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Världens bästa hoppryttare!
De kom till VM i Herning som storfavoriter och åkte där ifrån som 

världsmästare, i lag och individuellt.  Svensk ridsport är världens bästa. 
Peder Fredricson, Henrik von Eckermann, Jens Fredricson, Malin Baryard 

Johnsson tillsammans med förbundskapten Henrik Ankarcrona.
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Ridsportåret i korthet
  HISTORISKT VM-guld till  

 hopplaget i Herning.

  HISTORISKT VM-guld individuellt  
 till hoppryttaren Henrik von Eckermann  
 och King Edward.

  VÄRLDSTOPP Peder Fredricson  
 inledde året som världsetta, en position  
 som togs över av Henrik von Eckermann  
 inför VM.

  ENASTÅENDE Nation Cup-seger för  
 hopplaget i prestigefyllda Spruce  
 Meadows, Kanada.

  VÄRLDSKLASS Jens Fredricson och  
 Markan Cosmopolit trea i hoppningens  
 världscupfinal.

  ÄNTLIGEN Pandemirestriktionerna  
 lyftes i början av året.

  ÅTERSTART Ridsporten öppnade upp för  
 fler aktiviteter och tävlingar. Återhämtningen  
 god i alla verksamhetsområden.

  TRYGGA LEDARE Kunskap om trygghets - 
 frågor förstärkt i våra utbildningar.

  TRYGGHETSRÅD Stärkt organisation  
 och kompetens i trygghetsfrågor.

  HÄSTVÄLFÄRD Sverige i täten i  
 hästvälfärd och utbildar hela  
 organisationen i ämnet.

  RIDSPORTEN GRANSKAS  
 Trygghetsfrågor på agendan.

  VÄGLEDANDE Ungdomsledarkursen  
 på export i Europa.

  KUNSKAPSSPÄCKAT Ridsportens  
 utbildningsportal fylls på. Premiär för  
 Ryttar veckling och Basutbildning i ny skrud. 

  SILVER i U25 EM för Linnea Kristiansen  
 och Lady Lexington. 

  LAGSILVER till Sverige vid YREM i dressyr.

Ekonomiskt resultat
Kriget i Ukraina, den höga inflationen och den 
allmänt osäkra omvärlden har indirekt på-
verkat verksamheten negativt genom ökade 
kostnader och gör att Svenska Ridsportför-
bundet visar ett resultat om minus cirka 7,4 
miljoner konor för 2022. Resultatet för 2023 
väntas följa den fleråriga ekonomiska plan 
som antagits av Förbundsstyrelsen.

Se fullständig  
årsredovisning här 
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154 130 enskilda medlemmar

Näst största  
ungdomsidrotten

i Sverige efter fotboll

En miljon 
svenska hästälskare

841  
medlemsföreningar

8 miljoner  
uppsittningar  

på landets ridskolor

Licensierade tävlingsryttare

23 757
Tävlingsdagar (alla grenar)

3 422
Antal tävlingsstarter (alla grenar)

315 583
Så stora är grenarna
Hoppning 78%
Dressyr 20%
Fälttävlan 1,7%
Övriga grenar 1,0% 

360 000 hästar – Näst hästtä
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450  
ridskolor

OS-guld och OS-silver  
i hoppning 2021.

Dubbla VM-guld  
i hoppning 2022.

Snabba fakta om svensk ridsport

Livslångt  
intresse

Engagerar alla åldrar

Tjejerna i majoritet

93%  
kvinnor/flickor

7%  
män/pojkar
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Vision

Svensk Ridsport – Världens bästa!

Verksamhetsidé

I kraft av ideella föreningar 
utvecklar vi ridsport med kvalité, 

för alla – hela livet.

Verksamhetsberättelse 2022 6

 Ordförande har ordet Om oss  Tävling Utbildning Ungdom Mer från ridsportåret



Foto: 

Utmanande 
år med 
guldkant 
År 2022 har verkligen varit ett kontrasternas år. På 
tävlingsbanorna har det varit ett år med helt 
enastående framgångar som toppades av dubbla 
VM-guld men för många hästägare har det också 
varit ett ekonomiskt kämpigt år med flera orosmoln.  
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 Det är lätt att glömma bort att allas vår 
vardag vid starten av 2022 fortfarande präg-
lades av pandemin. Även om ridsporten kun-
nat hålla igång stora delar av verksamheten 
under pandemiåren var det en otrolig lättnad 
när restriktionerna äntligen togs bort i fe-
bruari och vi äntligen fick ses igen. Efter att 
restriktionerna togs bort fick vi ett år med 
full fart på tävlingsbanorna och ridskolorna 
kunde vara den viktiga mötesplats och fri-
tidsgård de vanligtvis är. Att återigen kunna 
samlas och prata häst på läktare, i stall och 
i mötesrum är så betydelsefullt och kanske 
inte längre någonting vi tar för givet. 

Guldkantat tävlingsår. Svensk ridsport har 
följt upp fjolårets OS-succé och fortsatt att 
skörda enorma framgångar med dubbla 
VM-guld i hoppning, EM-brons i dressyr för 
YR-laget och EM-silver i sportkörning för 
unga kuskar. Resultaten har gett avtryck i 
världsrankingen där Henrik von Eckermann 
under flera månader toppat rankingen i hopp-
ning medan sportkörningens Johan Herner 
synts i topp i världsrankningen för enbet pon-
ny. På hemmaplan har det varit en efterläng-
tad återkomst där flera ridsporthögtider som 
Strömsholmsdagarna och Falsterbo Horse 
Show återigen kunnat välkomna publik.  

Möjligheter och utmaningar. Den svenska 
medaljskörden har väckt uppmärksamhet 
internationellt där man blir alltmer nyfiken 
på hur vi jobbar i Sverige. Vi har under året 
inlett samarbeten med det europeiska rid-
sportförbundet EEF kring såväl hållbarhet 
som ungdomsledarprogram, där vår svens-
ka ungdomsledarkurs nu exporteras utom-
lands. Med framgångar kommer också ökad 
medial granskning där det under året varit 
fokus både på trygghetsfrågor och arbetsvill-
kor. Det har också varit stor uppmärksamhet 
kring de utmaningar som många föreningar 
nu möter med ökade kostnader för exempel-
vis bränsle, el, foder och spån. Vi arbetar hårt 
med att stödja, stärka och förtydliga arbetet 
inom trygghetsområdet. Vi arbetar också för 
att politikerna ska ge ridsporten bättre förut-
sättningar, något som de ekonomiska konse-
kvenser som det utmanande världsläget för 
med sig gör alltmer angeläget.

Mot en ny strategi. Under hösten var det dags 
för ännu en efterlängtad mötespunkt då vi 
sågs för att under Ridsportforum diskute-
ra Ridsport 2025 och strategin bortom det 
årtalet. Den kommande strategin, med ar-
betsnamnet Ridsport 2030, fortsätter på den 
inslagna vägen men med ett par justeringar. 

Under helgen tror och hoppas jag att vi la 
grunden till fortsatta framgångar inom flera 
olika områden. Inom Svenska Ridsportför-
bundet jobbar vi tillsammans mot visionen 
svensk ridsport – världens bästa och vi har 
nu flera kvitton på att det arbete vi alla gör 
ger resultat.  

Avslut och nystart. För mig personligen har 
2022 också inneburit stora beslut då jag valt 
att vid stämman i maj lämna över ordföran-
deklubban till någon ny efter att då ha varit 
ordförande i åtta år och förtroendevald inom 
ridsporten i hela två decennier. Det har på 
många sätt varit en fantastisk tid, med både 
med- och motgångar, där drivkraften hela ti-
den har varit att uppleva styrkan i det som 
vi inom ridsporten kan åstadkomma tillsam-
mans genom det enorma engagemang som 
finns inom vårt förbund. Jag är så tacksam 
för det fantastiska arbete som görs i våra för-
eningar, i distrikten och från centralt håll. 
Det är tack vare er som svensk ridsport på 
många sätt faktiskt redan är världens bästa.   

      Ulf Brömster, ordförande

”Med framgångar 
kommer också ökad 
medial granskning 
där det under året 
varit fokus både på 
trygghetsfrågor och 
arbetsvillkor.”
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Välkommen 
till stallet!

مرحًبا بك في ساحة 
الخیول (اإلسطبل)

Welcome to 
the stable!

بۆ 

Vi arbetar för en ridsport för alla och för att 
fler ska upptäcka glädjen, nerven och 

växtkraften i svensk ridsport.  

Välkommen 
till stallet!

مرحًبا بك في ساحة 
الخیول (اإلسطبل)

Welcome to 
the stable!

بۆ 

Foto: 
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Vi älskar hästar!
Hästar är fantastiska djur som ger oss kraft och 
avkoppling. För i stallet måste vi vara här och nu. 

Allt runt hästar måste helt enkelt få ta sin 
tid.  I en digital värld där allt snurrar allt 
snabbare är stallet och hästarna kanske vik-
tigare än någonsin. I Sverige är vi nästan en 
halv hästälskare som rider regelbundet. Vi 
möts över generationsgränserna och tävlar 
på lika villkor.

I över hundra år har vi inom Svenska Rid-
sportförbundet jobbat för att ta tillvara häst-
kraften och för ridsport som fritid och tävlings-

idrott upp till olympisk nivå. Hos oss finns 
världens bästa ridskola, världsmästare i hopp-
ning och en bredd- och toppidrott i världsklass 
i tio tävlingsgrenar. Navet i ridsporten är våra 
841 ideella föreningar i 19 ridsportdistrikt. 

Vi jobbar för en ridsport för alla, utbildar 
hästfolk och sprider kunskap om en hållbar 
ridsport på både hästar och människors vill-
kor. Engagemang är vårt signum. Och vi är 
bäst tillsammans!

Från militärer 
till hästtjejer

Foto:  Susanne W
alström
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Ridsportens förvandlingsnummer från 
manlig och militär sport till folkrörelse och 
tjejdominerad idrott fascinerar. När Svens-
ka Ridsportförbundet bildades i sin första 
form i samband med OS i Stockholm 1912, 
var inte kvinnor tillåtna att tävla. Det var 
faktiskt inte så vanligt att kvinnor höll på 
med hästar över huvud taget. Först 1946 an-
gavs i reglementet att man med ryttare även 
menade ryttarinnor.  1956 fick kvinnor tävla 
i OS-hoppning för första gången. Vårt första 
renodlade damlag var i dressyr 1972, laget 
som tog brons med Ninna Stumpe Swaab 
Ulla Håkanson och Maud von Rosen.

Idag är 93% av Svenska Ridsportförbun-
dets medlemmar tjejer/kvinnor.

Gratis ridskolebiljetter 
Den svenska ridskolan växte fram under 
efter krigstiden på 1950-talet. Hästarna från 
kavalleriet behövde vara redo för krig men 
vissa lånades ut till ridskolor, så kallade 
ackords hästar. Även staten tyckte ridning 
var bra för hälsan och husmödrar, och delade 
därför ut gratis ridbiljetter och subventione-
rade lån till ridhus.  Det pratades nu om rid-
sport som folksport.

93%
Idag är 93% av Svenska 

Ridsportförbundets 
medlemmar tjejer/

kvinnor.

Foto:  FEI/R
ichard Juilliart

1950-talet. Ridning 
för hälsans skull och 
början till folksport.

På 1970-talet  
strömmade allt fler  

unga till ridskolorna.

Bronslaget i 
dressyr 1972.
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Svenska Ridsportförbundet är en ideel förening och ett av Riksidrottsförbundets  
71 specialidrottsförbund. Vi är anslutna till Fédèration Equestre Internationale,  

Sveriges Olympiska Kommitté och till European Equestrian Federation.

Det här är vi

Foto: Susanne W
alström
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Starka samarbeten bakom 
världens bästa ridsport
Efter pandemitider och digitala anpassningar kunde många 
sponsorsatsningar köra på med full kraft igen. Tillsammans 
med våra samarbetspartners utvecklar vi svensk ridsport. 
Under året förlänges arbetet med Försvarsmakten och ATG.

Tack vare Folksam får hela ridsporten möj-
lighet att utvecklas. Samarbetet med huvud-
sponsorn omfattar alla verksamheter, topp- 
och breddsport, och har ett särskilt fokus på 
unga.  Folksam gör till exempel att drygt 500 
unga ledare utbildas varje år, sprider hästkun-
skap genom Folksam Hästkunskap Cup till 
hundratals unga och ger extra kraft i det ska-
deförebyggande arbetet genom gemensamma 
projekt, bland annat inom forskning.  Säker 
med häst är också en flerårig satsning som 

vänder sig till unga med budskap om säkerhet 
i sociala kanaler, men också i manegen. 

Folksam utvecklar tävlingsryttare genom 
Ryttarutvecklingsprogram på nivå 3 och 
står bakom flera blågula tävlingar; som cirka 
30 SM i ridsportens grenar. Folksam Elit-
allsvenska och Folksam Ponnyallsvenska 
är hopp klassiker som 2022 kunde återvända 
med finaler på sina hemmaplaner under 
Strömsholms tävlingarna och Falsterbo  
Horse Show.

Foto: Roland T
hunholm
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ATG satsar extra på para
Samarbetet med förbundssponsorn ATG förlängdes under året med fyra år fram till 2025 och 
fortsätter att fokusera på utveckling av ryttare och hästar. Bland annat genom Ryttarutveck-
lingsprogrammet nivå 4, ATG Talang och Grand Prix-serien i hoppning, ATG Riders League. 
Under året utökade ATG sitt engagemang för paradressyr genom en ny sportsatsning som ger 
tre talangfulla ryttare – Sara Åhl Persson, Clara Laurell och Emilia Dexhav – möjligheten att 
utvecklas i sina ryttarkarriärer.

