännande att rapportera 
utvecklingen på stämman i maj 2015.

Svenska Ridsportförbundet redovisar ett plus-
resultat på 1,8 Mkr 2014. Bakom resultatet 
finns en kombination av ökade bidrag, hårt 
arbete och strikt uppföljning av verksamheter 
och budget. Resultatet ger oss möjlighet att 
redan nu börja planera för VM 2018. Mäster-
skapet arrangeras i Kanada, och vi vet sedan 
tidigare att mästerskap i Nordamerika är 
kostsamt till skillnad från ett OS-år som SOK 
finansierar till stora delar. Det ger oss också 
utrymme att fortsätta våra planerade satsningar 
under de närmaste åren i kärnverksamheten 
inom utbildning och ridskoleverksamheten. 

Ridsport är också politik och under super-
valåret 2014 tog vi med oss den segdragna 
friskvårdsfrågan in i valrörelsen. Varför ska just 
ridsporten, och några andra idrotter, så katego-
riskt räknas bort från friskvårdsbidraget? Det är 
varken jämlikt eller rättvist.

Men i somras kom ett genombrott. Ridsporten 
ska vara en avdragsgill friskvårdsaktivitet med-
delade riksdagspartiernas företrädare vid en 
paneldebatt i Almedalen, med socialdemokrater-
nas Carin Jämtin i spetsen. Nu gäller det att hålla 
frågan levande tills löftena är uppfyllda. Vår- 
och höstbudgetarna bör ge oss ett tydligt svar.
Medlemssektionen är en av de nya sektioner-
na. Sektionen har under året arbetat med att 

definiera dels våra medlemmar, dels vårt bas- 
och fokusutbud. Nu finns ett genomarbetat 
material färdigt att presentera under 2015.

Säkerhet alltid ett prioriterat område för Svenska 
Ridsportförbundet, och under 2014 gjorde 
Utbildningssektionen en extra satsning med 
en säkerhetsturné i distrikten. Det var välbesökta 
och uppskattade träffar hos våra föreningar som 
garanterat ger positiv effekt i verksamheten.

Tävlingssektionen tog tag i mastodontarbetet 
att revidera alla TR under 2014. Våra Tävlings-
reglementen är nu konsekvent uppbyggda och 
många har varit inblandade i att ta fram ett TR 
som är mer modernt. Förankringen har varit 
omfattande via vår hemsida med möjlighet att 
lämna synpunkter på TR under arbetets gång.

Ridskole- och Anläggningssektionen har 
under året arbetat fram Ridunderlag - en guide 
och Hästanläggningar - en guide. Den först-
nämnda fick internationell uppmärksamhet och 
en engelsk version presenterades på FEI:s 
Sports Forum i april. Hästanläggningar - en 
guide presenterades på Träffpunkt Idrott-mässan 
i Göteborg i november och togs emot mycket 
väl av företrädare för kommunerna där. 

Vårt projekt ”Ridklubben – en resurs i din 
kommun” har varit lyckosamt, så i dag bygger 
många kommuner om eller nya anläggningar 
till våra ridsportföreningar. Äntligen resonerar 
kommunen på samma sätt som för andra 
idrotter, att ridsporten behöver vara med i tiden 
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med ändamålsmässiga anläggningar. Det är då 
viktigt att vi kan bidra med spetskompetens 
inom till exempel underlag och byggteknik.

Centrala Ungdomssektionen (CUS) avslutade 
året med Young Riders Lounge, en ny 
mötesplats för unga tävlingsintresserade ung-
domar, en målgrupp som CUS under de senaste 
åren ökat insatserna för att nå. Genom ett 
mingel i samband med Sweden International 
Horse Show på Friends Arena ville CUS locka 
till engagemang, ge möjligheten att möta före-
bilder men också sätta CUS lite mer på besökarnas 
karta för att på sikt rekrytera nya medlemmar 
som engagerar sig.

Förbundsstyrelsen har också sett utvecklingen 
av IT som ett prioriterat område och arbetat 
hårt för att kunna erbjuda föreningarna och 
dess medlemmar ett IT-system som ska under-
lätta i vardagen. Vi har inom tävlingsverksam-
heten ett nästan världsunikt system, medan vi 
på förenings- och medlemsnivå inte har haft ett 
grundläggande IT-stöd. I slutet av året började 
alla pusselbitar falla på plats och nu kan vi 
erbjuda Ridsportportalen, en sammanhållen 
IT-lösning för ridsporten. Under de första 
månaderna 2015 tar lanseringen fart.

Det som syns mest utåt av ridsporten är ju 
ofrånkomligen tävlingsverksamheten. I somras 
samlades ridsporten för Ryttar-VM, det sjunde i 
ordningen. Caen i Normandie i Frankrike var 
värd för mästerskapet och medaljer i åtta 
ridsportgrenar delades ut. Den svenska truppen 

kom hem tomhänt på medaljer men med fina 
placeringar. Hård konkurrens och små margin-
aler gör medaljstriden i den internationella 
toppsporten till ett smalt nålsöga. Men flera av 
våra svenska lag stod för fina prestationer långt 
framme i resultatlistorna. Tack vare SVT:s 
storsatsning på mästerskapet kunde svenska 
folket också följa VM hemma i soffan, och det 
som inte SVT sände fanns att hitta i Horse1:s 
tablåer. Ett bevis på att ridsporten nu är etablerad 
på allvar som en av de stora idrotterna.

Under året har vi i Svenska Ridsportförbundet 
bland annat arbetat med det som förbundsstäm-
man gav oss i uppdrag att göra och i slutet av 
året samlades Svenska Ridsportförbundet för 
en avstämning på Ridsportforum. Många 
positiva känslor fanns på vårt forum och 
målmedvetenheten att på olika sätt tillsammans 
utveckla verksamheten var stor.

Det här året har verkligen varit händelserikt, 
liksom alla mina andra år som ordförande för 
detta fina förbund. Jag vågar säga att vi också 
under 2014 tagit vårt uppdrag på allvar och 
levererat det vi sagt att vi ska göra; mer ridsport 
till fler för pengarna!

Anders Mellberg, ordförande
Svenska Ridsportförbundet   
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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 &  
INRIKTNINGSMÅL 
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HÄSTEN I CENTRUM
-  Svenska Ridsportförbundets föreningar och dess medlemmar hanterar hästen  

enligt de riktlinjer som gäller för Svenska Ridsportförbundet
- innebär en strategi för hög kvalitét på djurhållning/djurskydd

TILLSAMMANS ÄR VI ETT FÖRBUND
-  ett medlemskap i en förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet ska innebära 

att föreningens medlem möts av samma värdegrund oavsett i vilken förening 
medlemskapet äger rum

-  föreningar i samtliga distrikt ska erbjudas ett likartat basutbud och det fokusutbud 
Svenska Ridsportförbundets styrelse fastställer varje år

VÄRDEFULLT MEDLEMSKAP  
GER NÖJDA MEDLEMMAR
- Svenska Ridsportförbundet ska behålla och rekrytera medlemmar
- en förutsättning för det är livskraftiga föreningar 

SPORTSLIGA FRAMGÅNGAR
-  innebär ett uppförande som följer ridsportens värdegrunder för häst och människa
- innebär  såväl medaljer i mästerskap som lokala sportsliga framgångar
- innebär att fler ryttare är högt placerade på världsrankingen 
- innebär att vi har ett bra nationellt tävlingssystem, från bredd till elit

UTBILDNING OCH LEDARSKAP  
I VÄRLDSKLASS
- innebär att Svenska Ridsportförbundets utbildningar leder till en ridskola i världsklass 
- leder till ökad kompetens och kvalitet
- innebär hög etik – Svenska Ridsportförbundet har ledare som är föredömen
- innebär en strategi för en dopningsfri sport 
- utvecklar ledarskapet inom förbundets olika verksamheter
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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 

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



12

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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VÄRLDENS BÄSTA RIDSPORT
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 
som saknar motstycke interna-
tionellt. 886 ideella föreningar 
är navet i vår organisation. 
Demokrati är vårt honnörsord. 
Och hästen är vår hjälte!

Vi är våra medlemmar. Det vill säga 886 
föreningar från Haparanda till Ystad organise-
rade genom 19 distrikt och med sammanlagt 
152 166 enskilda medlemmar. På 450 ridskolor 
genomförs varje år cirka fem miljoner ridtimmar. 
Vår breda förankring med minst en ridskola i 
varje kommun, gör oss världsunika. Vi vågar 
påstå att ingen annanstans i världen finns 
ridsporten så tillgänglig för så många som här. 
Svensk ridsport är också en stormakt på den 
internationella tävlingskartan och en olympisk 

idrott med stolta anor. Genom medlemskapet i 
Riksidrottsförbundet, är vi en del av idrotts- 
sverige.

Ridsport hela livet
Ridsport erbjuder ett livslångt intresse där män 
och kvinnor, unga och gamla, tar plats och tävlar 
på lika villkor. Allt fler äldre väljer ridsport, men 
fortfarande dominerar ungdomarna stort och 
ridsport ligger kvar som stark tvåa bakom fotbol-
len när det gäller ungdomsaktiviteter (LOK-stöd). 
Tjejerna är i klar majoritet, hela 90% procent. 

Stallbacken är en naturlig skola för ledare. Varje 
år utbildas cirka 500 unga ledare inom ridspor-
ten och via samarbetet med riksanläggningarna 
Flyinge, Wången och Strömsholm, utbildar vi 
till exempel ridlärare, tränare och tävlingsfunk-
tionärer.

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 30 000 licensierade 
tävlingsryttare sats på 4 527 tävlingar (2014).
Ridsporten är en av Sveriges största idrotter för 
människor med funktionsnedsättning och har 
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VÄRLDENS BÄSTA RIDSPORT
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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

886 FÖRENINGAR, 
450 RIDSKOLOR

framgångsrika landslag i Paralympics och en rik 
verksamhet på våra ridskolor,

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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REKORDMYCKET 
RIDSPORT I TV

Ridsporten är het och tar 
plats i media. SVT:s stor-
satsningar 2014 gav sporten 
52 procent fler timmar i TV 
jämfört med 2013.

1 543 bilder i de 30 största dagstidningarna 
under 2014 ger ett medievärde på 31 miljoner 
kronor. I snitt konsumerade varje svensk, ridsport 
i någon form sju gånger via TV och 26 gånger 
via press under året (Sponsor Insight).

Rolf-Göran Bengtssons Jerringpris 2011 gjorde 
stordåd för ridsporten medialt och med Sara 
Algotsson silvermedalj i OS i London året efter, 
fortsatte den positiva utvecklingen. Sportsliga 
framgångar skapar medialt utrymme, och även 
om Alltech FEI World Equestrian Games i 
Frankrike saknade svenska medaljer, saknade 
det knappast spänning. Mästerskapet gjorde 
rejält avtryck bland svenska pressklipp. Totalt 
sett en ökning med 48 procent jämfört med VM 
i Kentucky 2010 och i samma nivå som OS i 
London 2012. Hoppningen som är den största 
av ridsportens grenar tar också störst plats i 
media, men såg en tillbakagång på cirka 11 

procent jämfört med föregående år. Näst största 
andelen ridsport utgörs sedan flera år av rid-
skola och övrigt, som under valåret ökade 
klippskörden med 11 procent.

Men det var i TV det stora genombrottet för 
ridsporten kom under 2014. Sveriges Television 
serverade hela 50 timmar från VM i Caen, vilket 
är den största satsningen på ett ridsportevene-
mang för SVT hittills. Och där SVT inte sände 
kompletterade hästkanalen Horse1 som hade 
rättigheterna till mer än hundra timmar direkt- 
sänd ridsport från VM och kunde erbjuda tittarna 
ridsportdiscipliner som den svenska publiken 
sällan får ta del av, som till exempel distansritt. 
Men redan under våren hittade ridsporten hem 
i tv-sofforna när livsstilsprogrammet Ryttarelit-
en gjorde succé på bästa sändningstid. I samband 
med Sweden International Horse Show galop-
perade Stjärnhoppningen in i Barnkanalen. Där 
vi fick följa ryttarnoviserna i Stjärnornas Hopp-
ning på deras väg mot den stora hästfesten.

Ridsport.se är basen i Svenska Ridsportförbun-
dets kommunikationsplattform och en hemsida 
under utveckling. Under 2014 gjordes en 
efterlängtad mobilanpassning av sajten, något 
som resulterade i en delvis ny och mer renodlad 
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REKORDMYCKET 
RIDSPORT I TV

form. Utvecklingen av sidan fortsätter 2015 och 
går mot en helt ny webblösning. Ridsport.se har 
30 000 unika besökare i veckan samt cirka  
120 000 sidvisningar per vecka.

På facebook ökar aktiviteten och antalet vänner 
i rekordfart och uppgick i början av året till 
30 000. Förbundets ambition är att på sikt öka 
tillgängligheten i sociala medier och fortsätter 
arbetet med att utveckla en mer komplett och 
funktionell digital plattform. 

Medlemstidningen Häst och  Ryttare utkom 
med sex nummer 2014 och hade en  upplaga 
för sista numret på 118 672. Enligt senaste 
Orvesto-mätningen, kvartal 4 2014, har antalet 
läsare från 16 år ökat från 86 000 till 95 000. En 
tidigare mätning i lägre åldrar visar 28 000 
exklusiva läsare i åldrarna 7-15 år.  
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SAMARBETEN 
SOM VÄXER 

Tillsammans med våra  
sponsorer utvecklar vi svensk 
ridsport till världens bästa. 
Genom fördjupade samarbeten 
ökade förbundets sponsor- 
intäkter med 20 procent  
under 2014.

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 krafter 
som vi tillsammans med våra samarbetspartners 
vill ta vara på. Genom vinnande samarbeten på 
olika nivåer blir ridsporten rikare. 

Våra förbundssponsorer Volkswagen, Agria och 
ATG har funnits vid ridsportens sida under 
många år. I särklass längst är samarbetet med 
Agria som sträcker sig tillbaka ända till 1978! 
 
Under 2014 låg fokus på att förädla innehållet 
och öka aktiveringen i våra nuvarande samar-
beten, vilket resulterade i cirka 20 procent 
högre sponsorintäkter. Svenska Ridsportför-

bundets marknadschef Camilla Sand märker 
hur intresset för ridsporten ökat under senare år:
- Våra sportsliga framgångar fortsätter att göra 
avtryck, både genom ökat medieutrymme och 
sponsorintäkter. Fler upptäcker hur stor rid-
sporten faktiskt är och vill förknippas med de 
positiva värden som vår sport står för, menar hon.
- Bredden inom svensk ridsport är unik på så 
många sätt och vi fortsätter att arbeta för fler 
framgångsrika samarbeten och att fler ska 
upptäcka hästkraften.

Heja Sverige!
Sedan VM i Kentucky 2010 har svenska landslag 
och supporters en tydlig blågul klädprofil som 
syns. Kollektionen gick i samband med årets 
VM in på upploppet. Kollektionen bidrog till 
gemenskap och teamkänsla under årets VM i 
Normandie.  

Svensk toppsport i Volkswagen Grand Prix
Volkswagen Grand Prix blev en braksuccé 
redan premiäråret 2012 och fortsatte att erbjuda 
toppsport på hemmaplan för hoppeliten för 
tredje året 2014. Serien utvecklar hoppsporten 
och ser till att svenska världsstjärnor som till 
exempel Rolf-Göran Bengtsson vänder hemåt 
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SAMARBETEN 
SOM VÄXER 

för att rida om stora prispengar. 2014 uppgick 
den totala prispotten till 1 271 000 kronor, 
varav närmare en halv miljon i finalen. Genom 
fyra deltävlingar tar sig ryttarna vidare mot 
finalen på Flyinge. Totalsegern har hittills tagits 
hem av tjejer, Angelica Augustsson och Emma 
Emanuelsson. I år blev det Helena Persson och 
Bonzai H som genom en stensäker omhopp- 
ning nådde sitt mål: att vinna inför fullsatta 
Flyingeläktare. De svenska arrangörerna visar 
också toppklass under touren. Först ut i årets 
Volkswagen Grand Prix var Norrköping och 
Åby där Royne Zetterman och Echo de Laubry 
tog hem segerchecken på 75 000 kronor. I 
Umeå stod slutsriden mellan Niklas Arvidsson 

och Marcus Westergren där Marcus och Casa 
de la Marta Bay gick segrande ur den. Men i 
Södertälje var det Niklas och Click and Cash 
tur. I den sista delfinalen visade Jens Fredricson 
och RS Lunatic klass och vann. Louise Torgersen 
vann Volkswagens Ungdomshoppning. Horse1 
sände live från hela touren. Succéserien fortsät-
ter 2015.
 
