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Innehåll



Strategi Ridsport 2025 kraftsamlar och ger  förutsättningar för  ridsportens 
 utveckling mot  framtiden. Utgångspunkterna för  strategin är vår vision, 
 verksamhetsidé och  värdegrund. Vår  vision är det vi strävar mot och vår 
 verksamhetsidé beskriver varför vi finns.  Värdegrunden innehåller de 
 grundläggande  värderingar som vi står för och är den kompass som styr hur vi 
agerar inom ridsporten. 

Vision

Svensk ridsport – världens bästa!

Verksamhetsidé
I kraft av ideella föreningar utvecklar vi ridsport med kvalité, för alla – hela livet.

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

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

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

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

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

Ridsport 2025 



För att närma oss visionen fokuserar vi fram till 2025 på fem  strategiska 
 områden. De handlar om att utveckla hästar, ryttare, verksamheter, 
 samarbeten och vår position i samhället, så vi når fler och kan erbjuda ridsport 
med kvalité, för alla, hela livet.

Strategiska områden 
1. Ridsportens värderingar och varumärke 

2. Ridsport på hästens villkor

3. Ridsport på individens villkor

4. Ridsportens prestationsmiljöer

5. Ridsportens förutsättningar 



Ridsportens gemensamma väg mot visionen byggs i tvåårsintervall, det vill säga 
tiden mellan varje förbundsstämma. För varje period presenterar förbunds
styrelsen en verksamhetsinriktning, som ger ledning och prioritering mot de 
uppsatta målen de nästkommande två åren. 

Verksamhetsinriktningen omvandlas sedan till konkreta aktiviteter i 
 verksamhetsplanen, som i sin tur skapar förutsättningar för att föreningar och 
 enskilda medlemmar ska kunna utveckla och utvecklas inom ridsporten.  Styrkan 
i ridsportens utveckling ligger i hur väl vi lyckas samla arbetet på  förbunds, 
 distriktsoch föreningsnivå utifrån målsättningarna i strategi Ridsport 2025.

Daglig drift och ordinarie verksamhet
Utöver de mål och insatser som beskrivs i verksamhetsplanen drivs en 

 omfattande daglig drift och ordinarie verksamhet. Det innefattar allt från 
 ungdomsverksamhet, utbildningar och tävlingar till föreningsrådgivning, 
ridskoleverksamhet och anläggningsfrågor. 

Den dagliga driften och ordinarie verksamheten omfattar också 
 kommunikation och marknadsfrågor, medlemstidningen Häst & Ryttare, 
 övergripande administration, juridik, digitalisering och ekonomi. 

Verksamhetsinriktning  
och verksamhetsplan
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i Verksamhetsinriktningen, som 
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Arbetet inom det strategiska området Ridsportens värderingar och varumärke 
skapar förutsättningar för att vi lever och leder enligt ridsportens värderingar 
och samlas runt ett tydligt varumärke för svensk ridsport.

Effektmål 2025
År 2025 vill vi se följande effekter inom det strategiska området  
Ridsportens värderingar och varumärke:

Alla i ridsporten känner till och efterlever ridsportens värdegrund.  
Fler i samhället vill investera och engagera sig i ridsporten.

Verksamhetsinriktning 2022 – 2023
De närmaste två åren inriktas arbetet på att nå följande:

Föreningarna efterlever värdegrunden.

Ridsportens värderingar 
och varumärke
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Verksamhetsplan 2023
För att nå önskad verksamhetsinriktning kommer följande  
insatser att genomföras 2023:

Insats Beskrivning

1.1  Implementera och 
följa upp  ridsportens 
 systematiska 
 värdegrunds- och 
 trygghetsarbete.

Stärka strukturer för att förebygga kränkningar, mobbning, 
trakasserier och övergrepp, inklusive sexuella övergrepp  
(bl.a. genom Trygghetsrådet). Genomlysningen av 
 trygghetsarbetet är en viktig utgångspunkt i detta arbete.

Utöka implementeringen av trygghetsmaterialet i  
Ridsportens utbildningsportal.

Utveckla verktyg för effektmätning med utgångspunkt i  
Trygga Ledare-projektet. 

Genomföra specifika kommunikationsinsatser med fokus på 
systematiskt trygghetsarbete, barns rättigheter och vuxnas 
ansvar för en trygg ridsport.



Arbetet inom det strategiska området Ridsport på hästens villkor, skapar bästa 
möjliga förutsättningar för hästens välmående med utgångspunkt i kunskap, 
beprövad erfarenhet och aktuell forskning. 