Granngården lyfter svensk hoppning
Svensk hoppning är världens bästa och tar sats mot framtiden med stöd av förbundsspon-
sorn Granngården. Utöver grensponsorskapet till hopplandslaget har även en extra talang-
satsning genomförts under året för att skapa förutsättningar för ryttare att utvecklas medalj. 
I förbundets sponsorskap med Granngården har fokus fortsatt varit på grensponsorskapet 
för seniorlandslaget i hoppning samt ram- och föreningsavtal för ridskolor och föreningar. 
Dessutom har Granngårdens Riksmästerskap genomförts i samma omfattning som tidigare. 

NeH var fortsatt officiell klädleverantör och levererade landslags-, supporter- och för-
bundskollektion. Officiella partners och leverantörer var EquiTours, Animo och Horseware. 

Foto: Roland T
hunholm
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Samarbete med Försvarsmakten förlängs
Samarbetet med Försvarsmakten förlängdes med ytterligare 
tre år till 2025. Ridsporten ger Försvarsmakten en bra rekryte-
ringsyta, eftersom unga inom ridsporten ofta har de egenska-
per som krävs för värnplikt och karriärer inom Försvarsmakten. 
Tillsammans skapar vi möten och aktiviteter som utvecklar 
unga där Försvarsmakten bidrar med kunskap och kompetens 
Till exempel personlig utveckling, ledarskap, fysisk och mental 
träning, gemenskap med mera. Ett exempel på aktivitet under 
året är Ung i ridsporten Live från Strömsholm, en livesänding 
om engagemang (se sidan). Försvarsmakten möter också våra 
målgrupper i sociala medier med filmer, tävlingar och kunskap 
som får stor uppmärksamhet. En uppskattad reportagefilm 
handlade om Försvarsmaktens hundtjänstenhet. Se den här.
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Foto: A
ndreas Jonsson

Vägen mot en  
trygg ridsport 
Under året har trygghetsfrågor varit en av Svenska 

Ridsportförbundets mest uppmärksammade frågor. Det 
stora engagemang som finns när det gäller att 

motarbeta sexuella övergrepp och trakasserier inom 
ridsporten ger hopp för framtiden och understryker 

också hur viktigt det är att jobba med trygghetsfrågor 
inom ridsporten och idrotten i stort.  
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  Även om stallet för de allra flesta är en 
positiv miljö där man mår bra och känner ge-
menskap så är stallmiljön inte immun mot 
övergrepp och trakasserier. Genom flera 
upp märksammade fall 2022 har det blivit 
alltmer tydligt att idrottens regelverk inte 
räcker till när det som inte får hända ändå 
sker. Vi har också fått anledning att se över 
våra egna arbetssätt, regler och strukturer 
inom ridsporten i de här frågorna. Att arbeta 
för en trygg ridsport fri från övergrepp och 
trakasserier är ett långsiktigt arbete i flera 
steg och på flera fronter. Satsningen Trygga 
ledare är ett exempel på ett förebyggande ar-
bete för att stärka ridsportens ledare, unga 
och äldre (se sidan x). 

För att stärka ridsportens strukturer och 
regelverk har flera insatser gjorts under 
2022. Här är några exempel:  

  Förbundsstyrelsen inrättade ett Trygg-
hetsråd som ska vara rådgivande i frågor som 
rör förbundets värdegrunds- och trygghetsar-
bete, vilket omfattar alla former av våld, över-
grepp, mobbning, kränkningar och trakasse-
rier. Läs mer om Trygghetsrådet här intill.

  Kompetensbeskrivningar för ridlärare/
tränare innehållet tydliggör numera vad vi 
anser om förhållande tränare/ridlärare och 
person i beroendeställning.   

 Svenska Ridsportförbundet skickade 
in fem motioner med förslag till föränd-
ringar till Riksidrottsförbundets stämma 
2023. Detta som ett led i arbetet för en sam-
syn och förstärkning av idrottens regelverk.  

”Som ordförande för Svenska Ridsportförbundets 
Trygghetsråd hoppas jag kunna bidra till ett ökat 
systematiskt trygg hetsarbete inom ridsporten 
på nationell, regional och lokal nivå med grund i 
vetenskap och beprövad erfarenhet”.

CHARLOTTE PALMSTIERNA

Trygghetsrådet
Genom Trygghetsrådet har vi knutit 
till oss expertkompetens med bland 
annat forskare och annan expertis inom 
trygghetsområdet. 

Ordförande i rådet är Charlotte 
Palmstierna som har till vardags 
som utredare på institutet för 
mänskliga rättigheter och är ledamot i 
förbundsstyrelsen.

– Som ordförande för Svenska 
Ridsportförbundets Trygghetsråd 
hoppas jag kunna bidra till ett ökat 
systematiskt trygghetsarbete inom 
ridsporten på nationell, regional och lokal 
nivå med grund i vetenskap och beprövad 
erfarenhet, säger Charlotte Palmstierna.

Trygghetsrådets medlemmar
  Charlotte Palmstierna, ordförande

  Bertil Sjödin, ledamot

  Cecilia Kjellgren, ledamot

  Johanna Forsman, ledamot

  Magnus Loftsson, ledamot

  Stina Nerman, ledamot

  Susanne Johansson, ledamot

  Catrine Andersson, kansliet

Svenska Ridsportförbundets motioner till  
Riksidrottsförbundets stämma 2023:

  Tillägg i RF:s stadgar 14 kap bestraffnings ärenden om förseelser,  
 avstängning, preskription och straffmätning.

  Förslag om tillägg i RF:s stadgar 11 kap special idrottsförbund samt i 15 kap  
 överklagande av beslut som inte avser bestraffningsärende.

  Tillägg i RF:s stadgar för reglering av djur relaterade bestraffningsärenden  
 som behandlas i Riksidrottsnämnden.

  Förslag om hållbar utveckling.

  Förslag om ungas inkludering i idrottsrörelsens demokratiska process.
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Trygga ledare  
ger kraft åt  
trygghetsarbetet
Trygga ledare är viktiga för en trygg ridsport, och är 
samtidigt namnet på den satsning som under flera år givit 
extra kraft i ridsportens systematiska trygghetsarbete. 

Numera är till exempel kunskap, verktyg och 
erfarenheter från Trygga ledare en viktig del 
i ridsportens utbildningar. 

En trygg ridsport vilar på vuxenansvar och 
att barn och unga möts av trygga och lyhörda 
ledare i stallet. En ledare kan många gånger vara 
en av de viktigaste personerna i ett barns liv. 

Trygga ledare är en satsning för att mot-
verka alla former av trakasserier och mobb-

ning och för en trygg och inkluderande stall-
kultur för barn och unga i ridsporten.

– Tack vare Stenbecks Stiftelse får vi 
möjligheter att skala upp vårt trygghetsar-
bete ytterligare. Målet nästa år är att nå ut 
till ännu fler inom ridsporten, säger Catrine 
Andersson som är projektledare för Trygga 
ledare sedan starten 2019.
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Vägval vilar på ungas röster
Trygga ledare föddes som ett samarbe-
te mellan Svenska Ridsportförbundet och 
Stiftelsen Friends, och tack vare stöd från 
Stenbecks stiftelse. Under tre år har vi till-
sammans mött och lyssnat in tusentals barn 
och unga samt både äldre och yngre ledare 
inom ridsporten.  Vägvalen i satsningen vilar 
på ungas röster och erfarenheter från ledare 
i olika åldrar. Kartläggningen visade tidigt 
i projektet att ridsporten inte går fri från 
mobbning och kränkningar.  

Tack vare Trygga ledare finns en gedigen 
kunskapsplattform som idag är kärnan i vårt 
proaktiva och systematiska arbete för en 
trygg ridsport. Trygga ledares tre första pro-
jektår finns sammanfattad i en rapport (på 
engelska) som finns att läsa här.

Läs rapporten

Trygg röd tråd i utbildningar
Projektet tillsammans med Friends gick i mål 
2021 men Trygga ledare är numera en del i för-
bundets löpande arbete, som får extra kraft ge-
nom stöd från Stenbecks stiftelse. 

Under 2022 låg fokus på att implemente-
ra och målgruppsanpassa kunskap om sys-
tematiska trygghetsarbetet i flera av våra 
utbildningar och att utbilda våra ledare och 
utbildare. 

Det finns ett stort sug bland föreningar och 
distrikt att lära mer om hur vi tillsammans 
kan arbeta för en trygg ridsport. Både på nätet 
och i stallet. En stor del av utbildningsinsats-
erna handlar om föreläsningar, diskussioner 
och workshops både inom och utanför rid-
sporten, nationellt och internationellt.

Trygga ledare bidrar också till att göra 
flera unga initiativ möjliga, bland annat det 
Europeiska utbytet med ungdomsledarut-
bildningen,  Ungdomspeppen, Käpphäst Ser-
gels Torg och den pågående revideringen av 
verktygslådan Trygg i stallet.

140 000
Minst 140 000 barn blir utsatta för mobbning varje år,  

det är mer än hela Friends arena fylld av barn. 

Trygga ledare innehåller både främ-
jande, förebyggande och åtgärdande 
insatser för att förebygga mobbning 
och trakasserier, och öka kunskapen 
och beredskapen om och när något 
händer. Framför allt handlar det om att 
stärka unga och vuxna ledare genom 
utbildningar och mentorskap.

Bryta tystnaden 
Satsningen vänder sig även till en bredare målgrupp i ridsporten för 
att sprida kunskap och bryta tystnaden kring svåra frågor. Bland an-
nat i sociala medier. Filmen Stallkänslan som togs fram 2021 används 
fortfarande flitigt och relanserades 2022 för att väcka samtal om 
mobbning. Alla ska ha pirr inte en klump i magen när en går till stallet. Se filmen

Foto: M
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Trygga Ledare materialet fokuserar bland annat på 
normer inom ridsporten och hur ledare kan agera 
för en inkluderade kultur i stallet. Trygga ledare har 
till exempel tagit fram nya bilder och illustrationer 
med utgångspunkt i de 7 diskrimineringsgrunder-
na. Det pågår flera insatser inom inkluderingsarbe-
tet som kommer att fortsätta under 2023.

Utbildning av utbildare där det nya 
trygghetsmaterialet har implementerats  

  Cirka 60 utbildare för ungdomsledarkursen

  Cirka 40 utbildare för Basutbildningen 2.0

  Cirka 400 utbildare för Grönt kort 

  Cirka 125 utbildare för grundkursen för paraledare

Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda 
Det systematiska arbetet innehåller fyra 
arbetssätt som kompletterar och förstärker 
varandra. Det främjande och förebyggande 
arbetet innebär att arbeta så aktivt som 
möjligt innan utsattheten sker. Det förebyg-
gande arbetet minskar riskerna för diskrimi-
nering och kränkande behandling i den egna 
verksamheten. 

Upptäcka handlar om att ta reda och vara 
lyhörd för vad som händer i föreningar, hur 
barn och unga mår och hur de upplever 
klimatet i till exempel stallet. Det är viktigt 
att det finns rutiner och att alla vuxna känner 
till hur åtgärdsgången ser ut när någon 

blivit utsatt för exempelvis en kränkning. Ett 
åtgärdande arbete innebär vad vuxna ledare 
har för ansvar att agera och vad man gör 
om ett barn blir utsatt. Unga är viktiga i det 
förebyggande och främjande trygghetsarbe-
tet. Vuxna bär alltid det yttersta ansvaret för 
trygghetsarbetets fyra delar.

I kartläggningen som gjordes i projektets 
början utryckte många äldre ledare en önskan 
att lära sig mer om och få verktyg för det upp-
täckande och åtgärdande delarna och många 
av de unga ledarna vittnade om att de fick ta 
ett stort ansvar i trygghetsarbetet – utan hjälp 
eller stöd från trygga vuxna.

Ridsport för alla?

Basutbildning för 
ridsportens ledare

Grönt kort
Ungdomsledar- 

kursen

Tävlingsaktiva från 13 år
Ca 4 000 personer/år

Vuxna ledare över 18 år 
Ca 1 000 ledare/år

Unga ledare från 13 år
Ca 500 ledare/år

Funktionärer

Överdomare,  
grenledare med flera

Förtroendevalda

Förbundsstyrelse,  
sektioner, råd,  

kommittéer och utskott

Ledare

Ridlärare (SRL I-III)
Tränare (C, B & A)

Ridledare
Paraledare
Lagledare

Aktiva

Ryttarutveckling  
och ridsportens  

utvecklingsmodell

Trygga ledare utbildar varje år ridsportens 
ledare i systematiskt trygghetsarbete. 
Illustrationen visar vilka utbildningar där 
Trygga ledare numera är en del och hur 
många ledare som utbildas.
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Stenbeck tryggar 
fortsatt satsning
Trygga ledare ger extra kraft för att stär-
ka arbetet för barns och ungas trygghet 
i stallet. I slutet av året stod det klart att 
satsningen får 1 miljon kronor av Stenbecks 
Stiftelse under 2023. Ett fantastiskt besked 
som ger möjlighet att fortsätt stärka både 
utbildningar och kommunikation. En del 
av satsningen är riktad till att förebyg-
ga sexuella trakasserier. Bidraget ger också 
resurser för att bättre mäta och följa upp 
effekterna av olika insatser inom projektet.

Fakta
Stenbecks Stiftelse stöttar modiga 
röster, idéer och handlingar som 
ökar barns inflytande och förbättrar 
situationen för de mest utsatta bar-
nen och unga i Sverige. Stiftelsen ger 
ekonomiskt stöd till banbrytande 
aktörer och insatser i civilsamhället.  

Foto: M
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Ystad RK sätter guldkant på stallhänget
Ystad Ridklubbs ungdomssektion vann Ridsportens Trygghetspris 2022.
    – Vi brinner för barn- och unga och jobbar för att öka gemenskapen 
och tryggheten i stallet, säger sektionens ordförande Emma Persson.

Hos Ystad Ridklubb har engagemanget bland 
unga gått upp och ner genom åren. Idag 
sjuder ungdomssektionen (US) av liv och 
samlar åtta tjejer mellan 14-25 år, ett gäng 
som finns där för andra unga i stallet. Som 
kompisar och för att göra roliga saker till-
sammans, och läsa läxor.