AgriaAllsvenskan blir Sveriges superliga 
Agria Djurförsäkringar samarbetar med rid-
sporten för att öka kunskapen om hästar, 
ridkunskap och hur vi ska få hållbara och friska 
hästar. Men också för att höja nivån på svensk 
ridsport och stärka sammanhållningen i rid-
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klubbarna. I 20 år har Agria varit en del av SM i 
laghoppning, numera AgriaAllsvenskan som är 
hela hoppsveriges elitserie och som i år avgjordes 
under Falsterbo Horse Show för första gången. 
Laget och sammanhållningen en viktig del av 
tävlingen, och det var 40 supertaggade lag som 
stod på startlinjen i fem zoner när elitomgångarna 
drog igång i mars. Tio kvalade till lag-SM-fina-
len under Falsterbo Horse Show i juli där 
festligheterna inleddes med allsvensk hästfest 
för första gången någonsin, och satte guldkant 
på evenemanget för både deltagare och publik. 
Riktig guldyra blev det för Närkeklubben 
Loviesholms Sporthästklubb som tog hem 
segern, men det krävdes en omhoppning mot 

silverhjältarna från Helsingborgs FRK. Årsta 
Runstens Sport- ryttare red hem bronsmedal-
jerna efter omhoppning mot Mantorpsryttarna. 
2015 tar AgriaAllsvenskan ett steg till genom ett 
enklare upplägg och högre status och blir 
Sveriges svar på superligan i hoppning. 

ATG Hopp & Talang 
ATG stödjer svensk ridsport genom att satsa på 
framtiden och en talangsatsning som redan 
burit frukt. Vi berättar mer om satsningen på 
sidan 25. Under 2014 deltog fyra talangfulla 
hoppryttare och under 2015 inkluderas även 
dressyr och fälttävlan i satsningen.  
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Loviseholms Sporthästklubb vann Agria Allsvenskan elit
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Leksands Knäckebröd  
En kvartett med unga starka dressyress får stöd 
genom Leksands Knäckebröds U25 satsning, för 
ryttare upp till 25 år. Här berättar vi mer om 
vilka som satsar mot eliten. 

Swedish Eventing Tour 
2014 lanserades Swedish Eventing Tour, en 
vässad tour på hemmaplan för att utveckla svensk 
fälttävlan. Fälttävlansfest med bra banor, utsökt 
sport, stora prispengar, stark konkurrens och 
fyra förstklassiga arrangörer, är formeln bakom 
den nya succétouren som går på en- och 
tvåstjärnig nivå. Topptävlingar i Eketorp i maj, 
Strömsholm i juni och Malmö i augusti bäddade 
för pampig final på Segersjö i slutet av augusti, 

där visserligen segern i tvåstjärnigt och 100 000 
kronor gick till Danmarks Camilla Saebo  
Hanssen/Zansibar. Men det blev svensk seger i 
enstjärniga klassen tack vare Malin Josefsson på 
Allan V. Therese Wiklund och Katrin Norling 
kammade hem bonuscheckarna, det vill säga de 
ryttare som under touren samlat poäng mest 
poäng. Swedish Eventing Tour sponsras av Flex 
Fasadgruppen och framgångskonceptet rullar 
vidare 2015. Se webb-TV från touren.
 
Ponnysatsning i Horse1 Swedish  
Riders Trophy  
Den breda hoppligan Horse1 Swedish Riders 
Trophy galopperade på med full kraft och en 
ny upplaga för ponnyryttare 2014: Horse1 

http://swedisheventingtour.se/webb-tv/
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Swedish Riders Trophy Pony. Här sporras 
ponnyekipagen genom samma tour-koncept 
och möjligheten att rida på samma banor och 
sida vid sida med de etablerade ekipagen på 
stor häst. Horse1 Swedish Riders Trophy 
inledde med smockfyllda startfält för både 
tvåbenta och fyrbenta talanger 1.35-1.40-hopp-
ning, och har utvecklats till en viktig plattform 
för  svensk hoppning. Sex kvalitetstävlingar 
(Åby RK/Billdals RF, Umeå RF, Södertälje RK, 
Helsingborgs FRK, Strömsholm RF) i Sverige 
under året och så finalen på Flyinge. Där gick 
Peder Fredricson ”all in” och vann tillsammans 
med talangfulla hästen All In. Hästkanalen 
Horse1 som även är huvudsponsor sänder 
direkt. Vinnare av Horse1 Swedish Riders Trophy 

Pony 2014 blev Philip Svitzer och ponnyn 
Golden Star från Flyinge Ryttarförening.
 
Resia Riksmästerskap – för alla 
Resia gick under året in som sponsor åt hopp- 
ningens Riksmästerskap. Breddtävlingen där 
barn möter föräldrar, unga möter gamla och 
hoppälskare möts under fem dagar i 110-, 
120- eller i 130-hoppning. I år fick upplägget 
extra kraft av det nya samarbetet och avgjordes 
under Sundbyholm Summer Games i Eskilstuna 
i juli. 
- Det är väldigt roligt att kunna göra en bra tävling 
för vår stora bredd av ryttare, kommenterade 
sportchefen i hoppning Annika Ersgård.   

Partners och grensponsorer:

Förbundssponsorer:

Cupsponsorer

Officiella leverantörer
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Partners och grensponsorer:

Förbundssponsorer:

Cupsponsorer

Officiella leverantörer
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TALANGER TAR 
SIKTE MOT TOPPEN

Med hjälp av namnkunniga 
mentorer tar unga talanger 
sats mot eliten i ATG Hopp & 
Talang och genom Leksands 
Knäckebröds U25-satsning 
siktar dressyrtalanger mot 
toppen. Idag är det full fart  
på alla nivåer i ridsportens 
talangplan.

Anna Persson, 29, Filip Ågren, 18, Amanda 
Ericsson, 29, och Johanna Rinnesjö, 23, är de 
unga hoppryttarna som 2014 tog plats i nya 
ATG Hopp & Talang, en satsning mot hopp- 
eliten i linje med Svenska Ridsportförbundets 
talangutvecklingsplan, nivå 4. Satsningen drivs 
av landslagsledningen i hoppning tillsammans 
med Jens Fredricson och Anna-Clara Pettersson 
på Ridskolan Strömsholm. 

Mentorskapet är en viktig ingrediens och de 
namnkunniga mentorerna är Peder Fredricson, 

Anna Persson och Cash Man tog guld i SM.
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Malin Baryard Johnsson, Angelica Augustsson 
och Jens Fredricson. Genom mentorskapet får 
hopptalangerna en unik möjlighet att lära sig 
mer av sportens främsta. Det gäller inte bara 
ridning utan fördjupad hästkunskap, tränings-
fysiologi för både häst och ryttare, management 
för framgångsrik sportsatsning samt media- 
träning.  Satsningen löper över tre år. Under 
2014 ägde två avsuttna träffar rum. I juni 
hälsade ATG välkommen till Ridsportens Hus 
för att senare lämna över till Jens Fredricson på 
Strömsholm, där det talangerna fick gnugga 

viktiga grunder. I september möttes de igen, 
den här gången på Bosön i Stockholm där 
ryttarnas kost och träning var i fokus.  

ATG Hopp & Talang gav frukt redan under 
premiäråret. Anna Persson och Cash Man vann 
till exempel årets YRSM i Falun och Filip Ågren 
var en av 32 unga som blev uttagen av Sveriges 
Olympiska kommitté för att delta i Youth Olym-
pic Games i Nanjing, i Kina i augusti, ett äventyr 
som slutade med lagguld på lånehästen Abel 
tillsammans med europeiska unga toppryttare.
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Dressyrtalang: 
Johanna DueBoje, Don Corleone
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Adepter i ATG Hopp och Talang:  
Johanna Rinnesjö, Filip Ågren, (Crimson), 
Amanda Ericsson och Anna Persson. 

Dressyrtalangerna Johanna Due-Boje, 
Marina Mattsson,  Sara Skeppstrand 
tillsammans med Patrik Kittel. Saknas på 
bilden gör Ida Kristoffersson.
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Dressyrsatsning med Leksands 
Knäckebröd
Från och med våren 2014 stödjer Leksands 
Knäckebröd en talangsatsning inom dressyr för 
U25-ryttare (upp till 25 år). Sara Skeppstrand, 
Johanna Due-Boje, Ida Kristoffersson och 
Marina Mattsson ingår i satsningen som syftar 
till att utveckla och inspirera unga talanger som 
lämnar young rider-tiden, men ännu inte är 
etablerade seniorer. Ryttarna erbjuds gemen-
samma träffar med träning, både avsuttet och 
uppsuttet, tävlingsplanering, coachning och 

kostrådgivning. Under året visade talangerna 
bland annat visa upp sig på Falsterbos dressyr-
bana under en clinic med Patrik Kittel om 
fokuserade på avslappning och känslighet i 
ridningen.

Talangplan ger tydlig linje
Ridsportens talangutvecklingsplan i fem nivåer 
innehåller tydliga kunskapsmål för varje steg 
från grundnivå till världselit. Idag finns ta-
langsatsningar eller motsvarande verksamhet 
på alla nivåer.   
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Mentorer i ATG Hopp och Talang: 
Angelica Augustsson, Malin Baryard 
Johnsson och Peder Fredricson.
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NYFIKET FORUM  
VÄCKTE TANKAR

Ridsportforum samlar spor-
tens förtroendevalda mellan 
förbundsstämmorna för att 
följa upp viktiga frågor och 
beslut. Men också för möten, 
inspiration och diskussioner 
om framtidens ridsport. 

Aronsborg i Bålsta har i flera år varit platsen för 
Ridsportforum. 2014 samlades 170 hästvänner 
här den 17-19 oktober. För att fler skulle få 
möjlighet att hänga med i diskussionerna sändes 
även hela Ridsportforum via Equisports webb-
TV. På lördagen följde 278 personer sändningen 
och på söndagen loggade 350 personer in. Fler 
deltog också via forumbloggen och sociala medier. 
Och även på plats var twitterflödet livligt. Klart 

Malin Söderström från Hallands distriktungdoms- 
sektion och Felica Fredriksson från Västmanlands 
DUS hade kul på Ridsportforum.
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är att årets forum engagerade. Bilden av ridsporten, 
framtidens förening och uppföljning av stämmo- 
beslut var några av flera programpunkter.  

Perspektiv på ridsporten
Mentala rådgivaren och slalomprofilen Thomas 
Fogdö var helgens uppskattade moderator och 
kickade igång forumet med diskussioner om 
hur vi vill att omvärlden ska uppfatta oss. 
Frågan väckte debatt direkt runt borden som 
kommenterade direkt i bloggen.

Framtidens förening – finns den?
Hur hänger ridsporten med när omvärlden 
förändras? Nio av de tio största svenska idrotter-
na bedrivs idag utanför föreningslivet. Svenskar 
idrottar som aldrig förr, men bara de redan 
”frälsta” tränar mer. Att vara ideell är på modet, 
men gärna genom flexibla engagemang, som 
dessutom stärker vårt personliga varumärke.  
Det enda som är säkert i framtidens ridsport- 
sverige är att förutsättningarna förändras.
- Att prata om framtiden handlar oftast inte om 
att skapa så mycket nytt. Snarare fråga sig vad 
som är grunden till varför vi finns till, menade 
Milou Werth från SISU Idrottsutbildarna som 
ledde passet om framtidens förening och vilka 
trender som ridsporten måste möta.

Undersökningar gjorda av RF visar att flexibilitet 
är ett ledord när det gäller framtidens idrott. De 
aktiva vill själva avgöra när och var de ska idrotta. 
Trenden visar också tydligt att de aktiva är desto 
mer aktiva och kräver samma kvalitet på sina 
anläggningar, tränare med mera, som de som 
tävlar på hög nivå.

#TWITTRAT UNDER 
RIDSPORTFORUM
SÅ VILL VI ATT RIDSPORTEN 
SKA UPPFATTAS:

# Seröst, roligt, positivt, välkomnande

# Fullt av energi och engagemang

#  Tillgängligt för alla!  
Gränsöverskridande

# Visa på bredden och spetsen i sporten

#   Tvätta bort snobbstämpeln och lyft 
fram ridsporten som den stora sport 
det är

#  Bred, inkluderande, fostrande,  
nytänkande, modern och naturnära

#  Kul och en sport för alla  
Inkluderande

#  Att ridsporten är öppen för alla, att vi 
värnar om hästen, att alla ryttare är 
idrottare, att ridsporten ger folkhälsa
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Idrott nästan för alla 
Totalt finns det fler killar än tjejer i idrotten, 
och också fler män än kvinnor i idrottens 
styrelserum. För ridsporten är förhållandet 
tvärtom, men vad som är gemensamt för de 
flesta idrotter är att man inte når dem som 
kommit till Sverige från andra länder. Tradi-
tionen med ett starkt föreningsliv är vår egen 
modell och inte självklar för alla.

Varumärket styr 
Valet av idrott säger vem du är… Medvetna val 
bidrar idag starkt till att bygga bilden av den 
man vill vara. Det är viktigt att tydligt uttrycka 
vem man är och vad man står för, och sökandet 
går efter det som är äkta, menade Milou Werth.

Idealitet på modet 
Det har blivit ”fint” att vara ideell. Men det 
ideella engagemanget tar idag ofta andra vägar 
än i den egna föreningen utan kopplas ofta 
samman med till exempel Röda korset, Läkare 
utan gränser eller motsvarande som inte kräver 
långsiktiga insatser och där effekten kommer 
relativt snabbt. Frågan är hur ridsporten ska 
fånga upp det ideella engagemanget? En nyckel 
är att vara tydlig.
- Man vill veta vad uppdraget innebär, vad är 
syftet och vad krävs det av mig i både tid och 
engagemang, konstaterade Milou Werth
- Idag är det få som ser 30 år på styrelseposter 
framför sig. 

Fem sektioner. Organisationsprojektet - Rid-
sportens framtida organisation och finansiering 
- har gett Svenska Ridsportförbundet en ny 
organisation och nya samverkansformer. Tre 
sektioner blev till fem och en tydlig förbättring 
menade de fem sektionsordförandena. Att hitta 
sina roller och definiera sitt uppdrag har visserli-
gen varit en utmaning, men samtidigt en möjlighet 
att fokusera tydligare på respektive område.

Samverkansprocess med distrikten. En frukt 
av organisationsutredningen är också sex nya 
samverkansregioner över hela landet.
1. Norrbotten, Västerbotten
2. Mittsvenska, Gävleborg, Dalarna
3.  Örebro, Värmland, Göteborg/Bohuslän, 

Västergötland
4. Halland, Skåne
5.  Västmanland, Uppland, Stockholm,  

Södermanland
6. Östergötland, Gotland, Småland, Blekinge

Målet är smarta samarbeten och första utmanin-
garna blir bland annat Ridledar- och Stildomar- 
utbildningarna som ska genomföras på sex 
platser 2015. Presentationen av samverkansom-
rådena möttes av applåder och flera distrikt 
berättade att de redan nu har olika samarbeten.

Förslag/motioner till stämman 2013.
Förbundsstyrelsen förslag om stadgeändring 
för att höja föreningarnas antal röster på för-

AVSTÄMNING AV 
STÄMMOBESLUT
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bundsstämman. Förslaget fick inte enhällig 
majoritet på stämman 2013, och förslaget för 
ökat medlemsinflytande för föreningarna 
kommer tillbaka för en andra läsning på stäm-
man 2015.

Förbundsstämman tog beslut om åtta motioner 
som ska återrapporteras till Förbundsstämman 
2015.