Effektmål 2025
År 2025 vill vi se följande effekter inom det strategiska området  
Ridsport på hästens villkor:

Sverige är ett föregångsland vad gäller hästvälfärd.
 Svenska Ridsportförbundet uppfattas som den primära källan till 
kunskap om ridsport på hästens villkor.

Verksamhetsinriktning 2022 – 2023
De närmaste två åren inriktas arbetet på att nå följande:

 Svenska Ridsportförbundets kunskap används i praktiken av medlemmar 
och en hästintresserad allmänhet.

Ridsport på  
hästens villkor
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Verksamhetsplan 2023
För att nå önskad verksamhetsinriktning kommer följande  
insatser att genomföras 2023:

Insats Beskrivning

2.1  Kommunicera och 
 utbilda i hästvälfärd 
 utifrån de fem  domänerna 
utfodring, fysisk miljö, 
 hälsa, beteende och 
 mental hälsa.

Sammanställa och förmedla kunskap från forskning,  
försök och best practice.

Genomföra informationsträffar och seminarier.

Kommunicera informationsmaterial via ridsport.se  
och Ridsportens utbildningsportal.

Demonstrera nya tekniker och metoder vid ”road show”.

2.2  Skapa  förutsättningar 
för att säkra hästars 
 hållbara utveckling, 
 utbildning och rekrytering 
oavsett verksamhet.

Samordna nätverksträffar mellan avelsorganisationer, upp-
födare, ridskola och aktiva.

Identifiera utbildningsinsatser som bidrar till att säkra häs-
tars hållbara utveckling, utbildning och rekrytering.

Identifiera insatser inom tävlingssystemet som bidrar till att 
säkra hästars hållbara utveckling, utbildning och rekrytering.



Arbetet inom det strategiska området Ridsport på individens villkor  skapar 
 förutsättningar för att fler väljer att rida och umgås med hästar i våra 
 föreningar, hela livet.

Effektmål 2025
År 2025 vill vi se följande effekter inom det strategiska området  
Ridsport på individens villkor:

Ridsporten är flexibel och individanpassad till olika målgrupper.
Ridsporten motiverar fler till ideellt engagemang.

Verksamhetsinriktning 2022 – 2023
De närmaste två åren inriktas arbetet på att nå följande:

 Höja kvaliteten på verksamheten genom att öka  
flexibilitet och individanpassning. 
Öka medlemmars delaktighet i föreningens verksamhet.

Ridsport på  
individens villkor 
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Verksamhetsplan 2023
För att nå önskad verksamhetsinriktning kommer följande insatser att  
genomföras 2023:

Insats Beskrivning

3.1  Fortsatt översyn, 
implementering och 
 marknadsföring av 
 förbundets utbildningar 
och  utbildningsmaterial 
på Ridsportens 
 Utbildningsportal.

Fortsätta att utveckla, kvalitetssäkra och tillgänglig-
göra  förbundets utbildningar och utbildningsmaterial. 
 Kvalitetssäkringen baseras på ridsportens utbildningspolicy 
som innehåller viktiga utgångspunkter som hästvälfärd, 
 säkerhet, värdegrund och hållbarhet.

3.2  Implementering av 
strategi för barn och 
 ungas träning och tävling.

Påbörja implementeringen av förbundsgemensam policy, 
 strategi och checklistor för barn och ungdomars tävling  
och träning.

3.3 Produktion och plan 
för implementering 
av verktyg för att öka 
 demokrati och delaktighet.

Resultat av kartläggning genomförd 2022 ger input till behov 
av fakta, kommunikation och system för att öka medlemmens 
engagemang och delaktighet i föreningen.



Arbetet inom det strategiska området Ridsportens prestationsmiljöer skapar 
 förutsättningar för att ridsportens utbildnings, tränings och tävlingsformer 
skapar lust, laganda och inspirerar till att lära och prestera. Det skapar också 
förutsättningar för sportsliga, framgångar nationellt och internationellt.

Effektmål 2025
År 2025 vill vi se följande effekter inom det strategiska området  
Ridsportens prestationsmiljöer:

Ridsportens prestationer och prestationsmiljöer är av hög kvalitet.
Ridsportens anläggningar är tillgängliga, säkra och ändamålsenliga.

Verksamhetsinriktning 2022 – 2023
De närmaste två åren inriktas arbetet på att nå följande:

Ridsportens prestationsmiljöer vägleds av ridsportens utvecklingsmodell.
Samtliga anläggningar är tillgängliga, säkra och ändamålsenliga

Ridsportens  
prestationsmiljöer
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Verksamhetsplan 2023
För att nå önskad verksamhetsinriktning kommer följande  
insatser att genomföras 2023:

Insats Beskrivning

4.1  Fortsatt utveckling och 
 implementering av  ridsportens 
 utvecklingsmodell.

Lansering och implementering av ridsportens 
 u tvecklingsmodell – stäm av att och hur den används i 
 praktiken samt att den skapar förutsättningar för barn, unga, 
vuxna och pararyttare. Översyn av de operativa programmen.