– Alla i US har olika styrkor och jag tror 
att barnen och ungdomarna tycker det är bra 
att vi är i olika åldrar, det finns liksom alltid 
någon av oss som är ungefär i deras egen ål-
der, Säger Emma Persson.

Ungdomssektionen sätter guldkant på stall-
hängt och har också ett digert program. 

2022 fylldes av mer än 20 olika aktiviteter, 
berättar Emma Persson. Käppahästen Grand 
Prix samlade till exempel storpublik i Ystad 
under sommaren. Ungdomssektionen ord-
nar också barnkalas och har en egen ridskola 
för käpphästryttare. 

En trygg miljö i sociala medier är också viktigt 
för ungdomssektionen. På egna Instagram-

kontot är Måndagskluringen, Torsdagshyll-
ningen och Lördagsdansen redan återkom-
mande klassiker. 

– Vi har också en stor gruppchatt på 
Instagram där vi alltid finns för varandra, 
där man kan peppa, prata ut, ställa frågor och 
komma med tips och idéer. Det är en bra kanal 
där vi snabbt kan snappa upp olika situationer 
och hjälpa till om det behövs. Det är viktigt att 
man alltid har någon att vända sig till.

Bästa belöningen för engagemanget kom-
mer direkt från ungdomarna i stallet, menar 
Emma Persson.

– Vi älskar när vi kan se att det vi gör verk-
ligen betyder någonting för andra och ökar 
gemenskapen. Att bli uppmärksammade ge-
nom Trygghetspriset är fantastiskt och ett 
fint kvitto på det vi gör. Vi är så stolta och 
hoppades att det skulle vara just Peder som 
delade ut priset, tillägger hon. 

– Han är en stor förebild för oss. Även om 
han rider för grann-kubben.

Om Ystad Ridklubb
Ystad RK i Skåne har cirka 

300 
medlemmar och 

175 
ridande varje vecka.

Unga tar täten
Ungdoms sektioner finns i 

de flesta medlems föreningar 
och fixar kul aktiviteter 
och tar tillvara de ungas 

engagemang i stallet. 

Nomineringen lyder:
För ett fantastiskt engagemang för barn- 
och unga och inkluderande aktiviteter som 
utgår från barns egna villkor. Utifrån ledor-
den trygghet, gemenskap och glädje sätter 
Ystad Ridklubbs ungdomssektion tonen i 
stallet och är goda förebilder och trygga 
ledare för barn och unga. 
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Om Ridsportens  
Trygghetspris

Ridsportens Trygghetspris instiftades 
2019 av Svenska Ridsportförbundet, 

Stiftelsen Friends och Hugo Sten-
becks Stiftelse inom ramen för Trygga 

Ledare. Priset är en skräddarsydd 
utbildning från Stiftelsen Friends till ett 

värde av cirka 20 000 kronor.
– Det här priset finns för att hylla 

unga ledare som arbetar för varje barns 
rätt att känna sig trygg i stallet, säger 
Catrine Andersson, projektledare för 

satsningen Trygga Ledare. 
– Det som är väldigt roligt är att 

priset även har inspirerat till att fler 
unga men också vuxna startar upp 

olika satsningar för att öka tryggheten 
och gemenskapen i stallar och fören-

ingar. Ridsportens unga gör mycket för 
tryggheten i stallet, men ytterst är det 

såklart alltid vuxnas ansvar.

Så här såg det ut när Ystads RKs ungdomssektioin tog emot Ridsportens trygghetspris i Friends Arena under Sweden International Horse Show. 
Från vänster: Emma Persson, Ella Berggren Kulle, Johanna Ohlsson, Tindra Strand Pettersson, Maja Råberg, Clara Engström, Eva Bubina och  
Tyra Lundsten från Ystad RK:s ungdomssektion. Peder Fredricson, Svenska Ridsportförbundets ordförande Ulf Brömster, Centrala Ungdoms-
sektionens Amber Widegren, projektledare Catrine Andersson och Li Åsebring, Stiftelsen Friends. 
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elanderHästvälfärd  
alltid högst  

på agendan!
Att aldrig sluta ifrågasätta vad vi gör med våra hästar och 
förklara, inte försvara för omvärlden varför vi gör som vi 
gör. Det är avgörande för hela ridsporten. I Hästvälfärds-

rådet är hästens bästa alltid högst på agendan.   

Svensk Ridsport har länge varit ledande inom 
hästvälfärd och finns med som en viktig del 
ridsportens samlade strategi. När kursen för 
framtiden tas ut i strategin Ridsport 2030 är 
hästvälfärden en av tre prioriterade områden.

Hästvälfärd handlar om att se till både 
hästens fysiska och mentala hälsa. 2021 
samlades ridsporten kring en modell för att 
mäta hästvälfärd, de fem domänerna. 

Här kan du läsa om  
de fem domänerna. 

Under 2022 gjordes en omfattande utbild-
ningssatsning bland av ridsportens förtroen-
devalda, kansli med flera. Det handlade om 
att sprida kunskap om de fem domänerna och 
vad det innebär. Etologerna Jenny Yngvesson
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 (Hästvälfärdsrådet) och Sofie Viksten 
höll i utbildningen som var mycket uppskat-
tad och satte fingret på viktiga – och ibland 
känsliga – frågor. Utbildningen finansierades 
genom medel från EU:s landsbygdsprogram. 
Nästa utbildningsfas – ”Hästens beteende” – 
rullas ut i organisationen under 2023.  

I hästvälfärdsrådet samlas både praktiker 
och teoretiker för att sätta agendan för häst-
välfärdsarbetet och lyfta aktuella frågor. Ak-
tuellt under 2022 var bland annat flygande 
besiktningar (skrivelse till Jordbruksverket), 
oproportionerliga ekipage, hästhållning/
anläggning/utbildning, smittskydd , digital 
träning med mera. Ökat fokus på kontroll av 
hästars munnar, Munkollen, är också ett ex-
empel på ett initiativ från Hästvälfärdsrådet. 

En stor del av rådets arbete handlar om 
att medverka vid olika samlingar, både i och 
utanför organisationen, nationell och in-
ternationellt. Möteskalendern för 2022 var 
fullspäckad. För att nämna en bråkdel så re-

Hästvälfärdsrådet
  Göran Dalin, ordförande,  

 representant förbundsstyrelsen

  Peter Kallings, Förbundsveterinär 

  Nina Anyai, Ridskole- och  
 Utbildningssektionen 

  Elisabet Lundholm, Referensgruppen  
 för tränar- och ridlärarutbildning 

  Bengt Sånesson, Tävlingssektionen

  Niklas Jonsson, Hoppkommittén 

  Frida Carlsson, Centrala  
 Ungdomssektionen

  Marie Rhodin, veterinär och forskare 

  Anna Eriksson, veterinär 

  Jenny Yngvesson, etolog 

  Ulla Ekström von Essen, etiker 

  Marcus Lundholm, kansliet 

  Katarina Gustafsson, kansliet

”Sveriges arbete  
kan fungera som ett  
föredöme för andra  
organisationer.”

NAT WARAN OCH ROLY OWERS

presenterade Hästvälfärdsrådets ordförande 
Göran Dahlin Sveriges hästvälfärdsarbete 
för det franska ridsportförbundet. I augusti 
var rådet representerat vid en konferens vid 
Hartpury University College i Storbritannien 
för fyra dagars diskussioner och presentatio-
ner på temat ”Equitation Science”. 

Göran Dahlin deltog också i överläggningar 
med Nat Waran som leder det internationella 
ridsportförbundet FEIs ”Equine Ethics and 
Wellbeing Commission” och medverkade i en 
panel som belyste utmaningar inom hästväl-
färden. Svenska Ridsportförbundets arbete 
togs emot mycket väl. Nat Waran och ordfö-
randen för World Horse Welfare, Roly Owers, 
menade att Sveriges arbete kan fungera som 
ett föredöme för andra organisationer.
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– Det är positivt att man tar ett kliv framåt i 
de här frågorna, säger Göran Dalin, 
ordförande i Svenska Ridsportförbundets 
Hästvälfärdsråd.

En gång om året håller FEI så kallad Gene-
ral Assembly när alla världens ridsportför-
bund samlas för att diskutera frågor som rör 
sporten. I år hölls mötet i Kapstaden, Sydaf-
rika i november. 

Det är den oberoende kommissionen Equ-
ine Ethics & Wellbeing Commission (EEWB) 
som inför General Assembly lagt fram sex 
förslag med syfte att förbättra hästvälfärden 
inom internationell ridsport. Ett av förslagen 
är att kandar ska vara valfritt i internationell 
Grand Prix. Ett annat att sporrar ska vara 
valfritt inom alla FEI-grenar på alla nivåer.

Vi har sedan flera år tillbaka tagit bort det i 
våra svenska tävlingsreglementen.

I Sverige är det sedan flera år valfritt med 
sporrar och kandar och Svenska Ridsport-
förbundet stöttar förslagen från EEWB. 

Inga beslut kommer att tas förrän tidigast 
i slutet av 2023.

Rätt att avbryta ritt vid näsblod
Svenska Ridsportförbundet driver också frå-
gan på General Assembly om att domaren ska 

kunna avbryta en ritt om det är fara för häs-
tens välfärd. Det kan till exempel handla om 
en häst som börjar blöda näsblod under ritten.

Svenska Ridsportförbundet anser att reg-
lerna bör skärpas. 

– I Sverige har vi mycket hårdare regler 
och avbryter alltid en ritt omedelbart om 
någon typ av blod skulle upptäckas på häs-
ten. Internationellt har domarna bara haft 
mandat att avbryta en ritt om blod upptäcks i 
hästens mun eller vid skänkelläget. Vi tycker 
att de här reglerna måste skärpas och att 
de internationella reglerna ska vara lika 
hårda som de vi har. Alla dokument med 
förslag och regeländringar finns HÄR

Göran Dalin, ordförande i Svenska Ridsport-
förbundets Hästvälfärdsråd, intervjuades av 
SVT om frågorna inför General Assembly. 
Se det inslaget HÄR som också innehåller 
intervjuer med Malin Baryard Johnsson och 
Peder Fredricson.

Läs mer om  
kommisionens  
arbete hos FEI 

Sverige steget före 
i hästvälfärd
På det internationella ridsportförbundet FEI årsmöte 
fanns flera frågor som rör hästvälfärd. Något som 
välkomnas av Svenska Ridsportförbundet.

Foto: 
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Roadshow om ridunderlag 
– för hästarnas bästa
Bra ridunderlag handlar om hästvälfärd. För att öka kunskapen om rid-
underlag drog underlagsexperten Mikael Nord och föreningsrådgivaren 
Markku Söderberg och ut på en välbesökt turné. Som rullar vidare 2023. 

Inspirationsträffar 2022
  10 oktober Lunds Civila Ryttarförening

  11 oktober Borås Fältrittklubb

  12 oktober Karlskoga Ridklubb

  13 oktober Södertälje Ridklubb

  14 oktober Vetlandaortens Ryttarförening

Inspirationsträffar 2023 
  20 mars Falu RK

  21 mars Östersund-Frösö RK

  22 mars Sundsvalls RK

  23 mars Skellefteå RK

  24 mars Jokkmokk RK

Foto: 
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 Med massor av kunskap och erfarenheter 
i bagaget och en 25 meter lång ekipage lastad 
med underhållsmaskiner, rullade de in hos 
fem ridklubbar i syd- och mellansverige un-
der oktober. 

Den subventionerade endagskursen vän-
der sig till verksamhets- och banansvariga i 
landets föreningar.

–Det här gör vi för hästarnas skull. Att 
underhålla ridbanor är ytterst en fråga om 
hästvälfärd, understryker Markku Söder-
berg, som arbetar som föreningarådgivare på 
Svenska Ridsportförbundets kansli.

Svenska Ridsportförbundets referens-
grupp för ridunderlag har planerat turnén 
länge, men så kom pandemin emellan. Under 
våren rullar turnén vidare i norra Sverige.

Kursen blandar teori och praktik och kun-
skaper om bland annat underhållsbehov, ba-
nans uppbyggnad, funktionella egenskaper, 
renovering, bevattning, redskap och prak-
tiska tips om till exempel körmönster. Kurs-
litteraturen är Svenska Ridsportförbundets 
Ridbaneunderlag en guide, den faktaspäck-
ade digitala guide som referensgruppen har 

arbetat fram, och som även översatts och 
bildar skola i världen. Guiden innehåller råd 
från världens främsta underlagsexperter, 
och serverar såväl övergripande som detal-
jerad kunskap om ridbaneunderlag, ner på 
sandkornsnivå. 

Ta del av  
guiden här

Två viktiga utgångspunkter är att ha utrym-
me för underhåll i föreningens budget och ha 
en plan för både dagligt och årligt underhåll.

–Jag brukar säga att ett årligt underhåll för 
en normalstor bana kan kosta 175 000 kronor. 
Och då blir det ofta tyst i lokalen. Men utan 
en ridbana som inte funkar så funkar inte häs-
tarna heller på sikt. Det går inte att bara köpa 
ett nytt underlag, man måste budgetera för 
underhållet också, säger Markku Söderberg.

– Vi har fått väldigt fint mottagande av 
den här turnén. Deltagarna kommer hit med 
olika erfarenheter, frågeställningar och pro-
blem. Vi diskuterar mycket och vissa pro-
blem kan vi lösa på plats. Det kan handla om 

”Det här gör vi för hästarnas skull.  
Att underhålla ridbanor är ytterst  
en fråga om hästvälfärd.”

MARKKU SÖDERBERG

utmaningar kring till exempel olika under-
lag, bevattning och hållbarhet.

Mikael Nord är expert på ridbaneunderlag 
och får många frågor.

– De vanligaste problemen handlar ofta om 
för dålig bevattning, att man inte har en tyd-
lig plan för underhållet och vikten av att få ett 
jämnt mellanlager. Det är viktigt att djupharva 
för att få in luft i underlaget och bryta skorpor.

Södertälje RK har både en omfattande 
ridskole- och tävlingsverksamhet, men har 
hittat formulan för underlag som passar oli-
ka verksamheter och håller i längden.