En motion från Dalarnas Ridsportförbund 
handlade om familjerabatt på medlemskap i 
en ridsportförening, ett förslag som har väckt 
frågor. Vad är en familj och hur stor ska den 
vara för att räknas för ett medlemskap, är bara 
några. En grupp under ledning av Markku 
Söderberg funderar vidare.

Motion E18, handlade om förändrad anmäln-
ingstid till tävling i TDB. I TR som gäller från 
och med 2015 är ändringen gjord och införd.

Flera distrikt motionerade angående ekonomisk 
ersättning till distrikten från licensintäkterna. 
Förbundsstämman beslöt att fem procent av 

licenserna ska gå till distrikten och att en årlig 
dialog ska ske. 

Motion K15 om Idrotts AB. Förbundsstyrelsen 
kommer att göra en analys för ridsporten 
avseende Idrotts AB och den beräknas vara klar 
i början på 2015.

Arbete med nya distriktsstadgar och arbetsord-
ning för DUS, distriktens ungdomssektioner 
pågår. De typstadgar för distrikt som finns är 
från 1992 och en referensgrupp med jurister, 
företrädare för distrikte, valberedningen, för-
bundsstyrelsen och personal från kansliet har 
haft flera möten för att modernisera ord, begrepp 
mm utan att göra avkall på det juridiskt korrekta.

Ett av de mest övergripande besluten som 
förbundsstämman tog 2013 var att införa en 
gemensam olycksfallsförsäkring för alla 
medlemmar i Svenska Ridsportförbundet.
Olycksfallsförsäkringen införs fr o m den 1 
januari 2015. Premien för olycksfallsförsäkringen 
ska adderas till medlemsavgiften till förbundet. 
Försäkringen omfattar även enskild ridning.  

#RÖSTER OM RIDSPORTFORUM
 #  Otroligt att se hur mycket man jobbar och hur mycket ideella krafter som ligger 

bakom. Att se så många duktiga människor göra så mycket bra saker, det får 
man massor av energi av.

# Bra med ökad kommunikation mellan distrikt, förbund och medlemmar.

# Kul att se att det händer saker. Intressant uppföljning!
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FRISKA TAG I 
VALRÖRELSEN

Supervalåret 2014 gav sig  
ridsporten in i valrörelsen för 
skapa opinion i två huvudfrågor: 
ridsport som friskvård och 
anläggningsfrågan. En välbesökt 
politikerturné tillsammans med 
hästnäringen engagerade. Och 
friskvårdsfrågan fick ett positivt 
löfte som nu väntar på att bli 
”verkstad”.

Ridsportförbundets strategi under supervalåret 
var att skapa tryck i ett par väldefinierade 
frågor. Men den höjda politiska temperaturen i 
valrörelsen gav också möjlighet att lyfta rid-
sportens samhällsbetydelse genom politikernas 
kärnfrågor. Som till exempel hästens sociala roll 
eller betydelse för folkhälsan. Parollen ”Älska 
hästkraft” samlade ridsportens värden i ett 
gemensamt budskap. Att det finns många skäl 
att ta tillvara hästkraften i landets föreningar, 
har många politiker blivit varse under året.

Positiv vändning i friskvårdsfrågan
I över 20 år har Svenska Ridsportförbundet 
drivit frågan om ridsport som avdragsgill 
friskvård. En fråga som fick nytt liv i debatten 
och i media under året. Ridsporten är en av 
fyra idrotter som sedan det infördes 1988, inte 
omfattas av friskvårdsförmånen. Ett förlegat 
regelverk sätter stopp. Det anses som för dyrt 
och otillgängligt, precis som segling, golf och 
utförsåkning. Många politiker från olika partier 
har skrivit under på att regeln borde slopas. Men 
socialdemokraternas ekonomiskpolitiska tales- 
person Magdalena Andersson lät under våren 
meddela att (S) hade en annan åsikt, och inte 
hade några planer på att inkludera ridsporten.

Friskvårdsfest i Almedalen
Den 2 juli tog ridsporten med sig friskvårdsfrågan 
för ett lunchsnack under Idrottens dag i 
Almedalen. Men redan till frukost bjöds det på 
goda nyheter om den gamla surdegen. ”S vill se 
över friskvårdsbidraget” löd den överraskande 
rubriken i Svenska Dagbladet. Dags att inkludera 
ridningen meddelade partisekreterare Carin 
Jämtin och menade att det rör sig om en jäm-
ställdhetsfråga. 
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– Därför har vi nu bestämt oss för att göra på 
det här sättet. Vi kommer utreda lite närmare 
exakt var gränserna ska gå, men vi tycker 
bestämt att ridsporten borde kunna lyftas in på 
direkten, meddelade Jämtin vidare i artikeln.
Det blev ett lyckat lunchsnack i Almedalen och 
s-giren i friskvårdsfrågan väckte nyfikenhet och 
lockade namnkunniga politiker till samtalet. I 
Almedalsparken utmanade ungdomar från 
Centrala Ungdomssektionen politikerna för 
andra året - i käpphästrace. En given succé.
För Ridsportförbundet handlar friskvårdsfrå-
gan om ren rättvisa. Men också om utvecklings- 
möjligheter för landets ridskolor. Ett klippkort 
på ridskolan borde vara lika självklart som 
klippkortet på gymmet. Ridning är en lågintensiv 
sport nära djur och natur som ger hälsoeffekter 
på flera plan. Att den dessutom många gånger 

lockar dem som ratar gymmen men behöver 
friskvård, är ett urstarkt argument för ökad 
folkhälsa som politikerna borde ta på allvar. 
2015 följer en spännande fortsättning i 
friskvårdsfrågan. Ridsportförbundet släpper 
inte taget. I vår- och höstpropositionen vill vi 
ha klara besked! Sju av tio politiker på podiet i 
Almedalen svarade JA till ridsport som 
friskvård. Läs mer här.

Hälso- och idrottsminister Gabriel Wikström 
öppen för dialog med ridsporten
Läs mer här.

Krafttag för anläggningar
Under 2014 togs flera spadtag för helt nya 
ridanläggningar men fortfararande är flera i 
behov av upprustning (läs mer här). Standarden 

Ridsportens specialstyrka i Almedalen    mötte namnkunniga politiker.

http://www3.ridsport.se/Svensk-Ridsport/Valet2014/Nyheter/JA-tillridningsomfriskvard/
http://www3.ridsport.se/Svensk-Ridsport/Partiernassvaromridsporten/
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varierar kraftigt mellan anläggningarna och på 
vissa håll betraktas WC, dusch och samlings- 
lokaler fortfarande som ren lyx. Dessutom finns 
många gånger stora skillnader i hur kommuner 
stödjer olika idrotter när det gäller drift och 
ägande. Anläggnings- och jämlikhetsfrågan var 
därför en given del av ridsportens valrörelse. 
Målsättningen är att öka kunskapen om rid-
sportens förutsättningar. Arbetet sker bland 
annat via projektet Ridklubben och kommunen, 
en flerårig satsning för att stödja den positiva 
kommundialogen (läs mer). Under 2014 inten-
sifierades debatten jämlik idrott och ridsportens 
anläggningsfrågor i media. 

Hästpolitik på turné 
Ridsportens opinionsarbete sker i nära samar-
bete med Hästnäringens Nationella Stiftelse 

(HNS). Med anledning av supervalåret 2014 
genomfördes tio politikerträffar tillsammans 
med HNS, Svensk Travsport, och LRF. Träffarna 
ägde rum i Trollhättan, Jägersro, Ronneby, 
Södertälje, Umeå, Ljungby, Rättvik, Hudiksvall, 
på Wången och Strömsholm. Cirka 300 riks-
dagsledamöter och lokala kommunpolitiker 
besökte turnén på travbanor, ridskolor och 
utbildningsanläggningar där regionala företrä-
dare för hästsektorn presenterade hästens 
möjligheter för samhällsutvecklingen. En 
välbesökt braksuccé och värdefulla samtal. 
Men i Umeå manade KD-politikern Anders 
Sällström hästsektorn till tuffare tag:
- Vässa armbågarna så att ni kan ta plats bland 
alla som vill ha politikernas uppmärksamhet.
Läs mer om politikernas svar på ridsportens 
frågor här.   

Ridsportens specialstyrka i Almedalen    mötte namnkunniga politiker.

http://www3.ridsport.se/Svensk-Ridsport/Partiernassvaromridsporten/


37

IDROTTSLYFTET
Idrottslyftet är regeringens 
riktade satsning på barn- och 
ungdomsidrott och utvecklar 
svensk ridsport. Under 2014 
fördelades totalt 16 234 000 
kronor inom Ridsportförbun-
dets satsningar, varav 
10 625 000 kronor i 642 olika 
föreningsprojekt.

Mer ridsport för fler är mottot för ridsportens 
642 projekt i 318 unika föreningar över hela 
landet som omfattades av ridsportens fören-
ingsstöd under året. Genom projekten får 
föreningar möjlighet att fördjupa och förädla 
verksamheten för att behålla och locka fler 
barn- och ungdomar till sporten. Idrottslyftet är 
också ett utmärkt sätt att testa nya idéer, med 
målet att göra verksamhet av dem i framtiden. 

Tendensen 2014 var ett fortsatt fokus på talang- 
utvecklingsplanens nivå 1 med till exempel 
färdighetsträning i grundridning, stöd till 
ungdomsledarkurser och egna ledarutbildning-
ar som genomförs på föreningen. Teoretisk 
tävlingskunskap och samverkansprojekt med 
andra föreningar är också populära satsningar. 

5 609 000 kronor tilldelades ridsporten centralt 
för verksamhets- och förbundsutveckling. 
Bland dessa projekt märks bland annat projekt 
kring trygghetsarbetet (se sidan 74), säkerhet på 
ridskolan (se sidan 85), kommundialog  (se 
sidan 87), ledarutveckling och projektet Fram-

tidens Ridskola.   
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RIDSPORTENS IDROTTSLYFT FOKUSERAR 
PÅ TVÅ OMRÅDEN
- Behålla ungdomar i föreningsverksamhet
- Rekrytera barn och ungdomar till föreningsverksamhet

Varje område har tre genomgående teman:
Mer kunskap i föreningen. Kunskap är nyckeln till framgångsrika föreningar. Exempel på verksamhet:  
Ungdomsledarutbildning Grönt kort-utbildning, jobba med trygghetsfrågor och ridsportens ledstjärnor. 

Ridskolan. Nya idéer som kan lyfta verksamheten, som till exempel genom ryttarmärkestagning, samarbete 
med andra ridsportföreningar och projekt som arbetar för att öppna upp ridsporten för alla.

Hästen. Grundbulten i vår verksamhet är att hästen ska värnas med kunnande, kärlek och omsorg och på 
det temat kan barn och unga utvecklas i hästkunskap genom till exempel teorilektioner och föreläsningar.
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TÄVLINGSSEKTIONEN
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Tävlingssektionen ansvarar för Svenska Rid-
sportförbundets tävlingsverksamhet i dressyr, 
banhoppning, fälttävlan, körning, distansritt, 
voltige, working equitation, gymkhana samt för 
tävlingar för ryttare med funktionsnedsättning. 
Allt ifrån lokala evenemang på klubb och 
distriktsnivå till Svenska Mästerskap och inter-
nationell tävlingar. Vi ger också ut Tävlings- 
reglementen för samtliga grenar.

Nio grenkommittéer
Hoppkommittén 
Dressyrkommittén
Fälttävlanskommittén
Körkommittén
Distanskommittén
Voltigekommittén
WE-kommittén
Handikappkommittén
Gymkhanakommittén

TOPPSPORT OCH 
BREDDIDROTT

TÄVLINGSSEKTIONEN
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TÄVLING MED 
KVALITET

Alltech FEI World Equestrian 
Games™ i Normandie i Frank-
rike hör till höjdpunkterna på 
tävlingsåret. Ett omarbetat täv-
lingsreglemente hör till de riktiga 
hästjobben för sektionen.

Tävlingsverksamheten fortsätter att utvecklas 
på alla nivåer. Totalt representerar 27 landslag 
svensk ridsport i nio grenar, där grenkommit-
téerna tar ut riktningen och skapar plattformen 
för verksamheten. 38 389 tävlingsryttare tog sats 
på 4 527 tävlingar under året, en ökning med 
femton procent sedan 2012. Antalet tävlingar 
har dock minskat något. Bakom siffrorna döljer 
sig en utveckling mot färre men större evene-
mang och en ökad satsning på fler högklassiga 
tävlingar och serier som lockar många ryttare.
- Det är färre men större tävlingar där nivån 
lyfts avsevärt de senaste åren, menar Andrea 
Barth, tidigare ledamot i Tävlingssektionen och 
numera verksamhetschef för Sport/Tävling på 
förbundskansliet. Mycket tack vare vinnande 
samarbeten med sponsorer och nya cuper och 

serier som erbjuder toppsport på hemmaplan.
Andrea Barth var tidigare ridskolechef och flitig 
tävlingsarrangör hos Södertäljde Ridklubb.
- Kvalitetshöjningen gäller alla nivåer, menar hon.
- Hemligheten är att man specialiserar sig på sin 
nivå och sina ryttare och publik, vare sig det 
handlar om svår klass eller lätt D.

Under året gjordes ett omfattande arbete i 
sektionen med att arbeta fram ett modernt 
tävlingsreglemente med en tydligare struktur 
och innehåll. Arbetet föregicks genom enkäter 
på ridsport.se där det fanns tillfälle att lämna 
synpunkter. 

Livlig debatt om barns tävlande
Inverkansridning i hoppning var en ny SM-regel 
som skapade debatt med början 2013.
- Men här märker vi en tydlig förflyttning,  
säger Andrea Barth.
- Under 2014 har vi arbetat vidare och från att 
ha varit tydligt ifrågasatt märker vi hur allt fler 
arrangörer efterfrågar  inverkansridning.
Barns tävlande är en stor och mycket viktig 
fråga för ridsporten, som engagerar. Barn har 
särskilda behov och att ridsportens och idrot-
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tens gemensamma värderingar tydligt ska visa 
vägen när det gäller barns tävlande, är självklart. 
Under året tillsatte Tävlingssektionens arbets-
grupp för Barns tävlande som har uppdraget att 
hitta nya former för utbildande tävlingar som är 
anpassade för barn och ett system som säker-
ställer och höjer utbildningsnivån. Målet är ett 
väl accepterat och inarbetat tävlingssystem för 
barn och ungdomar som är lättillgängligt, roligt, 
utbildar och uppmuntrar till fortsatt lärande 
under hela livet.

Hoppningen fortsatt störst
Hoppningen är den klart största grenen med 
74,5 procent av starterna följt av dressyren på 
23 procent. Dressyren har därmed tagit en halv 
procentenhet av hoppningen under 2014. 
Övriga grenar utgör 2,5 procent. En av dessa är 
Working Equitation som märker ett ökat in-
tresse. I fem dagar under 2014 genomförts 
inventeringar av WE-ekipage på tre platser i 
landet med representanter från södra Skåne 
ända upp till Kiruna i norr. Landslagsledare 
Cecilia Hansson konstaterar att det finns många 
lovande ekipage ute i landet och att det ser ljust 
ut inför framtiden.

Dressyrryttaren Paulina Friberg var Ridsportens 
första Jubileumsstipendiat under 2014 och hade 
en strålande säsong som slutade med världs- 
cupstart och reserv i VM. Palulindas år redovisas 

i stiftelsens verksamhetsberättelse.   
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ROLF-GÖRAN 
TILL FINAL I  
REKORD-VM

Sverige var ett av tio länder med 
deltagare i alla nio grenar när 
Alltech FEI World Equestrian 
Games™ avgjordes i Frankrike 
23 augusti-7 september 2014. 
Bäst blev Rolf-Göran Bengtsson 
på fjärde plats och andre svensk 
att ta sig till en VM-final hittills.

Scenen för ridsporthistoriens sjunde och hittills 
största samlade världsmästerskap var Normandie 
i västra Frankrike och staden Caen, en plats 
fylld av historia och med stränderna där andra 
världskrigets allierade styrkor landsteg på 
dagen-D 1944 om hörnet. Förutom distansen 
och fälttävlan låg alla arenor samlade inne i 
Caen med rejäla fotbollspalatset Stade 
Michel-d’Ornano som huvudarena.