4.2  Skapa förutsättningar för 
 långsiktiga inter nationella och 
 nationella sportsliga framgångar.

Löpande genomföra nuläges- och behovsanalys för vad 
som krävs utifrån Elitidrott 2030. I avvaktan på RFs fortsatta 
direktiv baseras arbetet på grenarnas utvecklingsplaner.

Genomföra identifierade insatser för att uppnå 
 målsättningen sportsliga framgångar.

Fortsätta arbetet med ledarteam med en High 
 Performance Manager som skapar förutsättningar för 
 internationella och  nationella sportsliga framgångar.

Förstärka tränar- och ledarutvecklingsprogram  
för bättre utveckling av individer och lag.

4.3a Kartlägga ridsportens 
 anläggningar i syfte att öka 
säkerhet för häst och  människa 
samt utveckla stödjande system. 

4.3b  Kartlägga behov och 
 förutsättningar för att hålla 
 internationella och nationella 
 evenemang.

Fortsätta arbetet med nationell inventering av samtliga 
 anläggningar. Stärka förutsättningar för att besöksproto kollet 
i REQS används som bas för  inventering av alla  föreningar 
oavsett verksamhets inriktning. Stödja föreningarnas 
 användning av  modulerna Systematiskt arbetsmiljöarbete, 
Säkerhet, brand och el samt miljöfrågor i besöksprotokollet. 

Genomföra behovsanalys och stämma av  förutsättningar 
för att hålla internationella och  nationella evenemang.

4.4   Förstärka insatser inom 
föreningsutveckling för alla.

Erbjuda rådgivning/stöd till distrikt och förening i frågor 
som utvecklar föreningen i enlighet med Ridsport 2025. 

Initiera/genomföra aktiviteter/insatser som stärker 
distrikt och förening i frågor som utvecklar föreningen i 
enlighet med  Ridsport 2025.

Alla föreningar ska erbjudas ett likartat stöd oaktat 
ridskole-, tävling- eller annan ridsportverksamhet för att 
kunna uppnå syftet.



Ridsporten har ett stort inflytande i samhället.
Svensk ridsport har ett stort inflytande på internationell ridsport.
Alla i ridsporten arbetar aktivt med hållbarhet.

Verksamhetsinriktning 2022 – 2023
De närmaste två åren inriktas arbetet på att nå följande:

 Ridsporten har ett systematiskt påverkans och opinionsarbete,  
som lyfter ridsportens hållbarhetsarbete

Ridsportens 
förutsättningar

Arbetet inom det strategiska området Ridsportens förutsättningar skapar  
förutsättningar för en hållbar utveckling av svensk ridsport och ökar vårt  
inflytande inom idrotten och i samhället, i Sverige och i världen.

Effektmål 2025
År 2025 vill vi se följande effekter inom det strategiska området  
Ridsportens förutsättningar:
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Verksamhetsplan 2023
För att nå önskad verksamhetsinriktning kommer följande  
insatser att genomföras 2023:

Insats Beskrivning

5.1 Implementera insatser 
inom ramen för  Svenska 
Ridsportförbundets 
 Hållbarhetsstrategi. 

Med utgångspunkt i hållbarhetsstrategins tre områden 
 Ridsport för alla hela livet, Klimatsmart ridsport och 
 Ridsport på naturens villkor fullfölja pågående insatser 
samt sammanställa lärdomar och tips i en hållbarhets-
handbok som riktar sig till förbundets föreningar.  

5.2 Implementera ridsportens 
strategi för opinions- och 
påverkansarbete. 

Implementera påverkansplan för mandatperioden  
och utveckla samspelet mellan nationell, regional  
och kommunal nivå.  

Fortsätta arbetet med politisk påverkan mot  
riksdag och regering.  

Genomföra en nulägesanalys över de grupperingar och 
organisationer där förbundet finns representerat för att 
därefter utveckla tydligare positionering och prioritering  
i externa sammanhang.

5.3 Fortsätta arbetet 
med  digitalisering för en 
 långsiktigt hållbar utveckling.

Framtagning av information och utbildning för hur vi ska 
arbeta med verktyg inom Microsoft O365. Detta inkluderar 
dokumentlagring, internkommunikation och masterdata. 
Implementera ärendehanteringssystem centralt för ökad 
service, mätbarhet och förståelse av medlemsbehov.
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