– Vi har bra rutiner kring underhållet och 
lägger mycket tid på det. Vi krattar spåret 
varje dag, harvar regelbundet och har ett 
bra sprinklersystem för bevattning, säger 
ridskolechef Annelie Gradin. 

– Nu förstår man ännu mer hur viktigt un-
derhållet är och inte minst för hästarna. Det 
är som en konst, tillägger Jenny Andersson, 
sportchef hos Södertälje Ridklubb.

Disa Johansson är ridskolechef hos Trosa RK.
–Helt klart är att underhåll tar och måste få 

ta tid och det måste göras kontinuerligt. Och 
allt handlar ju om att hålla hästarna friska.

Foto: 

Disa Johansson, 
Trosa RK (infälld).

Annelie Gradin och 
Jenny Andersson, 

Södertälkje RK.
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Ny uppställning kopplar 
greppet om säkerheten
Säkerhetsfrågorna finns med i alla våra verksamheter och är en viktig del i våra utbildningar. 
Under 2022 kopplade en ny gruppering greppet om det strategiska säkerhetsarbetet.   

Genom flera referensgrupper har Svenska 
Ridsportförbundet knutit till sig stor expertis 
och kompetens inom olika områden.  Efter en 
revidering av Svenska Ridsportförbundets ar-
betsordning fick flera av dessa grupperingar 
ny hemvist under året (se nedan). Det innebar 
också att det före detta Säkerhetsutskottet 
omformades till en referensgrupp. Ny ord-
förande är Margareta Rödén, Svenska Rid-
sportförbundets Förbundsläkare.

Samtliga grupperingar och den samlade 
kompetensen är numera närmare kopplade 
till kansliorganisationen.

Den nya referensgruppen för säkerhetsfrågor 
träffades i slutet av året för att ta över pågående 
arbete och linjera planer inför 2023 och 2024.

Säkerhet är grundbultar i både ridsportens 
huvudsponsor Folksams och Svenska Rid-

sportförbundets arbete och tillsammans dri-
ver vi flera satsningar.

Dit hör den studie om hjärnskakning-
ar som planeras påbörjas praktiskt under 
2023, men som under 2022 fått godkännande 
från etisk kommitté och nu väntar på bio-
banksavtal. 

Under 2022 inledde Svenska Ridsportför-
bundet och Folksam också en studie kring 
säkerhetsvästar. Via Folksam har forska-
ren Karin Brolin knutits till projektet för att 
kartlägga litteratur, standarder och olycks-
statistik för att föreslå lämpliga tester för att 
utvärdera säkerhetsvästar. En första littera-
turgenomgång visar framför allt på behovet 
av att förbättra testerna för säkerhetsvästar 
och behovet av fler studier. De flesta studier 
visar att säkerhetsvästar minskar risken för 
framför allt bröstkorgsskador.

  

Referensgruppen  
för säkerhet

  Margareta Rödén,  
 ordförande och Förbundsläkare

  Lars Englund, Tävlingssektionen

  Jonas Johnson, Ridskole- och  
 Utbildningssektionen 

  Helena Stigson, Folksam

  Frida Carlsson, Centrala  
 Ungdomssektionen

  Staffan Lidbeck, veterinär

  Katarina Gustafsson,  
 Kommunikation, Kansliet

  Marcus Lundholm, Kansliet
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Superduo besökte Karlstad 
i Säker med häst on Tour
Hoppryttarna Linda Heed och Fredrik Spetz spred kunskap om hästar, 
ridning och säkra grepp när Säker med häst on in Tour i samarbete 
med Folksam, landade hos Karlstad Ridklubb den 20 april. 

Säker med häst on Tour vänder sig till alla ty-
per av ryttare och även föräldrar. Touren har 
tidigare tagit rygg på bland andra Rolf-Göran 
Bengtsson, Fredrik Jönsson och Malin Bary-
ard Johnsson för att sprida gratis kunskap 
och inspiration. 

Superdon i Karlstad var landslagsryt-
taren Linda Heed och Fredrik Spetz, som 
länge ridit svår hoppning på internationell 
Grand Prix- nivå.

Clinicen blandade säkra grepp i stallvar-
dagen med kunskap kring hur man bygger 
en hållbar relation till häst, hoppövningar 
och tips inför tävling. Kvällen inleddes med 
mingel, möten med ryttarna och knäckepiz-
zor från Leksands Knäckebröd. Och så var 
det kul kunskapstävling förstås, med tre bäst 
i test ridhjälmar ut Folksams ridhjälmstest.  

– Framför allt gäller det att lära sig läsa av 
sin häst och alltid ligga steget före, innan nå-
got händer, underströk Linda Heed.

– Grunderna är det viktigaste av allt. 
Lär man sig fel grunder kan det vara 
svårt att lära om senare. Sen gäller 
att vara konsekvent och aldrig 
vika från sina rutiner, betonde 
Fredrik Spetz. 

Moderator i Karlstad var 
programledaren och produ-
centen Henrik Johnsson.

Folksam Säker med häst
Genom satsningen Folksam säker med häst sprider vi 
sedan 2018 kunskap om säkerhet till unga mellan 13-21 
år och vill inspirera fler att lära mer om hästens naturliga 
beteende och behov. Grundtanken är att ju mer vi kan om 
hästar och kan förutse deras reaktioner, desto säkrare blir vi 
tillsammans. Utgångspunkten är Svenska Ridsportförbundets 
säkerhetsanvisningar, Säker med häst.  Budskapen möter 
unga där de är och sprids i digitala kanaler, som till exempel 
via TikTok och Instagram.  Under 2022 handlade kampanjerna 
bland annat om reflexer och trafik, och riktade sig även till 
bilister. De digitala kampanjerna syns, uppskattat och skapar 
engagemang. Säker med häst tar också plats i manegen genom 
till exempel clinics, Säker med häst on tour, där vi tar rygg på 
kända och kloka ryttarprofiler.  
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El- och  
energitips

från Svenska Ridsportförbundet

Foto: 

Året har bjudit på flera höjdpunkter inom 
hållbarhetsarbetet, bland annat lanseringen 

av vår första hållbarhetsrapport. 

Fokus har också framför allt legat på att 
rulla ut vår nya hållbarhetsstrategi sam-
tidigt som vi inlett samarbeten kring 
hållbarhet med bland annat det europe-
iska ridsportförbundet EEF och deltagit 
aktivt i en rad olika forskningsinitiativ 
för att främja hållbar utveckling. 

Vi har också stöttat föreningarna i de-
ras väg mot en mer hållbar ridsport, till 
exempel genom att ta fram en checklis-
ta med tips på åtgärder för att minska 
el- och energianvändning. Vi har också 
fortsatt vårt arbete mot mer hållbara 
idrottsresor. 

Mer om detta och mycket kommer i 
vår nya hållbarhetsrapport som släpps 
under våren 2023.  

Hållbara  
höjdpunkter
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Pandemin tvingade Sverige och världen att 
stänga ner i mars 2020. Och det är i svåra lä-
gen som hästarna betyder som mest. Därför 
var det också värdefullt att många ridskolor 
kunde hålla stalldörrarna öppna under pan-
demin, om än med anpassade verksamheter. 
Inom Svenska Ridsportförbundet påverkades 
tävlingsverksamheten mest av pandemin. 
Många tävlingar tvingades ställa in och för-
eningar gick också miste om viktiga intäkter.

För att få hela ridsportsverige tillbaka  
på banan har Svenska Ridsportförbundet 
jobbat med stöd inom flera olika områden.

– Vi har lyssnat in våra medlemmar och 
vad de behövde och trodde på. Det handlar 
både om att stimulera återväxten och sådant 
som tagit paus under pandemin, men också 
om att ge kraft åt nya initiativ, säger Gisela 
Löfstrand, verksamhetschef ridklubb/rid-
skola på Svenska Ridsportförbundet.

Ridsporten tillbaka på  
banan efter pandemin
Svenska Ridsportförbundet har under pandemin använt  
över 15 miljoner kr som stöd till medlems föreningarna och  
till subventionerade licenser. Nu är både bredd och topp på 
samma nivå som 2019.

– Vi är väldigt nära att gå i mål, stöden vi använt har fungerat, 
säger Andrea Barth, verksamhetschef sport och tävling.

”Det är en betydelsefull del 
av ridsporten och roligt att 
se att stödet verkligen gör 
skillnad i våra föreningar.”

GISELA LÖFSTRAND

Foto: Jennifer Söderlund
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  Vägen fram blev stöd för återstart på 
fyra olika områden; breddverksamhet, 
tävlingsverksamhet, paraverksamhet och 
licensbidrag.

Pengarna kommer från Riksidrottsför-
bundet och tack var stöden har klubbar  
exempelvis kunnat utbilda funktionärer, 
elever i hästkunskap och ha olika träffar.

Idag finns cirka 4 000 ryttare med funktions-
nedsättning inom ridsporten. En del av åter-
startsstödet har riktats till paraverksamhet.

– Det är en betydelsefull del av ridsporten 
och roligt att se att stödet verkligen gör skill-
nad i våra föreningar, säger Gisela Löfstrand.

Ledarkostnader, utrustning och tillgäng-
lighetsanpassning är exempel på saker som 
föreningarna har sökt stöd för.

– Det kan handla om enkla saker som att 
köpa specialanpassade tyglar, men också om 
bidrag till att bygga ramper, köpa en lift eller 
kanske värmeisolera ett utrymme för elever 
som har svårare att hålla värmen.

Återstartsstödet har också bidragit till att 
hålla nere tävlingsryttares kostnader för en täv-
lingsdag och sänkt kostnader för att lösa licens.

– Det är dyrt att ha häst idag och ibland 
hjälper några hundralappar i stöd för licens 
mer än man tror, säger Andrea Barth.

275 
föreningar sökte stöd för 

återstart av breddverksamhet 
för totalt 4 836 900 kronor 

211 

föreningar sökte stöd för 
återstart av tävling för totalt  

3 456 600 kronor

65 
föreningar sökte stöd för 

återstart av paraverksamhet för 
totalt 2 900 000 kronor

4 000 000 
kronor har använts för att 
subventionera licenser för 

tävlingsryttare i föreningarna. 

Nu är ridsportsverige väldigt nära att nå 
målsättningen för omstarten. Siffrorna nedan 
är tydliga exempel på det.

Totalt antal tävlingsdagar i Sverige
 2019: 3516 
 2022: 3422 

Totalt antal tävlingsdagar i hoppning 
 2019: 1832 
 2022: 1844

Antalet starter i alla grenar 
 2019: 344 782 
 2022: 315 583

Att antalet tävlingsdagar och antalet starter 
håller en bra nivå är viktigt av flera anled-
ningar.

– Inkomsterna från tävlingar gör till  
exempel att föreningar kan hålla i gång andra 
verksamheter eller kanske köpa ridskole-
hästar, säger Andrea Barth.

Även om krig och ökad inflation påverkar 
ridsporten och föreningar brottas med ökade 
kostnader, finns det framtidstro i ridsporten.

– Omvärlden utmanar oss på många sätt, 
men det är samtidigt glädjande att se åter-
hämtningen efter pandemin och att vi kan 
se framtiden an med tillförsikt, säger Gisela 
Löfstrand.

– Många barn står ännu i kö till våra rid-
skolor och vi fortsätter jobba för att erbjuda 
ridsport för alla.

Foto: A
ndreas Johnsson
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När Inez Tjernberg var 80 började hon rida i 
samma grupp som sin dotter Ylva på Sand-
gärdan i Sikeå mellan Umeå och Skellefteå.   
Då hade hon hållit upp med ridningen i 26 
år.  När hon var 85 blev det en mer anpas-
sad grupp. Och efter 90, ja då ville Inez helst 
bara rida ut. Ridning är både roligt, hälso-
samt och man träffar roliga människor, 
menar Inez.  

Nu har hon hunnit fylla 102, och trivs bäst i 
vagnen bakom trygga ridskolehästen Cinde-
rella, och att mysa och pyssla med hästarna.  

– Det är en specialbyggd vagn som vi även 
använder när dagcenter har anpassad kör-
ning hos oss, förklarar Inez dotter Ylva Mar-
tinsson som sitter i klubbens styrelse.

– Våra hästar är lugna och pålitliga häs-
tar och är vana att möta olika typer av elever, 
tillägger hon.

RK Sandgärdan är en av de ridsportför-
eningar som tack vare återstartstödet fått 
mer stöd till sin rika paraverksamhet. Bland 

annat för personer med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar (NPF).

Ylva Martinsson är själv specialpedagog 
och vet vilken fantastisk miljö stallet och 
hästarna är för många med NPF-diagnoser

– Vi värnar lite extra om dem hos oss och ser 
unga som har det tufft. Har man det kämpigt i 
skolan till exempel så går det fint att komma till 
oss för en timmes undervisning i klubbstugan, 
berättar Ylva om skolsamarbetet.

Oavsett funktionsnedsättning är målet att så 
många som möjligt ska kunna rida och vara 
med i den ordinarie verksamheten. 

Sedan många år ordnar klubben också rid-
läger för bland annat svårt synskadade elever.

– Det går att göra anpassningar så att alla 
kan vara med. En pappa berättade att ridläg-
ret hos oss var den första gången som han 
lämnade sin synskadade dotter.

– Det är inte så märkvärdigt egentligen. 
Allt är ju möjligt!

 

Inez, 102, inspiratör hos  
klubben där allt är möjligt
Med sju hästar och ett varmt hjärta gör den lilla norrlandsklubben 
stordåd, och värnar extra om dem som har det tufft.  Senioren Inez, 
102, hör också till dem som får superkrafter hos RK Sandgärdan.
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Med sikte  
på 2030

På Ridsportforum 14–15 oktober 
summerade vi lärdomar från strategin 

2025 och höjde blicken mot 2030.  
Hur ska världens bästa ridsport ta 

sats mot framtiden?