För svensk del blev VM en spännande resa som 
slutade utan medalj, men där Rolf-Göran 

Bengtsson och Casall Asks skrev in sig i den 
svenska ridsporthistorien som det andra sven-
ska ekipaget i en VM-final hittills. Näst bäst blev 
dressyrryttaren Tinne Vilhelmson Silfvén som 
gjorde sitt bästa VM hittills med en femte plats i 
Grand Prix Special med Don Auriello som 
pricken över i en fin VM-svit. 

För att representera Sverige i VM skulle de 
svenska lagen ha en chans på poängplats, det 
vill säga bland de åtta bästa. Sverige ställde upp 
med ryttare i alla åtta grenar. För de olympiska 
grenarna handlade VM även om att kvala till 
OS i Rio de Janeiro 2016, en målsättning som 
hoppningen klarade genom lagets sjätteplats. 
Dressyr- och fälttävlanslaget får ny chans på 
EM 2015.

Hopplaget OS-klara
För första gången sedan mitten på 1990-talet 
gav sig Sverige in medaljjakten med ett rent 
herrlag: Rolf-Göran Bengtsson/Casall Ask, 
Peder Fredricson/H&M Sibon, Henrik von 
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Eckermann/Gotha FRH och 24-årige och 
formstarke Alexander Zetterman och Cafino 
som knep den sista VM biljetten. Stark duo på 
avbytarbänken var Malin Baryard-Johnsson 
och Tornesch 1042. 

Svenska laget hade en fin säsong bakom sig och 
fick en drömstart i VM. Peder Fredricson och 
H&M Sibon stod för en suverän första runda 
och la ribban för resten. VM-debutanten  

Zetterman följde efter i samma fina stil och med 
felfritt för von Eckermann och Bengtsson la sig 
Sverige i silverposition efter dag ett. Men VM i 
banhoppning är en lång resa, som skulle visa sig 
bli krokig.

Allt om Alltech FEI World Equestrian Games

REKORD I 
RYTTAR-VM  
1 000 aktiva från 

74 länder (+25% jämfört med 2010)

84 medaljer i åtta grenar

570 000 besökare

3 000 funktionärer 

1 800 ackrediterade journalister från 

52 länder 

1 000 TV-timmar 

500 miljoner tittare

Rolf-Göran Bengtsson, Alexander Zetterman, Peder Fredricson och Henrik von Eckermann kvalade Sverige till OS i hoppning.

http://www3.ridsport.se/Tavling/Evenemang/2014/VM/


45

Bengtsson och Casall seglade mot final
Men för hoppkungen och nyblivna pappan 
Rolf-Göran Bengtsson gick det lekande lätt. Med 
ännu en felfri runda la han sig trea individuellt 
efter två omgångar. 

Inför den avslutande lagomgången hade dock 
laget dykt och låg sjua. Men de svenska vinnar-
skallarna ville mer, kom igen och plockade upp 
Sverige till en slutlig sjätteplats, som visade sig 
räcka till OS-biljett eftersom femman Brasilien 
var direktkvalade till OS på hemmaplan.
- Vi ska vara med och rida om medalj i Rio. 
Med den utveckling vi har med både hästar och 
ryttare så är det möjligt, summerade Sylve 
Söderstrand. 

Holland vann lagtävlingen framför Frankrike 
och USA. Inför semifinalen låg Bengtsson på 
andra plats individuellt och var en av de mest 
hyllade ryttarna i Caen med sin felfria VM-svit 
med Casall Ask. 

Att ta sig till hela vägen till VM-semi var su-
veränt kämpat av Alexander Zetterman och 
Cafino som tog chansen och gjorde Bengtsson 
sällskap där och slutade på 16 fel.
- Jag ångrar inte att jag red. Men vi saknade 
precisionen idag. Jag kunde inte få Cafino spän-
stig nog och inte skapa den där anspänningen 
som behövs, analyserade Alexander efteråt.
I semin kom första rivningen för Rolf-Göran 
Bengtsson men det räckte till en andraplats 
totalt och en given biljett till ”de fyras gäng”, 
VM-finalen där det gäller att rida felfritt på 
både sin egen och de andra finalisternas hästar.
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Bengtssons besvikelse
Det kokade i arenan i Caen runt finaldags och 
hemma i Sverige bänkade sig sportintresserade 
framför TV:n för att följa supersvensken i den 
historiska finalen. Han är den andre ryttaren i 
VM-historien att rida final. Den första var Hele-
na Lundbäck och Mynta i Jerez 2002 som 
slutade fyra. Någon individuell VM-medalj har 
inte Sverige i hoppning.

Nu skulle fyra ryttare rida om tre medaljer: 
Rolf-Göran Bengtsson, Beezie Madden/Cortes, 
USA, Jeroen Dubbeldam/Zenith, Holland och 
Patrice Delaveau/Orient Express, Frankrike. 
Det blev en rysare och uppförsbacke direkt när 
Rolf-Göran inledde med ett nedslag på Casall 

Ask. Trasslet fortsatte med rivningar på både den 
holländska och franska hästen. Med amerikan-
ske Cortes fick han avsluta finalen felfritt. 
Medan suveräne Casall fortsatte att hjälpa 
konkurrenterna upp på pallen, och ge Holland 
och Dubbeldam VM-guldet.
- Men jag tycker det var kul att Casall fick vara 
den som fick avgöra VM, sa Rolf-Göran Bengts-
son efteråt. Fjärdeplatsen kändes blytung och 
Bengtsson var rejält besviken men kunde ändå 
konstatera:
- Det var ju såklart häftigt att få rida VM-final. 
Det är det inte många som lyckas göra.

Se Rolf-Göran Bengtsson kommentera VM- 
finalen här.
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http://www3.ridsport.se/Tavling/Evenemang/2014/VM/Nyheter/FjardeplatsforRolf-Goranifinalen/
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Tinne i dressyrtoppen
Allt var perfekt inför VM för dressyrlaget Tinne 
Vilhelmson Silfvén/Don Auriello, Patrik Kittel/
Scandic, Jeanna Högberg/Darcia och Minna 
Telde/Santana och rookien Paulinda Friberg 
som reserv på plats. Precampen bjöd på bästa 
förutsättningar och laget var i toppform. Men 
för att kliva upp på pallen skulle krävas perfek-
tion i den stenhårda konkurrensen. Istället blev 
det lite stolpe ut för laget som slutade sexa och 
missade OS-kvalet med en hårsmån. Svenskarna 
stod för flera fina prestationer och det skiljde 
inte mycket upp till fjärdeplatsen. 

VM-debutanterna Jeanna och Darcia gjorde en 
avspänd och fin entré i sitt första mästerskap 
men det räckte inte för att rida vidare i tävlingen. 
Bäst i grunden var Tinne Vilhelsmon Silfvén 
som värmde upp i ösregn och red i solsken på 
Don Auriello som inte riktigt uppskattade 
väderväxlingarna. Ekipaget slutade sjua. Tysk-
land tog kommandot om lagtävlingen från start 
och tog tillbaka världsmästartiteln från Holland 
som slutade på tredje plats. Världsrekordhållaren 
och Europamästarinnan Charlotte Dujardin och 
Valegro fixade lagsilvret till Storbritannien.
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I Grand Prix Special stämde allt för Tinne och 
”Anton”. Med rätt ”växlar” och en skön känsla 
red de ihop 78,235 procent och en femteplats, 
sitt bästa individuella mästerskapsresultat 
någonsin.
- Jag är så himla glad, sa hon efter superritten.
Multimedaljören Charlotte Dujardin tog sitt första 
VM-guld med Valegro, helt i en klass för sig.

Det som trasslade i Grand Prixen redde ut sig i 
Specialen för Minna och Santana som slutade 
på 71,354 men missade küren. Surt tyckte 
Minna, precis som Kittel som gav allt men föll 
på målsnöret med 74,860 procent. Svenska 
dressyrcoachen Kyra Kyrklund konstaterade:
- Det är med dressyr som med slalom. Du 
måste satsa allt om du ska vara med i svängarna 
men ibland leder det till att du åker ut.

D´Ornano stadium var fylld till bredden när 
det var dags för kür och dressyrfinal i Alltech 
FEI World Equestrian Games.
- Don Auriello trivs i såna här sammanhang, sa 
Tinne men medgav att han blev paff av mötet 
med 21 000 dressyrfans i fotbollsarenan.
Ekipaget briljerade i sitt nya och svåra kürpro-
gram och Tinne satte fullt tryck i ”Anton” från 
start. Det blev några missar längs vägen men 
med 80,375 procent klarade världssexan sjunde- 
platsen och summerade en fin VM-vecka. 

- Vi hade för många fel men vi kommer igen, 
sammanfattade förbundskapten Bo Jenå, vars 
nya utmaning är att OS-kvala laget vid EM 
2015.
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Starka insatser i paradressyren
- Tänk att man ridit VM, utbrast en glad  
Gabriella Löf när hon red ut från banan efter 
VM-debuten i paradressyrens grade III. 
Stämningen var på topp i det svenska para- 
dressyrlaget i VM, som visserligen inte gav 
några topplaceringar, men prestationerna hör 
ändå till de starkaste i mästerskapet.

Agneta Aronsson leder det svenska paradressyr- 
laget som övervunnit det mesta både på häst- 
ryggen och i vardagslivet. Bakom varje ryttare i 
truppen finns en historia som berör. Här har 
hästarna betytt mer än för många andra ryttare. 
I laget var åldersskillnaden mellan yngsta och 
äldsta ryttaren hela 30 år!

En plats bland topp tio var en möjlighet, men 
med stentufft motstånd slutade laget 16, men 

VM blev en oförglömlig upplevelse med flera 
fina ritter. Anita Johnsson, från Laholm, trodde 
inte på VM-start alls i början av säsongen. 
Under paradressyrens grade Ia gjorde hon en 
strålande insats med Nefertiti, yngst i startfältet 
med sina sju år.

Sandra Karlsson från Eskilstuna var en av två 
ryttare i grade b som gjorde en mycket bra ritt 
med Vogue E och landade på fina procent. 
Kerstin Larsson Englund, Folkärna, Dalarna, 
hade bytt häst sedan EM i Herning i fjol och red 
Black Music som saknade rutin från större 
mästerskap.

Gabriella Löf, från Brugsvik rider grade III, och 
gjorde VM debut i spöregn. Men vad gjorde det 
när man förberett sig i storm menade den glada  
gotländskan.
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Tufft VM för reiningryttarna
I VM är reining en av de åtta grenarna och 
Sverige hade fem ryttare med till Caen: Fredrik 
Thomsson, Isabell Silverstolpe, Peter Ljungberg, 
Anders Josefsson och Johan Svensson. Men 
efter hästbesiktningen var endast tre svenskar 
kvar i mästerskapet då Fredrik Thomsons och 
Isabell Silverstolpes hästar inte passerade.

Peter Ljungberg och Anders Josefsson gjorde 
fina ritter men ingen av svenskarna tog sig till 
final.  Ljungberg slutade på plats 57 och Josefs-
son 58. Johan  Svensson slutade 68.

Tung distans för svenskorna
Klosterön Mont St Michel var en vacker fond 
för VM i distansritt som gick över 16 mil och 
längs Atlantstränderna och runt Sartilly, en 
timme sydväst om Caen. Distansritt är den näst 
största och snabbast växande grenen inom det 
internationella förbundet FEI, och en gigantisk 
ridsport i Frankrike.

Men det blev ett tungt VM för distansen på flera 
sätt. För Sverige började det i uppförsbacke när 
Frida Ekströms häst Zinner blev skadad och det 
svenska laget sprack. Sverige hade extra hårda 
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kvalregler till distansens VM och det skulle visa 
sig att det behövdes duktiga ekipage för att 
klara utmaningen. Landslagsledare Anneli 
Ohlén tog med sig två rutinerade ryttare till 
Sartilly: Yvonne Ekelund/Baron Grey Star och 
Maria Hagman-Eriksson/Bwuagadugo. 

Den regntunga VM-banan sög musten ur 
världsryttarna. Men svenskorna kämpade på 
bra de första etapperna. Maria Hagman Eriksson 
bröt dock på tredje sträckan när Bwuagadugo 
visade hälta. Yvonne Ekelund valde att bryta i 
slutet av etapp fyra när kampen mot klockan 
blev för svår. Att kliva av var inget svårt beslut:
- Jag är så nöjd över att våra svenska hästar mår 

så bra och jag vill stolt kunna se min häst i 
ögonen, menade Yvonne efteråt.

HE Sheikh Hamdan bin Mohd Al Maktoum, 
Förenade Arabemiraten och Yamamah blev 
världsmästare på tiden 8:08:28. Silver till 
Marijke Visser, Holland Laiza de Jalima 8:19:07 
och brons till Sh Abdulla Bin Faisal Bin Saqr Al 
Qassimi, Qatar, Koheilan Kincso 8:56:23. 
Spanien vann nationstävlingen före Frankrike 
och Schweiz.

Motigt för Sverige i fälttävlan
Med OS-silver från 2012 och ett EM-silver från 
2013 såg det ljust ut för svensk fälttävlan inför 
VM. Men det blev en resa fylld av motgångar 
och utan några medaljörer på startlinjen när 
VM drog igång. Dag Albert/Tubber Rebel och 
Malin Petersen/Sofarsogood var enda sven-
skarna som klarade sig i mål på en 33:e respek-
tive 34:e plats. Dag Albert var den som klarade 
den svåra terrängen felfritt.  Ludwig Svennerstål, 
den högst rankade svensken, slutade sitt VM i 
hästbesiktningen där han valde att inte visa om 
Alexander IV. Ett dramatiskt fall för Anna 
Hilton i slutet av terrängbanan punkterade 
svensktrion. Anna klarade fallet med en fraktur 
i underarmen. Ny chans att kvala till OS blir på 
EM i Skottland 2015. 

Tyskland tog dubbla guld med Sandra Auffarth 
som individuell världsmästare. Michael Jung 
tog VM-silvret och William Fox-Pitt blev 
bronsmedaljör. De sex främsta lagen är kvalade 
till OS: Tyskland, Storbritannien, Holland, 
Frankrike, Australien och Irland.
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Fin femteplats för voltigelaget
Svenska voltigelaget tog VM med storm. Otippade 
och i stenhård konkurrens slutade de femma i en 
fullsatt finalhall. Det är det bästa svenska 
mästerskapsresultatet i ett VM sedan Jerez 2002.
Voltigehallen Zenit kokade när det var dags för 
final mellan de tolv bästa lagen. Efter Sveriges 
suveräna grundomgång med ett historiskt bra 
kürresultat och en femteplats, fanns förhoppnin-
gar om en repris, och till och med avancemang i 
finalen. Det unga svenska laget var bäst när det 
gällde och satte en stensäker uppvisning.
- Alla satte personbästa idag, kommenterade 
tränaren Daniela Fiskbaek efteråt.

Det var med en självklar säkerhet och stor 
utstrålning som de sex blågula tjejerna satte bit 
för bit i den fyra minuter långa uppvisningen. 

Allt det svåra såg lätt ut. Femteplatsen var som 
en seger, en riktig kämpainsats av laget som 
innebar ett uppsving för grenen med ett stort 
medialt genomslag.

En tredjedel av en voltigeuppvisning hänger på 
hästen som bedöms av två domare och från det 
den kommer in på banan. Achim gjorde inte ett 
enda felsteg.
- Ronja (linföraren) och Achim gjorde en suverän 
uppvisning. Sedan förra VM i Kentucky har de 
legat i hårdträning och att kunna sätta en sådan 
här runda på ett VM är verkligen världsklass, 
berömde tränaren Daniela Fiskbaek.
Vid VM i Rom 1998 förlorade voltigelaget ett 
brons. Fyra år senare satt allt som det skulle 
och bronset var Sveriges. Men det skulle ta 16 
år innan nästa stora framgång.

VOLTIGELAGET
Natalie Brixland, 21, Åkarp

Ella Filippa Velander, 15, Flyinge

Emelie Hallberg, 17, Bara

Paulina Svensson, 12, Malmö

Marie Li Korse, 27, Lund

Alice Wilsson, 12, Laholm

Häst: Achim (svettfux, 1,79 m, valack, född 

1997, e. A-Dur - Avanti) Har bl a gått VM 

2010, EM 2011 och 2013.