Ridsportforum är en halvhalt mellan för-
bundsstämmorna för att diskutera aktu-
ella frågor, framtid och status på arbetet 
kring de motioner som stämman beslutat 
om. Den här gången i Åkersberga utanför 
Stockholm. Ridsportforum samlar repre-
sentanter från distrikt, förbundsstyrelse 
med utskott samt sektioner, kommit-
téordföranden, valberedningen och för-
bundskansliets personal. Och äntligen 
fick vi möjlighet att träffas på riktigt igen.

Ridsportens framtidsstrategier var te-
mat för helgen. Dels att summera lärdo-
marna från Ridsport 2025, dels att sätta 
ramarna för resan mot 2030.  Ridsport 
2030 innehåller tre prioriterade områ-
den: Hästen, Människan och Utveck-
lingsmiljö och för varje område fanns en 
station med mer information om området 
och möjligheten att ställa frågor. Den sto-
ra uppgiften under forum var att utifrån 
sina olika perspektiv, fundera över inne-
håll och prioriteringar i det utkast som 
förbundsstyrelsen tagit fram och skicka 
med inspel till det fortsatta arbetet.

Bland annat diskuterades barnrättsper-
spektivet, digitalisering, kopplingen mel-
lan bredd och bredd och elit tydligare och 
hur vi framåt ska arbeta för ökad inklu-
dering, tillgänglighet och jämställdhet.

Hur ridsporten kan stärka det demo-
kratiska arbetet var också en återkom-

mande fråga liksom hästvälfärd och ut-
bildningen av våra hästar. Kompetenta 
ledare, ledarrekrytering och hur återväx-
ten av ideella ledare ska tryggas framåt, 
var också frågor som diskuterades livligt. 

Ridsportforum är också en plats för in-
spiration. Tina Due-Boje, framgångsrik 
landslagsledare för dressyrens Young 
riders och U25-lagen, gästade forum för 
att prata om ledarskap och konsten att 
skapa vinnande team. En annan upp-
skattad föreläsare var Jesper Berlin 
som arbetat i 30 år i Försvarsmakten 
och vid Särskilda Operations Gruppen 
(SOG). Där har han satt ihop grupper 
för att arbeta under svåra förhållanden, 
och har stenkoll på hur man får grupper 
att leverera och hur man sätter upp mål 
- och når dom. Radiosportens Chris-
tian Ohlsson som har följt ridsporten 
och hoppningens segertåg på nära håll 
i många år, delade också med sig av sin 
syn på ridsporten. Och vad som gör att 
svensk ridsport är i världsklass.

Ridsportforum

Ridsport 2030 innehåller  
tre prioriterade områden: 

  Hästen

  Människan

  Utvecklingsmiljö
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Foto:  Roland T
hunholm

Tävling
I ridsporten tävlar vi på lika villkor, 

utan herr och damklasser. Det finns 
tio tävlingsgrenar, där alla kan ta sats 

på sin nivå. Och där hästens bästa 
alltid visar vägen. 
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Historiskt 
svenskt VM-guld 

i hoppning
De kom till Herning som favoriter och 

de levererade stort. I en golden age för 
svensk hoppsport tog Sverige två 

historiska VM-guld.  
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VM i danska Herning
VM i hoppning, dressyr, para och voltige 
avgjordes på klassisk dansk hästmark i 
Herning den 6 - 14 augusti. Den svenska 
truppen innehöll både flerfaldiga 
medaljörer och debutanter men hade en 
gemensam prägel; stark framåtanda och 
höga målsättningar. 

 Hopplandslagets entré på mästerskapet 
blev en höjdpunkt i sig. Dagarna innan VM 
i Herning kom beskedet att Henrik von Eck-
ermann tagit steget upp som nummer ett på 
världsrankingen. Som startskott på hopp-
ningens världsmästerskap fick han ta emot 
den vita armbindeln från FEI. Medieintres-
set var enormt från både svenskt och inter-
nationellt håll.

Resan mot lagguldet
Hopplandslagets signum är lugn, tillförsikt 
och självförtroende och sedan OS i Tokyo 
har de imponerat stort på ridsportvärlden.

– Vi har haft ett fantastiskt år sedan To-
kyo och vi har jobbat för det här hela vägen. 
Vi visste att vi hade chansen, men det är en 
annan sak att genomföra det, sa förbunds-
kapten Henrik Ankarcrona efter gulden.

Och på vilken VM-resa de tog oss
Henrik von Eckermann med King Edward, 
Peder Fredricson med H&M All In, Malin Ba-
ryard Johnsson med H&M Indiana samt Jens 
Fredricson med Markan Cosmopolit utgjorde 
VM-laget. Mycket uppskattad och värdefull 
reserv var Rolf-Göran Bengtsson och bakom 
dem alla, förbundskapten Henrik Ankarcrona.

”Vi har haft ett fantastiskt år sedan Tokyo 
och vi har jobbat för det här hela vägen. 
Vi visste att vi hade chansen, men det är 
en annan sak att genomföra det. ”

HENRIK ANKARCRONA
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Välbevakat VM
SVT Sport sände mästerskapet med inramning 
på plats i Herning. Hoppning och dressyr 
sändes live i sin helhet medan paran och voltige 
bevakades med intervjuer, reportage och resultat-
uppföljning, närmare femtio timmar ridsport. 
Radiosporten, TT, DN, Expressen, Hippson och 
Tidningen Ridsport bevakade tävlingarna på plats 
med liverapporteringar, reportage, rörlig bild 
och resultatbevakning. Samtliga bevakade också 
mästerskapet utförligt digitalt.
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50 timmar
ridsport i SVT under VM

Verksamhetsberättelse 2022 39

 Ordförande har ordet Om oss  Tävling Utbildning Ungdom Mer från ridsportåret



– Guld är det självklara målet. Sätter man 
höga mål är förstås risken stor att man inte 
når ända fram men till ett mästerskap åker 
man för att vinna och det är tydligt för oss 
alla, sa han just innan första start.

Efter en tidshoppning och två lagomgång-
ar skulle lagmedaljerna delas ut och därefter 
väntade individuell final på söndagen för de 
25 bästa. För laget räknades de tre bästa re-
sultaten av fyra i varje omgång och de indi-
viduella tog med sig eventuella fel in i finalen.

I den inledande tidshoppningen gick Sve-
rige upp i ledning som lag och bäst av alla var 
Peder Fredricson på fjärde plats tillsammans 
med H&M All In.

– Han kunde inte ha känts bättre idag. Jag 
är så fantastiskt glad att ha honom här igen, 
att han hoppar så bra första dagen. Han im-
ponerar alltid på mig, sa Peder Fredricson.

Under andra hoppdagen befäste Sverige 
sin roll som stor favorit. De visade överty-
gande form, behöll ledningen i lag och avan-
cerade också individuellt; Peder Fredricson 

”Jag var helt lugn, det 
var fokus på min plan. 
Känslan att rida i mål 
var bra, nästa lite så där, 
att man frågar sig om 
det har hänt.”

JENS FREDRICSON

”Han kunde inte ha 
känts bättre idag. Jag 
är så fantastiskt glad 
att ha honom här igen, 
att han hoppar så bra 
första dagen. ”

PEDER FREDRICSON
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till plats tre, Jens Fredricson till plats 10 och 
Henrik von Eckermann till plats fyra. 

– Det var en perfekt runda, 10 av 10. Både 
från min sida och självklart från hästens sida. 
Det var otroligt skönt. Bra rytm, lugnt, hästen 
hoppade avspänt. Perfekt innanför maxtiden. 
Jag skulle inte ändra på någonting om jag fick 
göra det igen, sa Henrik von Eckermann.

Med fyra fel hittade Malin Baryard Johns-
son tillbaka till en finfin känsla inför lagav-
görandet efter att ha fått en tuff start på VM.

Inför fredagens avgörande stod luften 
still. Formen fanns där och det svenska laget 
hade återigen hittat den där speciella zonen. 
De var på den perfekta platsen där fokus och 
avspändhet möts trots att pressen är helt 
på. Samtidigt var de berömda marginalerna 
små, väldigt små.

Klassen började och bommarna föll från 
alla håll, men väldigt lite från det svenska. 
Henrik von Eckermann och King Edward 
gav Sverige en briljant start som fick stadion 
att dra efter andan – felfritt med marginal. 
Malin Baryard Johnsson och H&M Indiana 
levererade en mycket viktig runda på endast 
fyra fel. Mantrat för det svenska laget hade 
hela tiden varit ”en runda i taget”, men när 
det var dags för tredje svenske ryttaren, Jens 
Fredricson, att göra entré hade övriga na-
tioner haft så många fel att en felfri ritt av 
storebror Fredricson skulle säkra ett histo-
riskt svenskt VM-guld. 

Och som han säkrade det. Tillsammans 
med Markan Cosmopolit visade han aldrig 

ett uns tvekan om vart VM-guldet skulle och 
när han red i mål var Sverige klara världs-
mästare redan efter lagens tredje ryttare. I en 
unik tid i svensk hoppsport säkrade Sverige 
ett överlägset, historiskt VM-guld.

– Helt galet, fantastiskt är det, vilka run-
dor, sa Malin Baryard Johnsson till SVT 
Sport efter guldet.

– Jag var lugn när Jens red, det såg så väl-
digt bra ut. Och vi visste att vi hade lite luft 
också så då känns det lite bättre, sa Henrik 
von Eckermann till SVT Sport.

– Jag var helt lugn, det var fokus på min 
plan. Känslan att rida i mål var bra, nästa lite 
så där, att man frågar sig om det har hänt, sa 
Jens Fredricson till SVT Sport.

Sverige tog emot guldhyllningarna på en 
kokande arena i Herning, men ganska snart 
var truppen tillbaka i fokusläge igen. På sön-
dagen väntade nämligen individuell final där 
det efter laghoppningen var dubbelt svenskt 
i topp. 

”Helt galet, 
fantastiskt är det, 
vilka rundor.”
MALIN BARYARD JOHNSSON
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Henrik von  
Eckermann  

världsmästare 
efter felfritt VM

Världens bästa hoppryttare heter Henrik 
von Eckermann. Efter lagguldet i hoppning 

red han och King Edward vidare mot ett 
individuellt och historiskt svenskt VM-guld. 

Och det efter att ha hoppat felfritt rakt 
igenom ännu ett mästerskap.  

Foto: Leanjo de Koster
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 Henrik von Eckerman i ledning och Jens 
Fredricson på andra plats. Läget för Sveri-
ge var fenomenalt och uppbackningen på 
framridningen var total från de svenska led-
arna när det var dags för hoppningens indi-
viduella final. 

I första omgången red båda två felfritt. 
Och det var fortsatt guld- och silverläge inför 
det allra sista avgörandet i Herning.

Efter att Jens och Markan Cosmopolit 
rivit tre hinder jagades Henrik och King Ed-
ward till slut närmast av Belgiens Jerome 
Guery och inget utrymme för nedslag fanns 
om det skulle bli guld. 

Men med världens just nu bästa hopphäst 
lotsad av världsettan behövdes det inte hel-
ler. Efter att ha hoppat helt felfritt igenom 
de olympiska spelen i Tokyo gjorde makalö-
sa King Edward om samma bedrift på VM i 
Herning. Ett svenskt fyrverkeri av segerju-

bel bröt ut när ekipaget korsade mållinjen 
och vann sitt andra VM-guld i Herning och 
Henrik von Eckermannns första individuella 
mästartitel.

– Min häst är verkligen värd det här gul-
det. Han är världens bästa häst. Jag ville 
verkligen rida bra där inne för att göra ho-
nom rättvisa. Jag hade haft svårt att smälta 
om jag hade ridit dåligt, säger Henrik som 
hyllade King Edward om och om igen.

– Det är helt otroligt. Först hoppar han fel-
fritt genom hela OS. Sen hoppar han felfritt 
genom hela VM. Han har dessutom gjort mas-
sor av felfria rundor under året i olika tävling-
ar. Det är ett privilegium att få rida honom.

Jens Fredricson och Markan Cosmopolit 
slutade på tionde plats. 

– Jag är väldigt nöjd med hur hästen hopp-
ade, styrkan finns inte riktigt än men det 
kommer. Jag ville inte hoppa felfritt med tre 
tidsfel, jag red för medalj sa Jens Fredricson.

”Det är helt otroligt. Först hoppar han 
felfritt genom hela OS. Sen hoppar 
han felfritt genom hela VM. ”

HENRIK VON ECKERMANN

Foto: Roland T
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Högtflygande 
hyllning av 
guldhjältarna
Delar av guldlaget fick en flygande eskort av Flyg-
vapnet på väg mot firande på Arlanda efter bragder-
na i Danmark. Det var två JAS 39 Gripen från F17 och 
Blekinge Flygflottilj som mötte upp och eskorterade 
flygplanet med några av de svenska hjältarna om-
bord, Henrik von Eckermann, Henrik Ankarcrona och 
Jens Fredricson. Eskorteringen startade efter inpas-
sage i svenskt luftrum och pågick i cirka 30 minuter. 

På Arlanda mötte media, släkt och vänner upp. 
Pappa Hans von Eckermann fanns förstås på plats 
och tog emot den dubble världsmästaren.

– Henriks mamma tyvärr är sjuk, så jag var hos 
henne på hemmet och vi satt tillsammans och tittade 
på det här. Det var väldigt fantastiskt och känslomäs-
sigt när han gick över mållinjen, berättade Hans von 
Eckermann för SVT Sport.

Foto: 
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Dressyren 
siktade högt
På VM avgjordes lagtävlingen i den inledande Grand 
Prix-klassen och därefter gjordes det upp om två 
individuella titlar i Grand Prix Special och Kür. 

I lagtävlingen räknades de tre bästa resulta-
ten av fyra och det var en kamp in i det sista, 
en kamp som slutade med fördel Tyskland i 
kampen om bronset. Precis som på senaste 
VM, i Tryon 2018, slutade Sverige fyra med 
liten marginal.

– I det här sällskapet där det är så tight får 
man nog ändå säga att det är bra. Vi behöver 

VM-laget i dressyr
Dressyrlaget bestod av Jeanna Högberg 
med Astoria, Therese Nilshagen med Dante 
Weltino, Juliette Ramel med Buriel K.H. och 
Patrik Kittel med Touchdown. De leddes av 
förbundskapten Bo Jenå och rikstränare 
Louise Natthorst. Det svenska laget vågade 
lägga ribban högt och var tydliga med att 
de hade medaljmål.

en häst som går upp på 79 - 80 procent för att 
vi ska vara med. Och det tror jag att någon 
här kan göra, förhoppningsvis redan nästa 
år. Kvaliteterna finns där, säger förbunds-
kapten Bo Jenå.

Danmark vann VM-guld, före Storbritan-
nien och Tyskland. Fjärdeplatsen för Sveri-
ges del innebar att man är kvalificerade till 
OS i Paris 2024.

– Det är skönt att det är klart. Det var ett 
viktigt mål, säger förbundskapten Bo Jenå.

Bästa svenska resultat i lagklassen stod 
Patrik Kittel och Touchdown för. Tillsam-
mans med Juliette Ramel och Therese Nils-
hagen gick ekipaget vidare till Grand Prix 
Special där de första individuella medaljer-
na delades ut. Där stod de svenska ekipagen 
för en stark och jämn insats; Patrik Kittel 
slutade på plats tio, Juliette på plats elva och 
Therese Nilshagen på trettonde. Det innebar 
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att samtliga tre tog sig vidare till söndagens 
kürfinal. Med en sjundeplats där var Patrik 
Kittel inte bara bästa svensk i klassen utan 
tog också den bästa svenska dressyrplace-
ring på VM.

– Det var magiskt där inne, det går knappt 
att beskriva känslan. Så många underbara 
svenska människor som sitter där, med sina 
blågula handskar och skriker. Jag är me-
ganöjd, det är en sådan fantastisk häst, sa 
Patrik Kittel efter sin sista VM-ritt.

Sverige var ett av endast tre länder med tre 
ryttare till start i den avslutande kürfinalen dit 
de femton bästa gick vidare. Den finalen visade 
också medaljkapaciteten som finns i det svens-
ka laget, som fortsätter att sikta högt.

– Vi ska prestera från dag ett, bli ännu 
vassare första dagen på mästerskap. Just att 
vi ska gå in direkt efter träning och prestera 
dag ett, bli ett snäpp bättre i första klassen 
och inte ge bort en tiondels procent där, sä-
ger förbundskapten Bo Jenå.

”Det var magiskt där inne, det går knappt 
att beskriva känslan. Så många underbara 
svenska människor som sitter där, med 
sina blågula handskar och skriker.”

PATRIK KITTEL

Foto: Roland T
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De svenska hästarna hade gott om energi och 
ryttarna fick plocka fram sitt lugnaste sätt 
för att lotsa dem igenom VM – programmen.

– Han kändes fin, det gäller att jag är 
lugn så går det bra, sa Sandra Karlsson efter 
mästerskapsdebut och trettonde plats med 
Don Danimo.

– Jag gjorde så gott jag kunde och är glad 
att han ändå kunde komma tillbaka i pro-
grammet, säger trettondeplacerade Louise 
Etzner Jakobsson och syftar på händelsen 
när Goldstrike var skeptisk till tv-kamerorna.

Amalia Josbo gjorde mästerskapsdebut och 
fjortondeplatsen gav mersmak.

– Att få rida in här för Sverige och med 
Abba i högtalarna känns fantastiskt. Hon 
älskar att visa upp sig och ibland blir det för 
mycket, men idag höll hon sig på mattan. Det 
är härligt att få lite energi där inne, sa hon om 
sin Lady Evelin.

Lena Malmström och Fabulous Fidelie slutade 
första tävlingsdagen med en sjundeplats och 

efter Sveriges fjortondeplats i lag gick de som 
enda svenska paraekipage vidare till küren. 
Där slutade de sexa och tillsammans med sinn 
egna uppfödning kunde Lena Malmström 
summera ett lyckat mästerskap och Sveriges 
bästa paraplacering på VM i Herning.

– Jag tyckte att jag höll henne uppe i formen 
hela tiden och fick lite mer flow. Hon var jätte-
fin första dagen och andra dagen var en käm-
parunda, nu känns det himla skönt att kunna 
komma igen. Att man inte fastnar i det som var 
igår utan kan skaka av sig det och gå in och le-
verera, sa Lena Malmström på VM:s sista dag.

Världsmästerskapet i paradressyren reds på en utomhusbana 
nedanför huvudarenan för dressyr och hoppning, en arena 
med mycket mästerskapskaraktär och atmosfär. 

Paradressyr med energi

VM-laget i paradressyr
Louise Etzner Jakobsson med Goldstrike BJ i 
Grad IV, Sandra Karlssons med Don Danimo i 
Grad II, Amalia Josbo med Lady Evelin i Grad 
V och Lena Malmström med Fabulous Fidelie 
i Grad V. Det var Sveriges representanter i 
VM i paradressyr. Göran ”Yogi” Breisner var 
deras ledare genom mästerskapet efter att 
Agneta Aronsson slutade just före VM. 
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Voltige och VM betyder 
fullsatt och fullt ös,  
även i publiken.

Hopp- och dressyrryttare syntes ofta som 
intresserade åskådare och var ett av flera 
tecken på grenens popularitet. 

Team Svea hade femte plats som målsätt-
ning i en på förhand jämn nationskamp. Det 
obligatoriska programmet var lagtävlingens 
första del och Sverige fick en blandad start 
där det fanns många glädjeämnen att ta med 
men där det också fanns lite att slipa på. Den 
åttondeplats de fick med sig var också slut-
placeringen i lag.

– Jag är så stolt över dem. Även om det 
var lite trögt i grunden fick de visa vad de 
kunde i küren och vi kan åka härifrån med 
en skön känsla, sammanfattar Jessica Nei-
lands, landslagsledare.

I det individuella världsmästerskapet satte 
Ella Filippa Velander internationellt person-
bästa i alla tre momenten och inledde med en 

strålande uppvisning i det obligatoriska pro-
grammet. Tillsammans med Nero och linfö-
rare följde hon sedan upp det med en stark 
teknisk kür och avslutade med en säker och 
felfri kür. Det räckte till plats 21 bland värl-
dens bästa voltigörer.

– Det är de högsta poäng jag har fått in-
ternationellt och på mästerskap. Jag skulle 
säga att jag har ett bättre mindset nu, jag kan 
vara mer närvarande, mera ”där” i alla lägen 
inne på banan. Även om jag blir nervös blir 
det inte tomt. Jag kan fortfarande hålla kvar 
fokus och veta vad jag ska göra och gå vidare 
i nästa moment. Och Nero har jobbat på så 
himla fint, alla dagarna. Han har verkligen 
gjort sitt bästa, säger Ella Filippa Velander.

Voltigelaget åtta i VM

VM-laget i voltige
Team SVEA bestående av Ella Filippa Velan-
der, Natalie Brixland, Clint Fiskbaek, Klara 
Sjöström, Olivia Neilands  och Julia Lind-
quist med hästen Braveheart och linförare 
Daniela Fiskbaek representerade Sverige 
som lag och individuell representant var Ella 
Filippa Velander. 

Foto: Roland T
hunholm

Ella Filippa Velander satte internationellt personbästa.
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Fälttävlan 
OS-klara på VM
Det svenska laget slutade sexa vid VM i Pratoni 
utanför Rom och säkrade därmed en plats till OS 2024.

– Otroligt skönt att ha det här klart. Det ger helt 
andra förutsättningar, sa förbundskapten Fredrik 
Bergendorff, som lugnt kan sätta planen mot Paris. 

Snabba fakta om  
VM i fälttävlan
Pratoni del Vivaro, Italien

 90 ryttare

27länder

 16 lag ställer upp

 15 :e VM:et i fälttävlan

 5- stjärnig klass

Foto:  Roland T
hunholm

Frida Andersén och Box 
Leo i den femstjärniga 
VM-terrängen.
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Laget gjorde en fin klättring från en 13:e 
plats efter dressyren och en nionde efter 
terrängritten.

– De här tjejerna är absolut ett "dream 
team”, berömde Bergendorff. 

 
I den avslutande banhoppningen darrade 
ribban men VM-debutanten Frida Andersén 
osom var sist ut med Box Leo hade alla möj-
ligheter att säkra minst en sjundeplats och 
en OS-biljett. Hon hade råd med två nedslag, 
men nöjde sig med ett.

– Jag är otroligt lättad, sa Frida efter ritten. 
– Jag åker härifrån med mersmak. Med 

lite träning och en säsong till tror jag vi kan 
få till ett riktigt bra resultat.

Frida Andersén blev bästa svenska rytta-
re på en individuell sjuttondeplats. Tyskland 
vann lagguldet före USA och Nya Zeeland.

Malin Josefsson har ridit två EM men nu 
var det VM-debut med Golden Midnight.

– Det är verkligen en terränghäst som gör 
att det känns ganska enkelt att rida terräng, 
även när det är så här känns det inte stort.

EM-debutanten Aminda Ingulfson på Joys-
tick landade på 31,7 straff efter dressyren.

– Han var lite spänd innan vi red in på ba-
nan men sedan kändes han nöjd och lugn så 
jag tänkte att jag kan rida som jag brukar.

Sofia Sjöborg är 24 år och gjorde debut 
i ett mästerskapslag. Med Bryjamolga vh  
Marienshof Z red hon den femstjärniga 
VM-terrängen som om hon aldrig gjort annat.

Sist ut för Sverige och säkrade OS-biljetten: 
Frida Andersén och Box Leo.

Niklas Lindbäck och Focus Filiocus star-
tade VM individuellt och inledde med super-
ritt i dressyren: 71,05 procent och 29,0 straff.

Allt om VM i  
fälttävlan här

VM-laget i fälttävlan
Malin Josefsson/Golden Midnight
Aminda Ingulfson/Joystick
Sofia Sjöborg/Bryjamolga VH Marienshof Z
Frida Andersén/Box Leo
Niklas Lindbäck/Focus Filiocus  
startade individuellt.
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Sverige OS-klara  
i tre grenar

Med fälttävlans OS-biljett 
är Sverige kvalade i de tre 

olympiska grenarna hoppning, 
dressyr och fälttävlan.

!

https://ridsport.se/evenemang/2022/vm-i-falttavlan-2022
https://ridsport.se/evenemang/2022/vm-i-falttavlan-2022


Jens Fredricson/Markan Cosmopolit och Ang-
elica Augustsson/Kalinka van de Nachtegaele  
red för blågult i finalen som avgjordes i Leipzig, 
Tyskland. Jens och Markan Cosmopolit klätt-
rade från en niondeplats till en femteplats inför 
den andra omgången. I finalrysaren blev det 
fortsatt felfritt för ekipaget som tog sig hela vä-
gen upp på pallen. Bronsplatsen blev den femte 
världscupfinalmedalj hittills.

– Jättekul att få en individuell medalj, 
konstaterar Jens Fredricson som knep sin 
första individuella mästerskapsmedalj, sa 
Jens Fredricson och konstaterade att det var 
första gången han tog sig upp på pallen i en 
individuell final.

Världscupfinalen har länge varit det stora 
målet för ekipaget.

– Väldigt tidigt la vi upp en matchning för 
att både jag och hästen skulle vara i absoluta 
toppform inför finalen.

Angelica Augustsson Zanotelli och Kalin-
ka van de hoppade felfritt över hinder men 
fick tidsfel i den första rundan. De klättrade  
rejält, från plats 21 till 14 i sin första världscu-
pfinal någonsin.

Jens Fredricson 
på pallen i  
världscupfinalen

Fakta
Vid fyra tillfällen har svenska hopp-
ryttare tagit sig upp pallen i en världs-
cupfinal tidigare: Malin Baryard Johnsson 
2003, Henrik von Eckermann 2017 och 
2018, och Peder Fredricson 2019.

Efter fyra makalösa rundor slutade Jens 
Fredricson och Markan Cosmopolit på 
bronsplats i Longines FEI Jumping World Cup. 

”Väldigt tidigt la vi upp 
en matchning för att 
både jag och hästen 

skulle vara i absoluta 
toppform inför finalen.”

Foto: Roland T
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Med VM-guld i ryggen åkte svenska hopp-
landslaget till Spruce Meadows för att rida 
Nations Cup och Rolex Grand Prix. Tävling-
arna är en av fyra Grand Slam och tillsam-
mans med Aachen är det den mest prestige-
fyllda Nations Cup som finns i hoppvärlden.

Peder Fredricson med Catch Me Not S, 
Jens Fredricson med Markan Cosmopolit, 
Henrik von Eckermann och Nababette Z och 
Rolf-Göran Bengtsson med Ermindo W var 
laget som leddes av Henrik Ankarcrona. Det 
var ett lag med enorm erfarenhet men det är 
inte vilken tävling som helst att ta sig an.

– Det sägs att hindren är stora som hus, 
vattenhindret är större än Atlanten, tiden är 
tightare än allt annat och jag vet inte allt, och 
vartenda ord stämmer. Det är tufft och det är 
svårt, beskrev Henrik Ankarcrona uppgiften.

Sverige inledde med en perfekt första runda 
där. Inför sista omgången var marginalerna 
mycket små. Återigen felfritt av Rolf och Jens 
och sedan landade pressen på Peder Fredric-
son som sista ryttare.

– Han fick ju ett tidigt nedslag men sedan 
hoppade Catch Me Not väldigt bra och Peder 
är ju monumentalt stark i det läget. Starten 
Henrik gav oss, och Jens och Rolf dubbelt fel-
fria. Rolf är med i laget och får vinna, han red 
så bra så jag vet inte vart jag ska börja beskriva 
det, ett fenomen, säger Henrik Ankarcrona.

Efter två genomförda rundor stod Sverige på 
4 fel och vann före Schweiz som stannade på 

7 fel. Sverige hade säkrat en seger man aldrig 
glömmer.