Linförare: Ronja Persson

Tränare/lagledare: Daniela Fiskbaek
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- Men nu är vi världens femte bästa lag och på 
väg mot medaljerna igen, summerade Daniela 
Fiskbaek.
Tyskland tog guld med Schweiz och Frankrike 
på silver respektive bronsplats.

Sandra Anderberg representerade Sverige 
individuellt tillsammans med hästen Lu. De 
stod för en fin prestation som slutade med en 
24:e plats. Sandra är både svensk och nordisk 
mästare 2014. 

Fredrik Persson bland topp tio
Fyrspannskuskarna Fredrik Persson, Axel Olin 
och Tomas Eriksson åkte till VM i Normandie 
med hopp om medalj. Men när Tomas Erikssons 
bästa dressyrhäst blev skadad på plats, anade 
landslagsledare Lotta Pålsson att det skulle bli 
tufft för laget, som slutade på sjätte plats totalt.
Fredrik Persson inledde med 51,74 och årsbästa 
i dressyren men det blev en trevande start för 

både Axel och Tomas. I maraton trivdes kuskarna 
på den flacka banan som var lättkörd och snab-
bare än väntat, och körde upp laget till en sjätte- 
plats. Snabbast av svenskarna var Tomas Eriksson, 
åtta i maraton, och klättrade till en trettonde plats. 

Allt har stämt perfekt för Axel Olin som gjorde 
sitt första samlade VM och grundade med en 
bra dressyr och en ännu bättre maraton, sin 
bästa hittills. Felet kom i favoritgrenen, preci-
sionen.
- Jag har inte haft ner en enda boll tidigare i år, 
sa Axel med två bollar ner och slutade 26:a 
totalt.

Fredrik Persson såg ut att gå mot en felfri 
avslutning i VM-precisionen.
- Vi var en halvhalt från felfritt, kommenterade 
Persson som fick ett tidsfel. Fredrik Persson 
slutade bäst av svenskarna i fyrspannens VM på 
en fin tiondeplats, och var liksom Axel nöjd 

Fredrik Persson
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med sitt spann. Tomas Eriksson behöll 13:e 
platsen men beslutade efter VM att lägga ifrån 
sig tävlingstömmarna för gott (se nedan). Holland 
tog guld, Tyskland silver och Ungern brons. 
Individuellt blev det seger för Boyd Exell, 
Australien före Chester Weber, USA och Theo 
Timmermann, Holland.

Tomas tackade för sig 
Flerfaldige VM-guld-kusken Tomas Eriksson, 
Båstad, avslutade VM i Normandie med att 
tacka för sig efter 30 år på kuskbocken. 
- Det här var mitt sista mästerskap och min sista 
tävling, sa 52-åringen efter att ha kört in på 
trettonde plats i fyrspannens VM.
 - Det känns både skönt och vemodigt.
Tomas Eriksson annonserade redan för två år 

sedan att det fick vara färdigtävlat. 
En plats i fyrspannens världstopp tar kräver 
både tid, kraft och välvilliga sponsorer. Men så 
fick en tysk samarbetspartner skåningen att 
tänka om, ladda spannet med ett par fräscha 
hästkrafter och styra mot VM i Normandie. 
- Det här VM:et var vårt mål, sa Tomas Eriksson 
efter att ha kört ut från precisionskörningen och 
från den internationella körcirkusen för gott.
- Men nu får det räcka. 
VM i Normandie blev också sista rundan med 
de fem fyrspannshästarna: Rolle, Wittstein, 
Pamino, Speedy och Don Pronto. Tomas Eriksson 
är både lantbrukare och tränare och kommer 
garanterat finnas med i sporten även i framtiden, 

men inte som tävlingskusk.   

HÖJDPUNKTER I TOMAS KARRIÄR
• 17 SM-guld

•  7 VM medaljer - varav fyra guld (1990 och 2000)

• 1 EM-silver 2013

• Top Drivers Award tre gånger 1998,1999, 2000

•  Körde sitt första mästerskap 1984 i Szilvasvarad, 
Ungern – Lag silver

•  Har kört världscupfinal alla år utom ett sedan 
starten 2002

• Vann världscupfinalen 2004 i Göteborg

•  Senaste internationella segern i Donaueschingen 
2013

• Vann inomhusvärldscupen i Stockholm 2013
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56Foto: Roland Thunholm
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GULD-EMMA!
Trea i dressyren, tvåa i maraton 
och så seger i precisionen.  
Med den imponerande resultat- 
raden körde 21-åriga Emma 
Gustavsson mot ett glimrande 
EM-guld för unga kuskar.

Det var bland tuffast tänkbara motstånd som  
de svenska unga kuskarna rullade in på EM i 
Walbrzych Ksiaz i Polen i slutet av augusti. 
Emma Gustavsson från Linderöd och Vinslövs 
RF i Skåne, och korsningsponnyn Windy Boy 
Rocket, var i fin form och hade grundat med ett 
SM-guld för unga kuskar, ponny. Allt kändes 
perfekt inför den inledande dressyren. Men ett 
galoppinslag i första ökningen straffade sig 
direkt och Emma var rejält besviken. Poängen 
räckte dock till en tredjeplats i ponny-klassen 
och gav ett fint utgångsläge fortsatt i EM för 
svenskduon.

I maraton var det full sula som gällde för att ta 
in på ledningen och den taggade ”Wimse” gav 
allt i terrängen. En boll ner innebar ett hack upp 
i sammandraget och inför den avslutande preci-
sionskörningen hade Emma en boll till godo på 
trean, häng på guldet. Och ledaren Timo  
Eitzmann hade inte råd att riva. 

- Banan var svår och tiden var tajt, berättade 
Emma som var nervös inför finalmomentet.
- Mina ben skakade när jag körde in på banan 
och när jag fick startsignal så tog jag ett djupt 
andetag. Men sen blev jag lugn och koncentrerad. 
Nu var det bara viljan som skulle avgöra intalade 
hon sig.

Emma körde lugnt och noggrant och hade till 
och med tid att kolla på klockan flera gånger. 
Felfri och inom tiden innebar ett solklart silver, 
som med en rivning för ledande tyske kusken 
strax därpå förvandlades till guld. En viljans 
seger.
- En fantastisk känsla. Är så tacksam över den 
här fantastiska ponnyn vi har och att han ställer 
upp i alla lägen för oss, berättade Emma efter 
segern.
Nu är hennes Young driver tid över.
- Så nästa år ska jag ge seniorerna en match!
Det svenska laget slutade en ynka boll från 
bronset på en fjärdeplats. Oskar Mortensen 
slutade nia, Linnea Kristensson sexa och Linda 
Wigren sjua. Vann lagtävlingen gjorde Tyskland 
före Ungern och Polen.

Se Emma och Windys väg mot guldet. Här i 
maratonmomentet.   

https://www.youtube.com/embed/6440U4vly9E?feature=player_embedded
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RESULTAT EM KÖRNING 
PONNY, YOUNG DRIVER: 
1.  Emma Gustavsson, Sverige 93,39 

2.  Timo Eitzmann, Tyskland 95,58 

3.  Michael Hodgson, Storbritannien 96,60 

7.  Linda Wigren, Sverige 101,09
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"Mina ponnyer betyder jättemycket för mig. Windy Boy Rocket 

har vi haft så roligt med i alla år och jag hoppas han vill vara 

med och fightas några år till. Han är en riktig tävlingsindivid. 

Att vi tog EM guld tillsammans var fantastiskt och min ponny 

var så lydig han kunde vid precis rätt tillfälle. Han kände nog 

att det var fullt allvar!”
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IRMA KARLSSON
EM-guldmedaljör Young Rider hoppning,  

Årets komet, Gothenburg Horse Show stipendiat
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GULD-IRMA!
Irma Karlsson, 21 år, och 
hästen Cornet 39 tog Sveriges 
tredje EM-guld genom tiderna 
för unga ryttare.

SM-brons och segerskräll i trestjärnig Grand 
Prix i Polen skvallrade om en formtopp för 
Irma Karlsson och åttaårige Cornet 39 när de 
gav sig in i EM-elden för unga ryttare (16-21 år) 
i italienska Arezzo i slutet av juli. 

EM började perfekt för duon i tidshoppningen 
och en felfri första omgång i laghoppningen. I 
andra omgången av laghoppningen kom helgens 
enda nedslag. Inför den individuella finalen låg 
de sexa.
- Jag visste att jag hade chans att slå mig fram 
till en medalj. Men att det skulle räcka till guld 
trodde jag inte, sa en glatt överraskad Irma 
Karlsson.
Med två felfria rundor i den individuella finalen 
var guldet bärgat.

EM-guldet är Sveriges tredje för unga ryttare 
hittills. Bakom finns ett vinnande familjerecept. 
Guldupplägget satte Irma nämligen tillsammans 
med guld-tränaren Agnetha Lindelöw och 
pojkvännen Douglas Lindelöw, som var den 
som matchades mot guldet senast, 2010 med 

hästen Talina. 1997 var det Helena Lundbäck 
och Mynta som stod för guldyran. 

För Douglas och Helena var medaljerna en 
injektion för fortsatt framgångsrika karriärer 
som seniorer. 
- Nu gäller det att ladda om och försöka ut-
vecklas som senior, menar Irma Karlsson som 
också belönades med ”Årets komet”, Tidningen 
Ridsports läsares pris, på Ryttargalan 2014.

Irma Karlsson är uppvuxen i Bollnäs och rider 
för Bollnäs Ridklubb. Efter gymnasiet flyttade 
hon till Hörby och Lindelöws stall Fulltofta. 
Irma har bland annat även ett SM-silver som 
junior och en tredjeplats i Gothenburg Horse 
Show Young Rider Krafft Cup på meritlistan. 
EM-guldet gav henne en personlig inbjudan till 
Gothenburg Horse Show 2015. Irma har ridit i 
ungdomsklasserna under Gothenburg Horse 
Show tidigare. 2014 tilldelades hon även Stif-
telsen Gothenburg Horse Shows stipendium.

Både silver och brons i unga EM gick till Tyskland 
genom Kaya Lüthi respektive Laura Klaphake. 
Sverige slutade sexa i lagtävlingen 

Se fullständiga resultat EM för unga ryttare och 
juniorer.   

http://www3.ridsport.se/Kalender/Forbundet/2014/07/ArezzoItalienCH-EU-YJCh-S/
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INFLYTTNINGS- 
FESTEN!

Sweden International Horse 
Show är Stockholms nya 
stolthet och samlade 84 854 i 
Friends Arena premiäråret 
2014. 13 750 under en och 
samma föreställning betyder 
världsrekord på hästevene-
mang inomhus!

Med en inkörd organisation, ett beprövat koncept, 
massor av nyheter och darrande premiärnerver, 
flyttade Sweden International Horse Show till 
Solna och Friends Arena i november, Nordens 
största inomhusarena. Evenemanget rivstartade 
med inomhusfälttävlan som blev en braksuccé, 
möttes av stående ovationer och satte tonen på 
den nya hästfesten. Fälttävlan tog sig in som det 
tredje bästa inslaget genom tiderna (Stockholm 
International Horse Show), endast slagen av 
fransmannen Pignon och Stockholm Grand 
Prix. Segrande Niklas Lindbäck och Mister Pooh 
bjöd på fartfylld show. Hästarna och publiken 
stortrivdes med upplägget i fotbollspalatset och 
fälttävlan galopperade in på programmet för att 
stanna.
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FÄLTTÄVLAN TOPPAR I 
PUBLIKUNDERSÖKNING
Så här rankar SIHS-publike de olika föreställningarna.

Källa: Publikundersökning 2014, betyg 1-5

1. Inomhusfälttävlan   4,85

2. Garde Republicaine, showinslag fre   4,66

3. Stockholm Grand Prix sönd fm  4,63

3. Garde Republicaine, showinslag lörd  4,63

5. VW internationell hoppning, lörd  4,62

5. Garde Republicaine, showinslag matiné 4,62

7. Poddkampen  4.57

2014 års evenemang la sig på andra plats i jäm-

förelse med de tio senaste hästfesterna i Stockholm, 

slagen av Stockholm International Horse Show med 

orienttema 2010.
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Den breda mixen av show, hästmässa och tävling 
i världsklass i lagom stora doser, håller efter 22 
år. Visst fanns det ”barnsjukdomar” i det nya 
evenemanget som ska botas till 2015, som säkrare 
passager, bättre logistik och restaurangutbud 
som passar ridsportpublikens långa evenemangs-
dagar bättre. Men evenemanget kunde ta för sig 
ordentligt i Friends Arena, genom ett generöst 
utställarområde med plats för en av Sveriges 
största inomhusmässor, uppvisningar och en 
hel hästrasutställning som blev en klar hit. 
Europas största LED-skärm blev en självklar 
avdelare mellan arenan och utställarområdet och 
gav en spännande dimension åt evenemanget.

Bland de sportsliga höjdpunkterna hörde en 
suverän svensk kürseger för Tinne Vilhelmson 
Silfvén och Don Auriello i Reem Acra FEI 
World Cup™ Dressage, en insats som belönades 
med en av fem vinnarbilar. Peder Fredricson 
och H&M Sibon var i storform och vann en bil 
och avslutande Sweden Grand Prix, till publik-
ens stora förtjusning. FEI World Cup Driving 
hör till de ständiga publikfavoriterna och bjöd 
på svenska spann genom Fredrik Persson och 
Tomas Eriksson. För Tomas Eriksson blev det 
sista varven i världstoppen eftersom han efter en 
lång karriär tog farväl av publiken och avtackades 
av i den fullsatta arenan (läs mer här).  

H.K.H Kronprinsessan Victoria klippte bandet 
vid den högtidliga invigningen och evenemangets 
sportchef Malin Baryard hoppade in tävlingen. 

En ny era i ridsporthistorien kan börja.   
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PUBLIK- 
MAGNETERNA

Ridsportens hästfester 
fortsätter att locka storpublik.

75 000 hästälskare besökte Gothenburg Horse 
Show under de fem tävlingsdagarna 2014. 
Visserligen utan världscupfinaler i den 37:e 
upplagan av ridsportens vårklassiker, men det 
blev tävling i absolut världsklass och svensk 
seger dessutom i den prestigefyllda Grand 
Prix-hoppningen Gothenburg Trophy av Emma 
Emanuelsson och Titan. Patrik Kittel var tvåa 
både i världscupens Grand Prix-dressyr och i 
küren, Reem Acra FEI World Cup. Dessutom 
imponerade Malin Baryard Johnsson, Douglas 
Lindelöw och Niklas Jonsson med höga place-
ringar i världscuphoppningen, Longines FEI 
World Cup. Rolf- Göran Bengtson missade 
Scandinavium på grund av en ljumsskada.

Gothenburg Horse Show vann utmärkelsen för 
“Best Press Office for Longines FEI World Cup” 
under säsongen 2013-2014. Medias represent-
anter röstade för Scandinavium och Gothenburg 
Horse Show hyllades under Longines FEI 
World Cup™ Final i Lyon, Frankrike. Mayvor 
Thorin, presschef under Gothenburg Horse 

Show, tog emot priset. Mayvor har arbetat med 
världscupen i Göteborg sedan första finalen 
1979!

Falsterbo Horse Show växer och under 2014 
besökte rekordmånga, 63 244 personer, den 
populära hästfesten under juliveckan när sol 
och bad konkurrerade som mest. 
- Jag tror det extra höga besöksantalet beror på 
att en ny publik hittat hit, en publik som 
uppskattar ett internationellt event med både 
hästsport och show i en härlig miljö, komment-
erade showgeneralen Jana Wannius rekord-
siffran. 

Till tävlingens sportsliga höjdare hörde hemma-
segern i Longines Grand Prix under Falsterbo 
Horse Show genom Alexander Zetterman, 24, 
och Cafino. World Dressage Masters är dressyr- 
tävlingen som betyder massor för både interna-
tionell och svensk dressyr. I år var det Patrik 
Kittel och framtidshästen Deja som visade klass 

och vann.   
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DUBBLA EM 
TILL SVERIGE

2014 firade vi att Sverige får 
värdskapet för två stora inter-
nationella evenemang. EM i 
Göteborg 2017 och EM för 
ponnyer i Malmö 2015. 