– Fantastiskt, att få sitt namn på den där 
bucklan alltså, det är otroligt. Att vi kan vara 
sådana favoriter och stå upp till det. Otroligt 
att få vinna det här tillsammans med det här 
laget, det här är en golden age. Vi måste njuta 
men inte för mycket så att det fortsätter, sä-
ger Jens Fredricson.

– Jag känner en sådan otrolig stolthet, det 
är en enorm ära att leda det här laget, sa en 
mycket stolt och glad Henrik Ankarcrona, 
förbundskapten. 

– Alla höjer varandra på ett väldigt posi-
tivt sätt. Otroliga människor!

Superseger  
för hopplaget i 
Spruce Meadows
De åkte till Kanada för att rida om en av hoppsportens 
allra tyngsta titlar. Genom drömsegern i  Spruce Meadows 
skrev de ännu ett stycke stolt, svensk ridsporthistoria. 

”Jag känner en sådan 
otrolig stolthet, det är 
en enorm ära att leda 
det här laget.”

HENRIK ANKARCRONA

Foto: M
ackenzie Clark 

Verksamhetsberättelse 2022 52

 Ordförande har ordet Om oss  Tävling Utbildning Ungdom Mer från ridsportåret



– Tusen tack till alla som röstade. Det är ett 
otroligt stöd vi har och det är också det stö-
det vi har på våra fantastiska tävlingar. Jag 
ser verkligen fram emot att försöka tacka 
publiken i Göteborg med några bra resultat, 
på mitt sätt, säger Henrik von Eckermann, 
som slutade tvåa i omröstningen om Jer-
ringpriset.

Efter ännu ett makalöst ridsportår med 
bland andra dubbla VM-guld i hoppning var 
det många som hoppades på pris på Idrotts-
galan. Men 2022 var ett sportår med många 
blågula höjdpunkter och konkurrensen var 
stenhård i Idrottsgalans priskategorier.

Det visade sig inte minst bland de man-
liga idrottarna där varken Henrik von Eck-
ermann eller Armand Duplantis fick något 
pris. Båda fick se sig slagna av skridskoåka-
ren och dubbla OS-guldmedaljören Nils van 

der Poel som tog hem priserna som Årets 
manlige idrottare, Årets prestation och så 
Jerringpriset.

Henrik Ankarcrona var för tredje året i rad 
nominerad i kategorin Årets ledare som dock 
vanns av Johan Röjler, tränare till Nils van 
der Poel.

Ridsporten nära  
Jerringpriset
Ridsporten var nominerad i tre priskategorier på Idrottsgalan. 
Henrik von Eckermann var så nära att vinna Jerringpriset,  
men fick se sig slagen på mållinjen av Nils van der Poel.

”Tusen tack till alla som 
röstade. Det är ett otroligt 
stöd vi har och det är 
också det stödet vi har på 
våra fantastiska tävlingar.”

HENRIK VON ECKERMANN

Foto: Leanjo de Koster
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Ungdomssatsning 
som höjer nivån
Men nya satsningen Höj din nivå vill Svenska 
Ridsportförbundet fånga upp och stärka fler 
hoppryttare tidigare i karriären. 

Höj din nivå har initierats av hoppkommittén och landslagsledningen och vän-
der sig i första hand till ponny- och childrenryttare som tävlar nationellt och 
har som mål att rida SM. Men också till ryttarnas föräldrar och tränare. 

Genom utvalda SM-förberedande hoppklasser och kunskapsträffar om häs-
tar, tävling och träning, ska fler unga hoppryttare få möjlighet att utvecklas. 

– Vi vet att många efterfrågar både kunskap och guidning i den här fasen. 
Genom Höj din nivå kan vi ge ytterligare stöd och möjlighet till utveckling för 
målgruppen som är på väg upp på en högre nivå, med exempelvis SM som mål, 
säger hoppkommitténs ordförande Niklas Jonsson.

Det blev en smakstart för satsningen som lockade många deltagare vid totalt 
sju träffar under året. Suget efter kunskap är stort. Att delta i projektet Höj din 
nivå är helt kostnadsfritt (utöver ordinarie anmälningsavgift till klassen).

Foto: 
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ATG Talang är ett ryttarutvecklingsprogram 
som genomförs av Svenska Ridsportförbun-
det i samarbete med partnern ATG. Där in-
går ett mentorskap, individuellt träningsstöd 
samt fyra avsuttna, obligatoriska träffar där 
ryttarna möter experter på olika områden.

– Det är just det som är så viktigt; att jag 
kan få fördjupad kunskap i alla delar kring 
hästarna, management och kring mig, förut-
om själva ridningen, säger hoppryttaren Kaj-
sa Björe som tog plats i programmet 2022.

Svenska Ridsportförbundets ryttarut-
vecklingsprogram finns på fem nivåer. Kaj-
sa Björe har tidigare gått nivå tre och genom 
ATG Talang på nivå fyra är hon nu på nivån 
just under där seniorlandslaget tar vid.

– Det här är en jätteviktig satsning. Vi är 
otroligt tacksamma för de dörrar den öppnar 
för de här ryttarnas framtida sportsliga kar-
riärer och satsning, säger Henrik Ankarcro-
na, förbundskapten i hoppning.

Med sitt engagemang är ATG med och 
utvecklar svensk ridsport tillsammans med 
Svenska Ridsportförbundet. ATG Talang är 
ett exempel på en satsning som gör verksam-
het hållbar över tid.

ATG Talang – med  
sikte på medaljer 
Åtta nya ryttare tog plats i Svenska Ridsportförbundets 
ryttarutvecklingsprogram. Hoppryttaren Kajsa Björe,  
20 år, från Eskilstuna var en av dem.

ATG Talang 2022/2023 
  André Brandt, hoppning,  

 Skyrup Country Club Ryttarförening, 

  Erik Dahnelius, hoppning,  
 Dagstorpsortens Ryttarförening

  Cecilia Bergåkra, dressyr,  
 Naturlära Hästsällskap

  Klara Svanberg, dressyr,  
 Willands Ryttarförening

  My Sandgren, dressyr, Willands Ryttarförening

  Aria Ramkali, fälttävlan,  
 Öveds Jakt- Fältrittklubb

  Amanda Andersson, fälttävlan,  
 Hermanstorps Kör- och Ridklubb

Foto: 
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Working equitation och voltige  
nya grenar utvecklingsprogram 
Ryttarutveckling nivå 3 är en satsning som 
görs av Svenska Ridsportförbundet med 
stöd av huvudsponsorn Folksam. Voltige 
och Working equitation och voltige, som för 
första gången finns representerade i utveck-
lingsprogrammet.

Det är två grenar på stark frammarsch som 
nu gör distansritt, sportkörning, hoppning, 
dressyr, fälttävlan och paradressyr sällskap.

– Vi bygger på med discipliner över tid och 
nu var tidpunkten rätt för dessa två, säger 
Daniel Bergqvist, ansvarig för ryttarutveck-
lingsprogrammen på Svenska Ridsportför-
bundet.

Under det kommande året träffas man 
totalt fem gånger; tre gånger utan hästar 
och två gånger med. Förutom grenspecifik 
träning får man utbildning i exempelvis 
veterinärlära, mental träning och hästkun-
skap i stort.

– Vi upplever att programmet har varit 
väldigt inspirerande och utvecklande och 
vi är väldigt tacksamma och stolta över att 
göra detta i samarbete med Folksam, säger 
Ann-Clara Pettersson, koordinator för Ryt-
tarutvecklingsprogrammen inom Svenska 
Ridsportförbundet.

– Vi är glada att, som idrottens försäk-
ringsbolag kunna bidra till Svenska Ridsport-
förbundets ryttarutvecklingsprogram. Inte 
bara genom att utveckla ryttares färdigheter 
tillsammans med hästen, utan också genom 
att öka förståelsen kring vad det faktiskt 
innebär att göra en helhjärtad idrottssats-
ning som ung, säger Lars-Inge Svensson, 
sponsoransvarig på Folksam.

Anna-Clara Pettersson understryker styr-
kan i att talanger inom alla grenar möts.

– Många gånger är det en ögonöppnare 
att höra hur andra tränar. Diskussionerna 
förstärks också av att andra discipliner kanske 
har frågeställningar som man själv inte tänkt 
på, säger hon.

”Många gånger är det 
en ögonöppnare att 
höra hur andra tränar.” 

ANN-CLARA PETTERSSON

Foto: 
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I början av 2022 hade restriktionerna lättat något 
men 500 åskådare eller att flytta fram stortävling-
en var inget alternativ för Gothenburg Horse Show.

– Vi har vridit och vänt på alla olika alternativ, 
men tyvärr är det här det enda rätta beslutet. Det 
känns riktigt, riktigt tråkigt, säger Tomas Torger-
sen, tävlingsledare Gothenburg Horse Show som 
för andra året i rad tvingades ställa in stortävlingen

– Vi hade givetvis sett fram emot att vi äntligen 
skulle få mötas igen, uppleva Scandinaviumkäns-

lan och ge publiken chansen att få hylla OS-laget 
på hemmaplan, men av respekt för våra partners, 
leverantörer, ryttare, funktionärer och publik så 
kan vi inte längre dra på beslutet. Gothenburg 
Horse Show är ett evenemang som berör så otroligt 
många och vi vill tacka alla inblandade för deras 
stöttning och förståelse. 

Ett par veckor senare öppnade Sverige upp igen 
och alla restriktioner togs bort.

Rolf-Göran 
Bengtsson fick 
medalj av kungen

Rolf-Göran Bengtsson är en av sex 
svenska idrottare som får ta emot 
H.M. Konungens medalj för förtjänster 
för svensk idrott. Och det är inget 
dåligt sällskap Rolf-Göran räknas 
till. Övriga som också får ta emot 
medaljen är Zlatan Ibrahimovic, 
Caroline Seger, Peter Forsberg, Tove 
Alexandersson och Maja Reichard.

Gothenburg Horse Show inställt för andra året  

X
Storsatsning på para dressyr  
inför Paris 2024
Svenska Ridsportförbundet tillsatte en ny förbundskapten 
och en ny ledare för utvecklingsgrupperna inom 
paradressyren. Det är en är en del i en utökad  
satsning med sikte på nästa Paralympics i  
Paris 2024. Mette Ubbesen blir förbunds - 
kapten med ansvar för landslaget i  
paradressyr. Vid sin sida har hon Helena  
Ager som leder utvecklingsgrupperna.

Läs mer
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EM-brons till  
svenska YR-laget
Blanca Bosson/Cardon M, Ellen 
Hedbys/Quentin SV, Linnea 
Holmgren/QC Sir Dennis och 
Hedda Thunberg/Diva såg red hem 
bronsmedaljen till Sverige när EM för 
Young Riders avgjordes i Hartpury, 
England. För Tina Due-Boje innebar 
det den nionde medaljen som 
lagledare för ungdomsdressyren.

Guld och silver 
på Unghäst-VM

Jeanna Högberg tog silver på 
unghäst-VM i dressyr i Verden, 

Tyskland med 6-årige Hesselhoej 
Down Town. Rolf-Göran Bengtsson 
vann guld i unghäst-VM i hoppning 

i Belgien med 7-årige Caillan.
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Linnea tog silver i sportkörning
Linnea Kristiansen från Husqvarna och Jönköpings Fältrittklubb visade klass redan 2018 med guld i ung-
doms-EM. 2022 följde hon upp med ett snyggt silver i U25-EM i Ungern bakom Lady Lexington. I framgångs-
formulan: genuin hästkunskap och allsidig träning i flera grenar. Laget slutade fyra. Det ser bra ut i ungdoms-
leden menade sportkörningens landslagsledare Annika Borg. Nästa EM avgörs på svensk hemmaplan. Det 
internationella ridsportförbundet, FEI, meddelade under året att Skånska Körsällskapet blir arrangör av FEI 
Driving European Championships U25, Juniors & Children 2024 på Flyinge.

SENSATIONELL SVENSK WE-SEGER 
Ida Maria Johansson och Hoxi vann en internationell tävling i München i maj.

– Det är helt fantastiskt med en svensk seger i den här konkurrensen, sa landslagsledare Kajsa Eke-
dahl om framgången.
Ida Maria vann dressyren, var tvåa i teknik-
momentet och sexa i speedklassen. 

Tävlingen var VM-kval och en av de 
större tävlingarna i Working Equitation, med 
åtta deltagande nationer.

– Det här är verkligen ett styrkebesked 
för sporten, sa Kajsa Ekedahl.

Totalt är tio svenska ekipage kvalade VM.  

Foto:  K
ajsa Ekedahl

Publikens hyllning 
i Friends Arena
De svenska ridsportstjärnorna firades 
i slutet av året i Friends Arena efter 
ännu ett nästan osannolikt fram-
gångsrikt år.

Det har blivit tradition att Svenska 
Ridsportförbundet hyllar våra svens-
ka ridsportstjärnor och mästerskaps-
medajer i strålkastarljuset under 
Sweden International Horse Show. 
Ifjol hade vi som bekant exempelvis 
två OS-medaljer att fira och 2022 bju-
der på en minst lika stark medaljskörd 
med bland annat dubbla VM-guld.
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Svenskar i topp  
under SIHS 
Dags för kür i Lövsta Top 10 Dressage 
– då tog Patrik Kittel och Touchdown 
fram storformen och red in på tred-
jeplats. Peder Fredricson och H&M 
Kristian K vann Grand Prix. Nya Top 
10 Indoor Eventing-finalen blev succé 
och avslutade helgen med starka 
Frida Andersén och på andra plats.  

Läs mer

Svenskar i topp på 
Stockholms Stadion
Longines Global Champions Tour kom tillbaka till Stockholms Stadion med stek-
heta startfält. Henrik von Eckermann och King Edward var svårslagna på Stadion 
men i Grand Prixen snodde tyske Christian Ahlmann Henrik på segern med 
knappa elva hundradelar. Peder Fredricson och Malin Baryard, Stockholm Hearts, 
levererade för hemmapubliken genom lagsegern i Global Champions League.