Hela Göteborg blir en arena när EM i hoppning, 
dressyr, körning fyrspann och dressyr för 
ryttare med funktionsnedsättning arrangeras i 
staden 2017. 

Göteborg är en van ridsportarrangör. Gothen-
burg Horse Show i Scandinavium har funnits i 
snart 40 år och har varit värd för världscupen i 
hoppning och arrangerat flera världscupfinaler. 
Då är det Scandinavium som är arena, nu hamnar 
hästar, ryttare och kuskar mitt i folkvimlet med 
Ullevi som fantastik huvudarena. Fyrspannen 
kör i Slottsskogen och Heden blir ett centralt 
publikt område med aktiviteter för alla. 

Sedan Ryttar-VM i Stockholm 1990, som satte 
standard för hur ett samlat Ryttar-VM formas, 
har det även blivit vanligare även med samlade 
Europamästerskap i ridsporten. Vid senaste EM 

i hoppning (dressyr och dressyr för ryttare med 
funktionsnedsättning) i Danmark var 24 nationer 
med 231 ryttare representerade. 

- EM i Göteborg kommer att bli en riktig fest 
och en möjlighet att visa fler vilken fantastisk 
idrott ridsporten är, sa Anders Mellberg i ett 
pressmeddelande i juni. Preliminära datum är 
20-27 augusti 2017.

Ponny EM till Malmö 2015
Men redan 2015 är Sverige och Malmö stolt 
värd för FEI European Championships for 
Ponies (hoppning, dressyr och fälttävlan). 
Mästerskapet äger rum den 5-9 augusti på 
Ribersborg. Det familjefest i strandkanten och 
en viktig milstolpe för svensk ponnysport. Ett 
ponny-EM på hemmaplan betyder massor för 
ridsporten i stort och för ungdomarnas utveck-
ling i synnerhet.

Organisationen bakom Malmö City Horse 
Show har mångårig erfarenhet av att arrangera 
stora tävlingar och mästerskap. Senast 2013 
stod staden som värd för EM i fälttävlan.   



70



71

CENTRALA 
UNGDOMSSEKTIONEN
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Ridsporten är ung och därför är också ung-
domsinflytandet sedan länge en stadge- 
reglerad självklarhet. Här leder unga andra 
unga och ungdomssektioner på alla nivåer har i 
årtionden varit förtrupp för många av ridsportens 
viktiga frågor. Centrala Ungdomssektionens 
(CUS) utmaning för framtiden är att anpassa 
verksamheten och förutsättningarna för engage-
mang till dagens ungdomar och mötesplatser.

UNGA PÅVERKAR

CENTRALA 
UNGDOMSSEKTIONEN
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ÅRETS UNGDOMSLEDARE 2014
Anna Holmegren, Askims FRK
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UNGA JOBBAR 
FÖR TRYGGHET

Det fina med att vara ung och 
engagerad inom svensk rid-
sport är att man får möjlighet 
att växa med hästar samtidigt 
som man gör så mycket men-
ingsfullt för andra. Under 2014 
jobbade Centrala Ungdomssek- 
tionen framförallt för kraftfulla 
nätverk, ungt ledarskap och för 
att alla ska vara trygga i stallet. 

Under 2014 jobbade Centrala Ungdomssek-
tionen framförallt för kraftfulla nätverk, ungt 
ledarskap och för att alla ska vara trygga i 
stallet.

Klart att man ska känna sig trygg!
Alla ska känna sig trygga och välkomna i stallet. 
Att trivas bland kompisar och utvecklas utifrån 
sina egna förutsättningar. Men det är inte alltid 
en självklarhet. Satsningen ”Trygg i stallet” är 
sedan ett par år en av CUS viktigaste verksam-
heter och en satsning som även fokuserar på 
ungas  hälsa och välmående.   

- Tillsammans med vuxna som goda förebilder 
är det en av de viktigaste delarna för att stallet 
ska kunna bli en så trygg plats som möjligt, 
säger Malin Gustafsson, ordföranade i CUS. 
Att bygga unga människors självkänsla och 
självförtroende är en viktig utgångspunkt. Under 
2015 kommer en uppdatering av materialet 
”Vara” som behandlar just de sakerna, att göras.

En särskild satsning kommer också att göras på 
ung ridsports kommunikationskanaler.

Ökat DUS-engagemang
På regional nivå finns Distriktsungdomssektion-
er (DUS) som ett stöd till föreningarnas US och 
för att samla ung ridsportkraft i en region.  Men 
under senare år har DUS-verksamheten varier-
at avsevärt. För att skapa livskraftig verksam-
heten har en riktad satsning gjorts med stöd 
från Hästnäringens Ungdomssatsning, bland 
annat genom träffar och stöd genom en projek-
tledare. Idag finns någon typ av ungdoms- en-
gagemang i förbundets samtliga19 distrikt. 
Satsningen fortsätter även 2015 med bland annat 
utvecklingen av en kommunikationsplattform 
för inspiration och erfarenhetsutbyte mellan 
CUS och DUS. 
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Ledarutbildning under lupp
Svensk ridsport bildar skola när det gäller att 
utbilda och engagera unga ledare inom idrotten. 
Cirka 700 unga ledare har årligen skolats via 
ungdomsledarkurserna. Idag är siffran cirka 
500. Nu vill CUS vända trenden. 
- Det gäller att tydligt anpassa  utbildningarna 
för den  vardag unga i stallet möter idag, säger 
Malin Gustafsson, ordförande i CUS. Översynen 
av utbildningen innefattar även en målgruppsan-
alys ökad anpassning för unga tävlingsryttare. 

Gabriella Thorell, forskare och huvudlärare i 
pedagogik på Ridskolan Strömsholm, är ett 
värdefullt stöd i arbetet. 

Young Riders lounge – en ny mötesplats 
För att engagera tävlingsintresserade ungdomar 
arbetar CUS med nya nätverk och mötesplatser. 
Ett initiativ 2014 var Young Riders Lounge i 
Sweden International Horse Show är, ett mat-
nyttigt mingel med inspirerande gäster för unga 
tävlingsryttare. Minglet får en uppföljare under 
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”På vårt stall är alla verkligen vänner med alla ingen 
snackar skit om varandra och alla gillar alla! Jag 
tycker US (ungdomssektionen) är ett bra sätt! I vårt 
US samlar vi in pengar genom ponnyridning eller sälja 
kakor mm. Vi andvänder sedan pengarna till att åka 
och bada eller något som alla tycker är roligt som vi 
bestämmer tillsammans som förra gången så hade vi 
pizzakväll i manegen samtidig som byggde vi fram banan 
som vi skulle ha dagen efter på vår clearround. Eller 
som nu ska vi alla som vill åka iväg och bada. Det 
bästa tycker jag är att alla kan följa med, även de som 
jag har missat att vara på två möten. Alla får lektions-
ryttare till elitryttare få följa med. 0-100 åringar.”

Blogginlägg om ungdomsengagemang 2014.

#ungiridsporten
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Premiären för nya mötesplatsen Young 

Riders Lounge blev en hit, med unga 

ridsportare, vassa tävlingsryttare och kända 

profiler. Bland annat fick ungdomarna möta 

hoppryttaren Jens Fredricson.
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Gothenburg Horse Show 2015 där även 
föräldrar får en särskild inbjudan.

Karlstad RK har Årets ungdomssektion
En aktiv sektion med ett härligt engagemang 
och vilja. Så beskrivs Årets ungdomssektion 
som kommer från Karlstads RK. Här är målet 
att alla styrelsemedlemmar som har åldern inne 
ska ha genomgått Ridsportens Ungdomsledar- 
kurs, en målsättning som idag uppfylls. Sektionen 
jobbar också aktivt tillsammans med US hos 
närliggande klubbar och bidrar därmed starkt 
mot målet “Ett Förbund”. Stipendiet på 10 000 
kronor ungdomssektionen använda till ett 
projekt för att lyfta ridsporten i samhället. En 
film som visar på ridsportens positiva värden 
och som kan spridas i skolklasser och på sociala 
medier. Pengarna kommer även att göra det 
möjligt för skolklasser att få prova på ridning.

Heja Anna Holmgren från Askims FRK!
Anna är en engagerad och glad tjej som lägger 

mycket av sin fritid i stallet och inom ridsporten. 
2014 utsågs hon till Årets Ungdomsledare. 
Bland annat därför att hon alltid värnar högt att 
alla i stallet ska känna sig trygga. Och för att 
hon är så bra på att se och uppmuntra alla. 
Anna är initiativrik och är bland annat grundaren 
av klubbens populära “ULL” – Ungdomssek-
tionens lilla ledarkurs, en mindre variant av 
Svenska Ridsportförbundets Ungdomsledarkurs. 
Anna är en fin förebild och en glädjespridare som 
skapar trygghet för både hästar och människor. 
Genom stipendiet på 5 000 kr ska Anna fördjupa 
sina häst- och ledarskapskunskaper, för att på 
så vis fortsätta fungera som ett tryggt stöd för 
klubbens ungdomar.

”Kungar” i hästkunskap
Kunskapstävlingen Hästkunskap Cup fick tre 
tunga segrare 2014. I zon Syd segrade Trelle-
borgs Ryttarförening och i zon Mitt Västerås-
Barkarö Ridklubb. Segrare i zon Norr blev 
Överkalix Ridklubb.   
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RIDSKOLE- 
OCH ANLÄGGNINGS-
SEKTIONEN
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Ridskole- och Anläggningssektionen (RAS) 
arbetar för utveckling och kvalitetssäkring av 
den svenska ridskolan. Här ryms både säkerhets- 
och anläggningsfrågor genom till exempel 
besöksverksamhet och egentillsyn i ridskole- 
verksamheten. Sektionen ansvarar också för 
ridning för ryttare med funktionsnedsättning. 

I RIDSKOLANS  
TJÄNSTRIDSKOLE- 

OCH ANLÄGGNINGS-
SEKTIONEN
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RIVSTART FÖR 
RAS 2014

RAS rivstartade 2014 i  
högt tempo med projektet 
”Föreningarna och kom-
munerna” och faktaspäckade 
guider om ridbaneunderlag 
och hästanläggningar. 

Lillemor Borko är Årets ridlärare 
Lillemor ”Lillis” Borko har jobbat som ridlärare 
på Enskede Ridskola i 35 år och många av 
hennes elever har ridit för henne under lång 
tid. Har man fått en plats i någon av Lillemors 
grupper släpper man den helt enkelt inte.  
Lillemor fick själv en gedigen utbildning av 
ridskolans grundare Hans Georg Netterberg.
 - Vi följer samma system idag, även om det ju

blivit mindre disciplin och mer pedagogik 
genom åren, säger hon.

Lillemor Borko är utbildad Svensk Ridlärare 
SRL1, C-tränare och hon tävlar dressyr på 
medelsvår nivå. Utmärkelsen Årets Ridlärare 
delas ut av RAS på Ryttargalan.

Sundsvalls FRK är Årets ridskola
– Det här känns otroligt stort och vi är helt 
euforiska. Vi åkte direkt och köpte tårta när vi 
fick veta, sa ridskolechefen Birgitta Lindstrand 
efter det glada beskedet att Sundsvalls FRK 
utsetts till Årets ridskola. 

Hon har arbetat här i över 30 år och för en 
verksamhet som är känd för sin gemenskap och 
sitt sociala engagemang. Ridskolan tar bland 
annat emot skoltrötta ungdomar som genom 
praktik i stallet får ökat självförtroende och 
självkänsla som gör att de kan ta sig an skolar-
betet med ny energi. Den starka föreningsandan 
hos Sundsvalls FRK gör storverk.  Som när man 
samlade ihop 600 000 kronor till ett nytt ridhus, 
efter att det gamla ridtältet rasat ihop av 
snömassorna i december 2012.
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- Alla ville hjälpa till och det var allt från att 
sälja salami och lotter till att ordna auktioner 
och loppis med saker som folk skänkte, säger 
Birgitta.

Utmärkelsen Årets ridskola delas ut av RAS i 
samarbete med Agria Djurförsäkringar.

Anna är resande i ridskolefrågor 
Sedan i höstas är Anna Reilly från Bohus norr 
om Göteborg, anställd som Svenska Ridsport-
förbundets ridskolerådgivare.

Att vara ridskolerådgivare handlar om att 
finnas till hands för ridskolorna med stöd och 
diskussioner kring till exempel anläggnings-
frågor, strategiarbete, avtal, arbetsmiljö eller råd 
när det ska köpas in nya ridskolehästar. En hel 
del handlar om säkerhet. Men också om kom-
munkontakter.
-Det superkul att intresset är så stort från 
kommunerna. Det märks en tydlig skillnad på 
senare år.  Nu händer det saker på många håll i 
lande.

Anna Reilly är utbildad Svensk Ridlärare SRL1 
och har arbetat som ridskolechef i många år. 
Hon var tidigare konsulent hos Västergötlands 
Ridsportförbund. Nu blir hela ridsportsverige 
hennes arbetsplats.
-Det är en möjlighet att se ridsporten ur ett 
ännu större perspektiv vilket är otroligt inspire-
rande, säger Anna.    
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KUNSKAP  
PÅ EXPORT

Samlad expertis i smart för-
packning. Ridskole- och  
anläggningssektionens guider 
om hästanläggningar och 
ridunderlag var uppskattade 
premiärer 2014, som också 
rönte internationell upp- 
märksamhet.

Att ge kvalitativt stöd och rådgivning till med-
lemmar baserad på beprövad erfarenhet och 
vetenskaplig grund, är en del av Svenska Rid-
sportförbundets strategi för hästhållning och 
anläggningar. Med hjälp av namnkunniga 
referensgrupper producerades två faktaspäck-
ade material under året.

Unik underlagsguide 
I takt med att ridsporten växer och kraven på 
underlag höjs har suget efter kunskap om 
ridbanor ökat bland både föreningar, privatper-
soner och tävlingsarrangörer. Gratismaterialet 
Ridunderlag – en guide var därför en välkommen 
nyhet när den lanserades i ett lättläst digitalt 
och miljövänligt format under våren. Guiden 
vänder sig både till den som vill ha kortfattad 
kunskap i ämnet och till den som ska anlägga 
en ridbana. Det internationella ridsportförbun-
det FEI, gjorde tummen upp för produktionen 
och översatte guiden i en engelsk upplaga som 
för lanserades i samband med FEI Sports 
Forum i slutet av april där det fick ett mycket 
fint mottagande, inte minst av internationella 
toppryttare. Underlagsguiden är det första 
materialet i sitt slag i världen och bygger på en 
lång svensk forskningstradition och har utarbetats 
av en referensgrupp.
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Svenska Ridsportförbundets referensgrupp 
för ridunderlag
Lars Roepstorff, veterinär och professor SLU. 
Författarna Elin Hernlund och Cecilia Lönnell, 
veterinärer och doktorand respektive med.vet 
doktor i ett forskningsprojekt om underlag, 
träning och skador inom SLU. Lars Bergström, 
ingenjör och materialexepert, Ann-Margrethe 
Andersson, Svensk Felow och Ridledarutbildare, 
Björn Carlsson, A-tränare i hoppning mm, Fredrik 
Fogelberg, forskare JTI, Oliver Hoberg, expert 
tävlingsunderlag, Fia Krügel, ridlärare, Markku 
Söderberg, ridskolechef och ordförande i Svenska 
Ridsportförbundets Ridskole- och anläggning- 
sektion. Veterinärer och forskare från Sveriges 
Lantbruksuniversitet (SLU) samt svenska och 
utländska experter med gedigen erfarenhet av 
att bygga ridbanor. 

Vasst verktyg om hästanläggningar
En inventering av Sveriges ridskolor och rid-
klubbar (2011) visade att anläggningar som 
byggdes på 1970- och 80-talet är slitna. Under 
närmaste åren behöver många byggas om eller 
ersättas med nybyggen. Ett ökat behov av 
rådgivning i anläggningsfrågor var bakgrunden 
till  ”Hästanläggningar – en guide” som lanse-
rades under hösten och som bygger på den 
samlade expertisen hos referensgrupp med 
kunskaper om hästhållning, arkitektur, djurskydd, 
hästhälsa, arbetsmiljö, ridskola, tävling etc.  
- Guiden erbjuder ännu ett värdefullt verktyg 
för kvalitetssäkring av våra ridskolor och en 
möjlighet att sprida kunskap om hästanläggningar 
till fler, som till exempel till landets kommuner, 
sammanfattade Ridskole- och anläggningssek-

tionens ordförande Markku Söderberg när 
guiden lanserades i samband med mässan 
Träffpunkt Idrott i Göteborg i november.
Guiden är också ett steg i Ridsportförbundets 
system för egenkontroll av anläggningar, där en 
omfattande besöksverksamhet (läs mer) och 
checklistan ”Hästhållning med kvalitet” utgör 
en gedigen grund. Guiden är gratis och digital 
och har samma upplägg som underlagsguiden 
med kunskap på olika nivåer och möjlighet till 
fördjupning. 

Svenska Ridsportförbundets referensgrupp 
för djurskydd och hästanläggningar 
Niklas Adolfsson, agronom, Mattias Gårdlund, 
djurskyddsinspektör och ledamot i för-
bundsstyrelsen, Anita Jonsson, ridskolechef, Anna 
Lundberg, forskare och lektor i etologi vid SLU, 
Marcus Lundholm, tjänsteman med ansvar för 
hästhållningsfrågor på Svenska Ridsportför-
bundet, Cecilia Lönnell, veterinär och journalist, 
Mats Molén, arkitekt, SAR/MSA Märta North, 
veterinär, Jordbruksverket, Anna Reilly, ridskole- 
rådgivare Svenska Ridsportförbundet, Markku 
Söderberg, ridskolechef och ordförande i Svenska 
Ridsportförbundets Ridskole- och anläggningsse-
ktion, Michael Ventorp, agronom med kompetens 
i byggnadsfunktion, Sofie Viksten, doktorand, 

SLU och Miljö- och hälsoskyddsinspektör.   

HÄSTAN- 
LÄGGNINGAR
EN GUIDE

HÄSTAN- 
LÄGGNINGAR
EN GUIDE
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KOMMUNSATSNING 
SOM TAR SKRUV

Satsningen ”Ridklubben och 
kommunen” har sedan 2012 
jobbat för att intensifiera den 
positiva dialogen mellan rid-
klubbar och kommuner. Idag 
storsatsas det på ridsport på 
många håll i landet.

I varje svensk kommun finns minst en ridskola 
och att ridklubben ska vara en naturlig del i 
kommunens beslutsprocesser är målsättningen i 
projektet ”Ridklubben och kommunen”. Projek-
tet initierades 2012 och drog igång på allvar 
under 2013 och 2014. Genom aktiv opinions-
bildning, rådgivning och skarpa verktyg som 
föreningarna kan använda i sitt påverkansarbete, 
vill Ridsportförbundet inspirera till en lokal 
kommundialog, lyfta anläggningsfrågorna och 
ridsportens värden som mötesplats för alla.

Satsningen är långsiktig men i takt med ett ökat 
intresse för ridsporten generellt, syns redan 
tydliga exempel på hur sporten utvecklas runt 
om i landet. På många håll tas initiativ till nya 
anläggningar eller renoveringsprojekt. Rid-

sportsverige är avlångt och förutsättningarna för 
föreningarna visserligen skiftande, men många 
distrikt upplevt en tydlig och positiv attityd-
förändring hos kommunerna. Det är helt enkelt 
ridsportens tur, och även om kommunernas 
resurser är knappa, finns ändå ridsporten med i 
diskussionen i större utsträckning än tidigare. 
Kommunprojektet var också en del av valrörels-
en under 2014, något som även speglades i 
media där antalet artiklar som speglar ridklubb- 
och ridskolefrågor stadigt ökar. En serie material 
och manualer på temat opinionsbildning har 
tagits fram och används flitigt av föreningarna. 
Genom distriktsvisa träffar med rubriken 
”Positiv kommunpåverkan – hur gör man?”, 
lyftes lokala och regionala nyckelfrågor ur ett 
opinionsperspektiv under 2013 och 2014. I 
Halland resulterade till exempel kvällen i att 
Varbergsklubbarna gick samman i en allians, 
som tillsammans påverkade kommunen. Idag 
har Varbergs kommun tagit fram en  
”Utredning om ridsportens förutsättningar i 
Varbergs kommun” som kommer att innebära 
ett ökat stöd till ridsporten i kommunen.

Älska hästkraft lyfter folkhälsan
Att förbättra folkhälsan är ett av samhällets 
viktigaste mål och därför är det viktigt att visa 



hur ridsporten kan bidra och visa hur hästar 
och ridsport får människor att må bra. Det är 
också syftet bakom rörelsen Älska hästkraft 
som lanserades under året som ett samlat 
budskap för hela ridsporten, ett sätt att höja 
ridsportens röst i valrörelsen men framförallt 

för att sprida ridsportens många värden vidare. 
Budskapet har lyfts i en rad olika centrala 
sammanhang, sammanfattats i en folder och 
fick bland annat följa med till ATGs Hästens 
Dag i Kungs- trädgården och vid Strömsholm-
stävlingarna i juni. Rörelsen rullar vidare 2015.
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Älska hästkraft – ett budskap som fastnar!

Genom en positiv kommundialog vill vi 

öppna dörrarna för fler och arbeta för 

ändamålsenliga ridsportanläggningar.
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På mässa bland makthavarna 
Under mässan Träffpunkt Idrott i Göteborg i 
november träffades beslutsfattare, påverkare för 
att diskutera idrott, anläggning, fritid och folkhäl-
sa. Självklart fanns också Ridsportförbundet på 
plats, och noterade ett märkbart ökat intresse 
för ridsportens frågor. Det var andra året som 
Ridsportförbundet deltog aktivt med en monter 
på mässan som samlar flera av förbundets 
viktiga målgrupper, som till exempel beslutsfattare 
från landets kommuner. Anläggningsfrågorna 
är det genomgående temat på mässan och 
intresset var stort när ridsporten bland annat 

lanserade nya materialet ”Hästanläggningar – en 
guide”. Det är för att uppmärksamma kommuner 
på ridsportens styrkor, förutsättningar när det 
gäller anläggningar och förbundets som resurs 
som rådgivare i häst- och anläggningsfrågor, 
som ridsporten deltar. Från Ridskole- och 
anläggningssektionen medverkade ordförande 
Markku Söderberg och ledamoten Nina Anyai 
som också är ridskolechef och ordförande i 

Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund.  

Läs mer om hur hästar får människor att må 
bra.   

http://www.e-magin.se/v5/viewer/files/viewer_s.aspx?gKey=ng8qmmj5&gInitPage=1
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SÅ STÖTTAR NÅGRA STÖRRE  
KOMMUNER RIDSPORTEN

•  Stockholm (897 700 invånare) har 2004–2013 investerat 212 miljoner kronor i stadens ridsport- 

anläggningar. Ger inga driftbidrag.

•  Göteborg (533 271 invånare) driver ingen ridanläggning. 2013 fick tio anläggningar 2,4 miljoner 

kronor. Ridanläggningar fick 20 miljoner kronor, och ridvägar lika mycket, 2004 –2013.

•  Malmö (319 994 invånare) är i färd med att ta över ansvaret för anläggningarna hos Malmö 

Ridklubb och Örestads Ryttaresällskap. Bygger nya anläggningar till Klagshamns Ryttarförening 

och Malmö Civila Ryttarsällskap, som behöver flytta. Klagshamns anläggning beräknas kosta  

40 miljoner kronor och stå klar i höst. 2014 betalade kommunen runt 9,8 miljoner kronor i drift-

bidrag och anläggningshyror.

•  Linköping (150 202 invånare) satsar på storbygget Smedstad Ridsportcenter som beräknas 

kosta 100 miljoner kronor. Anläggningen har fått Malin Baryard Johnsson som ambassadör och  

ska stå klar 2016. Tretton ridsportföreningar får stöd, varav fem med ridskola.

•  Västerås (142 131 invånare) har inga egna anläggningar. 2005 investerade ägaren till Stora 

Ekeby utanför Strömsholm, 7 miljoner kronor i nytt stall som kommunen sedan hyr. 2013 fick tre 

anläggningar 2,5 miljoner kronor i driftbidrag.

•  Norrköping (133 749 invånare) äger fyra ridanläggningar som ridklubbar arrenderar. 2013 fick  

sju ridklubbar 1,5 miljoner kronor i driftbidrag.

•  Jönköping (130 798 invånare) äger sex anläggningar som hyrs ut. 2009 byggdes nytt ridhus för 

9,6 miljoner kronor på en kommunal anläggning. 2013 fick kommunens elva ridklubbar dela på  

1 450 000 kronor i driftbidrag.        

•  Också i Härnösand (24 509 invånare) planeras bygget av en större ridanläggning där kommunen 

satsar runt 40 miljoner kronor.

Källa: Sammanställt av Häst & Ryttare
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KVALITETSSÄKRING
Ett nytt system för besöksverk-
samhet och kvalitetsmärkning 
för landets ridskolor infördes 
2014. En säker insats för kvalitet 
och ett vapen i kontakten med 
till exempel kommunen.

Två nya skyltar har tagits fram, liksom två 
checklistor som stöd för föreningarnas kvalitets- 
arbete. 

Svenska Ridsportförbundet har sedan lång tid 
säkrat kvalitén på medlemsföreningarnas 
ridskolor genom distriktens besöksverksamhet 
som synar såväl hästhållning som anläggning 
och verksamheten i sömmarna. Varje ridsport-
distrikt har sin egen besöksgrupp som gör 
nedslag på ridskolorna och hjälper till att säkra 
kvalitén. Besöksgruppernas främsta uppgift är 
att vara rådgivande. De ska också bedöma om 
anläggningen är säkert utformad för häst och 
människa. Detta gäller vid:
• nyanslutning och förprövning
• regelbundna besök för rådgivning och kontakt
•  uppföljningsbesök av kvalitetsmärkta  

föreningar
•  rådgivande stöd för föreningens kontakter 

med beslutsfattare

 -  Vi tittar på säkerheten för människan och 
hästen. Ridskolan ska vara en plats där man lär 
sig hur det ska se ut i en stallmiljö, säger Anna 
Reilly, ansvarig för besöksverksamheten och 
sedan 2014 anställd centralt som rådgivare.
Bakom det nya besöksprotokollet fanns ett 
behov av utveckling och förnyelse.  Det är 
viktigt att dokument är levande och följer med i 
de förändringar som sker i omvärlden.
- Protokollet finns nu även i digital form och 
kommer på sikt att förenkla jobbet samt ge oss 
ytterligare verktyg över tid, menar Anna Reilly.
Bland annat kommer det att förenkla uppföljning 
av statistik och trender.

Att kvalitetsmärka ridskolorna ger dem möjlighet 
att öka sitt marknadsvärde och synlighet men är 
också en styrka i dialogen med exempelvis 
kommuner och sponsorer. De erfarenheter och 
kunskap som besöksverksamheten ger används 
som underlag för fortsatt utvecklingsarbete. 
Verksamheten, som främst sker via distriktens 
besöksgrupper, har under åren lett fram till en 
god standard på stall och hästhållning.
- Att träffas och få erfarenhetsutbyte är viktigt, 
säger Anna Reilly.

Här finns besöksprotokollet.
Mer information om kvalitetsskyltar.   

http://www3.ridsport.se/ImageVaultFiles/id_37112/cf_559/Besiktningsprotokoll.PDF
http://www3.ridsport.se/RidklubbRidskola/Kvalitetsmarkning/
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KVALITETSSÄKRING

KVALITETSKOLL
Som ett led i Svenska Ridsportförbundet fokus på ridskolans framtids-

frågor har två olika checklistor tagits fram, som stöd för föreningarnas 

utvecklingsarbete:

Hästhållning med kvalitet - checklistan för egentillsyn för ridskolor 

kan föreningen använda för att förbereda sig inför kvalitetsmärkning.

Idrottsanläggning för Ridsport – checklistan är till för att underlätta 

arbetet och ge en vägledning inför möte med exempelvis kommunen.

http://www3.ridsport.se/ImageVaultFiles/id_33259/cf_559/H-sth-llning_med_kvalitet_SvRF.PDF
http://www3.ridsport.se/ImageVaultFiles/id_33260/cf_559/Checklista_idrottsanl-ggning.PDF
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”INGEN SOMMAR 
UTAN SÄMSHOLM” 

I över 20 år har ridlägerveckan 
på Sämsholm varit sommarens 
höjdpunkt för många hästälskare 
med funktionsnedsättning.  
”Ingen sommar utan Sämsholm” 
är mottot, bland annat för 
Marita Mattsson som varit  
ledare från start. 

Ridning ger cirka 4 000 personer med funk-
tionsnedsättning kraft, fritid och möjlighet att 
tävla, viktiga delar för Svenska Ridsportförbundet 
som arbetar för att utveckla både verksamheter, 
ledare och tävlingsryttare genom flera av förbun-
dets sektioner. Eldsjälen Marita Matsson från 
Varaortens RF har arbetat med att arrangera 
ridläger för ryttare med funktionsnedsättning 
sedan 1992.

Idag är veckorna på Sämsholm i trakten av  
Herreljunga en självklar del av sommaren, både 
för Marita och hennes döttrar Angelica och 
Linnea som jobbar som ridlärare och ledare. 
 - Vi lånar privata hästar varje sommar och det 
har fungerat jättebra. Det är som de har ett sjätte 
sinne och anpassar sig till sina nya ryttare. 

Undervisningen anpassas efter ryttarnas 
förutsättningar. Lägret är öppet för ryttare 
oavsett ridvana, funktionsnedsättning och ålder, 
många är vuxna och har varit med sedan 
starten för 22 år sedan och många återvänder 
år från år och bokar sin vecka samma dag som 
inbjudan kommer ut. Västergötlands Ridsport-
förbund är arrangör och satsningen görs i 
samarbete med distriktets ungdomsledare som 
jobbar ideelltt som lägerledare. 
- Ett jättefint samarbete som ger så mycket 
tillbaka för alla. 
- Att se glädjen och utvecklingen hos både 
deltagare och ledare är fantastiskt.
 
Läs mer om Maritas arbete för ryttare med 
funktionsnedsättning här.   

http://www3.ridsport.se/Tavling/Handikapp/Nyheter/2014/01-04/VaratarhjalpavSkaraHastland/
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UTBILDNINGS- 
SEKTIONEN
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Hos Utbildningssektionen vilar ansvaret för 
utbildning av ridsportens ledare och yrkesverk-
samma men också för till exempel talangut-
veckling och ryttarmärken. Under 2014 flyttade 
även tränar- och funktionärsutbildningarna in 
under sektonens tak.

Bra ledare och gedigen kunskap är viktiga 
förutsättningar för våra hästars bästa och för 
framgångsrik ridsport på alla nivåer. Utbild-
ningssektionens uppdrag är att utveckla, 
samordna och genomföra utbildningar för 
ridsportens ledare och yrkesverksamma. Arbetet 
sker utifrån vår gemensamma värdegrund och i 
nära samarbete med övriga sektioner. I samver-
kan med Tävlingssektionen ansvarar Utbild-
ningssektionen sedan 2014 för utbildning av 
tränare och funktionärer. Sektionen arbetar för 
att öka antalet utbildade ridlärare, tränare samt 
övriga ledare och funktionärer inom Svenska 
Ridsportförbundet. Under 2014 avlade totalt 
477 personer yrkesprovsexamen (hästskötare 
SRL I-II-II, unghästutbildare).

Fokusområden 2014 var bland annat säkerhets- 
arbetet, utvecklingen av en ny basutbildning 
och revidering av ryttarmärken i enlighet med 
ridsportens talang- utvecklingsplan. En före- 
läsningsserie kring materialet ”Driva ridskola”, 
ägde också rum ute i landet.

MED KUNSKAP  
SOM MISSION

UTBILDNINGS- 
SEKTIONEN
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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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NY BASUTBILDNING 
FÖR RIDSPORTENS 
LEDARE

För att ge ridsportens ledare, 
funktionärer och aktiva en 
gemensam kunskapsbas och 
nycklar till framgång, tar en ny 
basutbildning form inom 
Svenska Ridsportförbundet. 
Ett delvis webbaserat verktyg 
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. 
Under Ridsportforum bjöd han på en inspire-
rande föreläsning och smakprov på kursinne-
hållet. Innehållet i utbildningen bygger på en 
enkät bland ridsportens ledare, och som fokus-
erade på både svårigheter och möjligheter.

Utbildningen 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. 
Utbildningen presenterades på Ridsportforum 
som gjorde tummen upp och ser fram mot 
lanseringen under 2015.   
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SÄKRA GREPP
Säkerhetsarbetet har högsta 
prioritet och ska alltid genom-
syra verksamheten hos våra 
föreningar. Under 2014 var 
bland annat säkerhetsturnén 
ett säkert grepp som nu besökt  
13 av 19 distrikt.

Att umgås säkert med hästar i sitt yrke eller  
på fritiden, handlar framförallt om kunskap, 
förhållningssätt och att inte ta onödiga risker, 
men också om rutiner och säkra grepp. För att 
ridsport i våra föreningar ska bli så säker som 
möjligt, arbetar Ridsportförbundet strategiskt 
och systematiskt för att öka säkerhetsmedvet-
enheten bland ledare och aktiva. Arbetet  
fokuserar på både ridning och skötsel av 
hästarna men också om arbetsmiljö och kris- 
hantering när olyckan är framme. På sikt ska 
också bättre tillbudsrapportering stärka det 
förebyggande arbetet. I säkerhetsarbetet har 
mötet mellan barn och hästar högsta prioritet. 

För att stärka säkerhetsarbetet i föreningarna 
rullade en ny säkerhetsturné igång 2013 med 
fortsättning under 2014. 15 av 19 distrikt har 
besökts och cirka 250 yrkesverksamma och 
ideella deltog 2014. 2015 går turen vidare.

Säkerhetsdagen genomförs med hjälp av Idrotts- 
lyftet och beställs av distrikten. Medverkar gör 
personal från Svenska Ridsportförbundet. 
Träffarna vänder sig till yrkesverksamma 
ideella ledare inom ridsporten och på ridskolor. 
Syftet är också att kartlägga vilket ytterligare 
behov som finns hos föreningarna för att öka 
tryggheten både för yrkesverksamma och 
elever. Träffarna har varit mycket uppskattade 
med bra debatt och erfarenhetsutbyte. 

Olycksstatistik
Svenska Ridsportförbundet arbetar för ett 
fungerande system för registrering av olycks- 
tillbud inom ridsporten. Genom den kollektiva 
olycksfallsförsäkring som ingår i medlemsavgif-
ten till ridklubben, kan en lösning vara på väg.  
Försäkringen öppnar möjligheter till en mer 
komplett bild av tillbud inom ramen för för-
bundets verksamhet. 
- En bra rapportering ger oss ett underlag för 
ett riktat skadeförebyggande arbete, säger 
Säkerhetsutskottets Göran Dalin.

Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap, 
MSB, har sammanställt statistik över hästrelat-
erade olyckor som lett till besök på akutvårds-
mottagning. Statistiken innefattar alla hästrelat-
erade olyckor inom både trav, galopp och 
ridsport. Läs olycksstatistiken här.   

http://ida.msb.se/dokument/infoblad/Hast.pdf
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SÄKRA GREPP
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MEDLEMSSEKTIONEN
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Medlemssektionen arbetar för livskraftiga 
föreningar och för att alla landets föreningar 
ska erbjudas samma bas- och fokusutbud. 
Medlemsnytta är sektionens honnörsord! 

MEDLEMMEN  
I FOKUSMEDLEMSSEKTIONEN
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TILLSAMMANS 
ÄR VI STARKA!

Ett värdefullt medlemskap för 
nöjdare medlemmar. Det är 
fokus för nya Medlemssek-
tionen som inledde sitt 
premiärår med bland annat  
en glödande turné.

Med det långsiktiga uppdraget att definiera och 
erbjuda tydlig medlemsnytta och nöjdare 
medlemmar, drog Medlemssektionen igång sitt 
första verksamhetsår 2014. Sektionen är en frukt 
av organisationsutredningen (2012-2013) och 
jobbar utifrån att genom nöjda medlemmar skapa 
delaktighet, engagemang och gemenskap som 
får medlemmar att stanna kvar i organisationen 
och på sikt även lockar fler. Många och nöjda 
medlemmar gör ett slagkraftigt förbund och 
skapar resurser för att fortsatt arbeta för bland 
annat opinionsbildning, god hästhållning och 
utbildning med kvalité. Tillsammans är vi starka!

Pulsen på förbundet i nöjdhetsmätning
Flera och nöjda medlemmar är det viktigaste av 
ridsportens fem gemensamma inriktningsmål. 
Det tycker åtta av tio medlemsföreningar enligt 

en nöjdhetsundersökning som gjordes av 
företaget Novus i februari. Låga avgifter och en 
högre värderad breddverksamhet är recepten 
att attrahera fler, menade många.

Undersökningen som gjordes på uppdrag av 
Svenska Ridsportförbundet, visade att förenin-
garna och förbundet centralt går i takt i viktiga 
frågor och hälften av föreningarna ger verksam-
heten som helhet betyget ”bra”.  Men det finns 
en påtaglig spännvidd mellan upplevd nöjdhet/
nytta och behov mellan olika typer av föreningar. 

Omdömen om förbundet centralt var på plus-
sidan till exempel ”driver viktiga frågor och ger 
bra information”. På minussidan återkom syn-
punkter som ”dyrt, långt bort och dålig återkop-
pling”.  Förbundets mest kända verksamheter 
var enligt enkäten att utveckla ungdomar till 
goda ledare och utbilda tävlingsarrangöre och 
funktionärer. Mindre känt var förbundets arbete 
med till exempel samhällspåverkan och god 
hästhållning, områden som de svarande priorit-
erar högt. Ridskoleverksamheten är det enskilt 
viktigaste område som i högst grad nämns som 
det som Ridsportförbundet behöver satsa på i 
framtiden. 
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Fyra av tio känner väl till Ridsportförbundets 
gemensamma mål.  Det mest kända är ”sportsliga 
framgångar” men är samtidigt det mål som 
enligt undersökningen värderas lägst bland de 
svarande. Sex av tio är som helhet nöjda med 
kommunikationen från förbundet. En uppföl-
jande undersökning planeras 2016.  

”Vår ridklubb” 
Fört att stärka distrikt och föreningar i det 
strategiska arbetet att driva ridklubben 
framgångsrikt mot framtiden, arbetade sektionen 
fram materialet ”Vår ridklubb”. En verktygslåda 
och ett inspirationsmaterial med syfte att 
underlätta det ideella arbetet i föreningen och 
få fler att engagera sig. 
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Vår Ridklubb är ett nytt material som hjälper till att 

presentera ridklubben, vad den står för och vad det 

betyder att vara medlem i klubben. Vår ridklubb kan 

användas som utgångspunkt för att komma igång med 

ridklubbens viktiga strategiska arbete. Vår ridklubb är 

fylld med tips och idéer för att det ideella arbetet ska 

bli lättare och fler ska kunna engagera sig.
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Turné väcker glöden
För att väcka glöden bland föreningarna initierade 
sektionen en turné kring materialet under 2014. 
Totalt genofördes sju inspirationsträffar och 
inbjudna var föreningsstyrelser, ungdomssek-
tioner och andra intresserade medlemmar.  
Inspirationsarbetet fortsätter men i andra 
former under 2015.

Varför är ni med i en förening, vad är det som 
engagerar er och hur ska ni göra för att bli fler 
var frågor som olika föreläsararma väckte 
diskussioner kring. Att det är medlemmarnas 
vilja och motivation som avgör vad en förening 
gör var givet. Och att en god stämning föder 
glöden som skapar bra aktiviteter som i sin tur 
kan attrahera nya medlemmar.  Inspirations- 
träffarna skapar förutom engagemang och 
inspirerande samtal, också bra nätverk för 
erfarenhetsutbyte. 

Pilotstudie i Uppland
En pilotstudie i Uppland genomfördes under 
året för att undersöka närmare vad inom 
förbundets verksamhet som är intressant för 
potentiella medlemmar och hur det kan användas 
bättre för att rekrytera fler. Studien tittade även 
närmare vad det är som kan utgöra hinder för 
medlemskap bland ridsportverksamheter som 
idag står utanför förbundet

Studien pekar på att Svenska Ridsportförbundet 
behöver en tydlig, förankrad och accepterad 
strategi för medlemsrekrytering och vikten att 
kommunicera föreningens värden till olika 

målgrupper. Studien bidrog även till sektionens 
arbete med att forma bas- och fokusutbud för 
olika medlemsprofiler och föreningskategorier.

Medlemssektionen arbetar under 2015 
vidare för att komma närmare inriktnings- 
målen:
1.  Medlemsnyttan ska vara tydlig och värdefull 

för såväl anslutna medlemsföreningar som 
för föreningens medlemmar. Medlemmen ska 
veta vad som ingår i medlemskapet och det 
ska kännas så värdefullt att man verkligen vill 
vara en del av ridsporten.

2.  Nya former för medlemsrekrytering. Att 
motivera dem som är aktiva inom ridsport- 
relaterad verksamhet som idag står utanför 
Svenska Ridsportförbundet, att gå med i en 
förening alternativt ansluta sin förening.

3.  Föreningarna och deras medlemmar ska ha 
god kunskap om hur man kan påverka 
utvecklingen inom ridsporten.

4.  Behov av IT-stöd. Kartläggning av förenin-
garnas önskade behov av IT-stöd, till exempel 
inom ramen för Ridsportportalen.     
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RYTTARGALAN
Ett höjdarår för hoppningen 
gav utdelning på årets festliga 
Ryttargala på Berns i Stockholm. 
Hopplandslaget tog hem titeln 
Årets bragd och hingsten 
Casall Ask utsågs till Årets häst. 
Hederspriset gick till landslags- 
veterinär Jonas Tornell.

Ryttargalan trivs på Berns och den andra galan i 
festpalatset mitt i Stockholm blev en succé som 
bäddar för uppföljare. Biljetterna sålde slut i ett 
nafs och drygt 400 gäster tog plats den 26 
december för en kväll full av hyllningar, under-
hållning och prestigefulla priser. Artisterna 
Miriam Bryant och Panetoz satte tonen och 
skönt tryck på festen.    

Delar av galan sändes live i tv-kanalen Horse1 
som också sände galan i sin helhet den 26 
december. Här kan du se galan igen. 

Hopplandslaget stod för Årets bragd, ett pris i 
samarbete med Volkswagen. Laget som under 
året tog Sverige till en framstående position i 
internationell hoppsport och bland annat 
säkrade en biljett till OS i Rio de Janeiro 2016. 
 

Rolf- Göran Bengtsson är stolt ryttare till Årets 
häst 2014: Casall Ask (f 1999, e. Caretino II, u. 
Kira XVII, e. Lavall I, ägare Holsteiner Verband). 
Hingstens väg mot finalen och fjärdeplatsen i 
VM i somras var lika enastående som oförglöm-
lig, och tillsammans med sin ryttare Rolf-Göran 
Bengtsson krönte han även året med seger i 
sista Global Champions Tour-omgången, det 
blev tvåa efter finalen.

Även Årets hästskötare var en hopp-profil. 
Priset delas ut i samarbete med ATG och tillde-
lades Malin Henlöv. Malin finns med bakom 
hoppryttaren Peder Fredricsons framgångar.
Landslagsveterinär Jonas Tornell fick ta emot 
Årets hederspris. I över 14 år har Jonas 
Tornell ansvarat för våra mästerskapshästar i 
hoppning och dressyr. Han sätter alltid hästarna 
i främsta rummet och har en stor del i de 
svenska framgångar på de största internationella 
tävlingarna.

För andra året prisades Årets eldsjäl i samar-
bete med Resia. Årets eldsjäl är en ideell person 
med ett brinnande engagemang och med djupa 
rötter i föreningslivet. Priset tilldelades tävlings-
fantasten Carolina Mörk som gör ett hästjobb 
för Gripens Ryttarförening. Läs mer om  
Carolina här.   

http://www3.ridsport.se/Ryttargalan/Bildspeltopp/RostaframAretseldsjal1/
. http://www.horse1.se/serier/info/3611/ryttargalan-2014
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RYTTARGALAN

Årets bragd. I hopplandslaget ingick: Henk Nooren, Sylve Söderstrand, 

Rolf-Göran Bengtsson, Henrik von Eckermann, Peder Fredricson, Jens 

Fredricson, Malin Baryard Johnsson, Douglas Lindelöw, Niklas Johnsson, 

Alexander Zetterman och Emma Emanuelsson.

Årets häst: Casall Ask (f 1999,  

e. Caretino II, u. Kira XVII, e. Lavall I, 

ägare Holsteiner Verband)
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…FLER VINNARE 2014
Till Årets Ridskola utsågs i samarbete med Agria, 

Sundsvalls FRK (läs mer om Sundsvalls FRK) och till 

Årets ridlärare Lillemor Borko, Enskede Ridskola. Läs 

mer här. Årets ryttare/kusk, eller Svenska Ridsport-

förbundets championattecken, är den ryttare/kusk som 

fått flest rankingpoäng i sin gren under året. 2014-års 

champions var Hoppning: Henrik von Eckermann 

Dressyr: Patrik Kittel Fälttävlan: Anna Nilsson  

Distans: Annelie Eriksson Körning: Karin Söderqvist. 

Årets bästa svenskfödda häst i Swedish Riders 

Trophy är Easy Q, riden av Jennie Juhlin och uppfödd av 

Mariana Juhlin. Årets uppfödare Presenteras av Equi 

Tours: Birgitta och Torsten Hansson. Årest komet 

framröstad av Tidningen Ridsports läsare Hoppning – 

Irma Karlsson. Morgondagens häst Fälttävlan 

– Alice (f. 2008 e. Hip Hop, u. Alicia (31), e. Magini) 

Uppfödare Fredrik Linell, ägare/ryttare Anna Nilsson 

Dressyr – Strolchi, (f. 2006, e. Sancisco, u. , e. Davignon 

II) Uppfödare Gestüt Kempke Hof, ägare Jessica 

Andersson, ryttare Märit Olofsson Nääs) Hoppning 

– H&M All In (f. 2006 Kashmir van Schuttershof, u. 

Fortune, e. Andiamo (Andiamo Z)) Uppfödare Dee Heer 

bas Huybregts, ägare Stuteri Arch, ryttare Peder Fre-

dricson. Morgondagens stjärna  Dressyr: Emelie 

Aldenfalk, Kumla, Kumla Ridklubb Hoppning: Wilma 

Hellström, Hovås, Varbergs Ridklubb Voltige: Voltigelaget 

VM – Team Svea, Svea Voltigeklubb I laget ingick: 

Natalie Brixland, 21, Åkarp, Ella Filippa Velander, 15, 

Flyinge, Emelie Hallberg, 17, Bara, Paulina Svensson, 

12, Malmö, Marie Li Korse, 27, Lund, Alice Wilsson, 12, 

Laholm, Häst: Achim (svettfux, 1,79 m, valack, född 

1997, e. A-Dur-Avanti) linförare: Ronja Persson, tränare/

lagledare: Daniela Fiskbaek

Här kan du läsa mer om Ryttargalan och samtliga 

nomineringar.

Lillemor Borko, Årets ridlärare

Dressyrchampion Patrik Kittel

http://www3.ridsport.se/RidklubbRidskola/Nyheter/2014/11/LillemorarAretsRidlarare/
http://www3.ridsport.se/RidklubbRidskola/Nyheter/2014/11/LillemorarAretsRidlarare/
http://www3.ridsport.se/Ryttargalan/
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Carolina Mörk, Årets eldsjäl
VM-laget i voltige, Morgondagens stjärnor och femma i årets VM

VM-ryttaren Gabriella Löf med make

Landslagsveterinär Jonas Tornell, Årets hederspris
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