Hästfest i  
fullformat i  
Falsterbo 
Äntligen kunde hästälskare vallfärda till 
sommarens hästfest Falsterbo Horse Show 
igen. Tävlingen var ett viktigt stopp på väg 
mot VM. För dressyrlaget innebar tredje-
platsen totalseger i Nations Cup 2022.  

– Vi har haft olika lag vid alla de fyra 
deltävlingarna och vi har varit på pallen  
alla gångerna, sa en nöjd förbunds - 
kapten Bo Jenå efter segern.
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Utbildning
Vi utbildar hela ridsporten med hästars bästa och 
en trygg miljö som viktiga utgångspunkter i allt vi 

gör. Den svenska ridskolan är navet. En unik 
akademi värld guld för svensk ridsport. 
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Utbildning i världsklass
Ryttarutveckling 1-2 hade premiär i ridspor-
tens utbildningsportal 2022. Uppdaterade 
Basutbildningen ger alla i ridsporten en ge-
mensam kunskapsbas.

Vårt mål är att alla medlemmar ska mö-
tas av utbildade ledare som utgår från vår 
gemensamma värdegrund och har kunskap 
om hur vi ser på hästars välfärd och en säker 
ridsport. Det gäller både på ridskolan och i 
tävlingsverksamheten, och är en viktig del i 
svensk ridsports framgångar.

Vi tar råd av de bästa och formar relevan-
ta utbildningar och samlar kvalitetssäkrad 
kunskap i ridsportens Utbildningsportal. En 
del utbildningar är helt eller delvis digitala. 
Vissa genomförs centralt och andra i distrikt 
och föreningar. Många kräver tid för att träf-
fas, praktiska moment och möten med häs-
tar, ledare och kurskompisar. Den digitala 
plattformen gör kunskapen mer tillgänglig. 
Även om mycket i ridsporten handlar om 
praktik som måste få ta sin tid.

Premiär för Ryttarutveckling på webben 
Rykande färskt i portalen är Ryttarutveck-
ling 1-2 som vänder sig till enskilda ryttare 
men också till föreningar. Kursen som ger 

grundkunskaper om hästar och ridning är 
också ett bra tips till exempel förälder. Läs 
mer om hur Gagnefs Ridklubb fick extra 
hjälp i Ponnyprojektet här intill.

Ryttarutveckling steg 1 och 2 är första ste-
gen i ridsportens utvecklingsmodell som har 
totalt fem olika nivåer, från ryttarmärken till 
mästerskapsmedaljer. Modellen ger en tydlig 
röd tråd i utbildningen ända upp till olympisk 
nivå och visar vad du bör kunna på varje nivå 
och där varje nivå är en förberedelse för nästa.

Det första steget ger en bred kunskap som 
alla ryttare/kuskar behöver. På webbplatsen 
finns fakta, filmer. inspiration och quiz. På 
nivå 1 handlar det om hästens omvårdnad, 
ryttaren som idrottare, hästkunskap, ridlära 
och vår gemensamma värdegrund.

Utvecklingsprogrammet på nivå 2 har ock-
så fått en ny webplats. Nivå 2 genomförs i våra 
ridsportdistrikt vänder sig till dem som har 
befäst dina grundkunskaper och vill tävla.

Välkommen till  
Ryttarutveckling 1 och 2

Svenska Ridsportförbundet rustar ridsportens 
aktiva, ledare, yrkesfolk, funktionärer och 
förtroendevalda med kunskap och utbildningar. 
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Gagnefs Ridklubb i Dalarna var 
bland de första att jobba med 
webbplatsen Ryttarutveckling 1.
– Vi har det som utgångspunkt i vårt ponny-
projekt i hoppning som samlar 22 tjejer mel-
lan 9-16 år och både ridskole- och privatryt-
tare säger Åsa Lindberg som är C-tränare 
och ansvarig för satsningen.

– Jag har sökt efter precis ett sånt här 
material för ibland tycker jag att det saknas 
grundkunskaper hos ryttare, och särskilt 
hos dem som inte fått med sig kunskaper-
na via ridskolan, tillägger hon. Jag tycker 
materialet är super och precis lagom mycket 
på en bra nivå.  

Åsa använder webbplatserna som ut-
gångspunkt i både den avsuttna och uppsutt-

na träningen. Ryttarutveckling 1 på webben 
består av olika avsnitt som alla deltagare 
läser igenom i lugn och ro hemma. Gruppen 
träffas sedan och går igenom varje tema till-
sammans, och praktiserar oftast kunskaper-
na även till häst i manegen.

– Sajten är bra uppbyggd kollar till ex-
empel på filmer om sitsen tillsammans, gör 
quiz och går igenom fakta på webben. Sen 

Gagnefs Ponnyprojekt tar 
Ryttarutveckling till hjälp

Foto: 

Foto: 

Verksamhetsberättelse 2022 63

 Ordförande har ordet Om oss  Tävling Utbildning Ungdom Mer från ridsportåret



kanske vi går till vår leksakshäst Brunte och 
tittar närmare på vad det här med lätt sits 
och så vidare handlar om. Vi har sitsträning 
på longerlina där vi också kan prata om hur 
man leder hästen från marken och hur man 
longerar. Och så blir det ett tema i själva rid-
träningen också. 

– Det blir en tydligare röd tråd i allt och 
vi gör det tillsammans. Det gör det också så 
mycket roligare. Vi är en liten förening och be-

höver vara tillsammans för att få det att funka.
Att åldersskillnaden i gruppen är så stor är 

kul och en tillgång, menar Åsa. Alla tar till 
sig kunskapen på sin nivå. De äldre tar också 
hand om de yngre. Flera föräldrar har blivit 
mer engagerade i träningen och vissa tar själ-
va del av materialet i Ryttarutveckling.

Engagemanget också blivit större för teo-
riundervisning bland eleverna, menar Åsa 
Lindberg.

Uppdaterat ekonomi material  
viktigt i kristider
Ekonomi i ridsportföreningen 2.0 vänder sig till alla 
som vill jobba mer aktivt med föreningens ekonomi, 
något som kan vara både viktigt och välbehövligt 
i kristider. Materialet består av en faktabok och 
en webbplats med inspirationsfilmer, lathundar 
och länkar till fördjupning. Bakom materialet som 
reviderats under 2022, finns forskare och experter 
i företagsekonomi. Ekonomi i ridsportföreningen 
finns i Idrottsbokhandeln från vecka 9 2023.

– Alla vet att de snar kommer att få testa 
det vi läser och pratar om i praktiken och då 
blir det roligare.

Basutbildningen 2. 0 med  
ökat trygghetsfokus
Basutbildningen är öppen för alla och ger kun-
skap om ridsportens värderingar och riktlin-
jer. För våra ledare är den en självklarhet och 
för många utbildningar en obligatorisk bas. Ut-
bildningen finns för att ge ledare en bra grund 
och trygghet i sitt ledarskapet, men också för 
att öka kunskapen och samsynen i hela orga-
nisationen i frågor kring trygghet, hästvälfärd 
och ledarskapet inom ridsporten, men också 
hur kraften i vår demokratiska organisation 
kan ge stöd och öppna möjligheter.  För att 
vara aktuell och relevant har utbildningen re-

viderats och under året presenterades en ny, 
matig webbplats. Nytt är bland annat ett än 
större fokus på hästvälfärd och systematiskt 
trygghetsarbete med teman som diskrimine-
ringsgrunder, Barnkonventionen och normer.  
Basutbildningen ger också nycklar i ledarska-
pet och insikter om att sätta mål, motiverande 
ledarskap, självkänsla och självförtroede. 

Utbildningen ges i våra distrikt och kom-
binerar webbstudier med en gemensam träff. 
Att möta deltagare från andra delar av rid-
sporten, diskutera och få nya perspektiv är 
en del som många lyfter som en av de vikti-
gaste i kursen. Ledare, ryttare, förtroende-
valda, funktionärer och föräldrar. Målet är 
nu att få fler och även nya målgrupper att 
upptäcka styrkan i nya Basutbildningen – 
för att vi ska bli bäst tillsammans.

”Det blir en tydligare röd tråd i allt och vi gör  
det tillsammans. Det gör det också så mycket roligare.”

Foto: 
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Många föreningar tycker det är svårt att arbe-
ta systematiskt med brandskydd och arbets-
miljö. Det framkommer bland annat av det 
protokoll som används i vår besöksverksam-
het. När Arbetsmiljöverket besökte svenska 
hästanläggningar 2016-2018 fick nära hälften 
anmärkning på området arbetsmiljöarbete.

För att ge föreningar hjälp till självhjälp 
och identifiera brister i arbetet, har vi ef-
ter ett beslut i Ridskole- och Utbildnings-
sektionen tagit fram två nya moduler som 
kommer att finnas i REQS från 2023, den 
digitala plattform där ridsportens besöks-
prokoll finns. De nya områdena är Syste-
matiskt arbetsmiljöarbete och Systematiskt 
brandskyddsarbete. Genom checklistor kan 

föreningarna sätta fingret på till exempel 
personalens utbildning och hur rutinerna ser 
ut inom de bägge områdena.  Systemet ger 
också stöd för uppföljning och påminnelser. 
Den samlade informationen och statistiken 
är sedan ett viktigt verktyg för hur Svenska 
Ridsportförbundet kan stötta föreningarna 
inom dessa viktiga områden framåt.

REQS är ett digitalt system som även an-
vänds av svensk trav- och galoppsport. Här 
finns besöksprotokoll för ridskola, samt för 
föreningar med eller utan anläggning som inte 
driver ridskola. Här samlas statistik från verk-
samheterna och är underlag för rådgivning, 
och en långsiktig strategi och utveckling av 
Svenska Ridsportförbundets verksamhet.

Nya verktyg för 
brandskydd 
och arbetsmiljö
Från 2023 finns nya verktyg för att hjälpa alla föreningar 
med systematiskt brandskydds- och arbetsmiljöarbete.
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Genom föreningsrådgivare, 
ridskolerådgivare och Besöksverk s -
amheten i våra distrikt hjälper vi 
föreningar att utvecklas.

Förutsättningarna för ridsportens föreningar ser olika ut. 
Genom våra centrala rådgivare och Besöksverksamheten i 
distrikten hjälper vi föreningar med råd och kunskap i oli-
ka frågor. Ridsportens anläggningar är ett till exempel ett 
prioriterat område i förbundets strategi. Målet är att de ska 
vara tillgängliga, säkra och ändamålsenliga, och här behöver 
många föreningar råd och hjälp. Sedan tidigare finns digitala 
och kunskapsspäckade guider om anläggningar och ridun-
derlag, men efterfrågan på rådgivning inom området är stor.  
Under året rullade en skräddarsydd kunskapsturné om rid-
baneunderlag ut i södra Sverige (läs mer på sidan x) och fort-
sätter under 2023 uppåt landet. Rådgivarna stöttar också i 
frågor om bland annat hästvälfärd, kommunsamarbeten och 
arbetsgivarfrågor.  Att hitta hästar till ridskolan är en utma-
ning som många föreningar delar, och där samverkan mellan 
uppfödare och ridskolor är ett initiativ för nya lösningar.

Föreningsrådgivning och Besöksverksamhet i nära sam-
arbete med våra distrikt är mycket viktiga kuggar för att 
nå ut med vår samlade kunskap i föreningarna,  och samla 
kraften i ridsporten mot våra gemensamma mål.

Satsning på ideellt 
engagemang
Det ideella engagemanget är avgörande för 
ridsporten, men hur står det till i föreningarna 
egentligen och vad kan man göra för att hålla det 
vid liv och locka fler till föreningen? För att stärka 
föreningsutveckling och det ideella engage-
manget i föreningarna har ett utbildningskoncept 
tagits fram för hur distrikten ska kunna stödja 
föreningarna i arbetet. I konceptet finns både 
föreläsningar, webbstudier och lärgrupper men 
fokus har framför allt lagts på inspirationsföre-
läsningar och att sprida det reviderade arbets-
materialet Vår ridsportförening. Totalt har ett 
trettiotal utbildningsträffar med totalt 130 fören-
ingar genomförts och fått fint mottagande. 

Föreningsutveckling i  
Svenska Ridsportförbundet

Foto: M
ikael Sjöberg

I föreningarnas tjänst
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Mellan den 15 mars och den 31 oktober pågår 
Ridborgarjakten i ridsportsverige och det 
gäller för alla föreningar att kröna så många 
ridborgare som möjligt. En kul tävling som 
förutom att sprida glädje, kunskap och häst-
doft, lockar nya till klubben och ger lite klirr 
i kassan.

Nystartade Dals-Eds Ridklubb satsade stort 
från start och kammade hem totalvinsten i 
tävlingen, ett hinderpaket värt 35 000 kro-

nor från Ydre-Grinden som deladdes ut un-
der Sweden International Horse Show.

– Det är otroligt välkommet i en sådan här 
liten klubb där pengarna ska räcka till myck-
et, säger föreningens Ridborgarmärkesbas 
Kim Dahlman som har ansvarat för märkes-
tagningen.

Många har hjälpts åt och föreningen har 
bland annat erbjudit märkestagning på sin 
invigning men även lockat ridborgare på 
många marknader. Föräldrar har också 
kunnat ta märket efter sina barns ridlek-
tioner.

En av dem som satt upp för vinnarklubben 
var Reimer Ferdinandsson, 91. 

– När jag var klar så kom det ju många 
och frågade hur vågade det här. Ja då sa jag 
att det ska ni prova allihop sa jag för det var 
det trevligaste jag varit med om på länge, sa  
Reimer Ferdinandsson till P4 Väst.

Hos Arboga RS tog 93-årige Bertil Söder-
berg Ridborgarmärket när han red för fjärde 
gången i livet.

– Det var roligt. Hästen var långbent och 
det tog tid mellan varje steg. Jag försökte 
mana på men det hjälpte inte så mycket.
Hur kom du på idén?

– Jag har ju tagit simborgarmärket så var-
för ska man inte ta andra märken? Jag vet att 
jag är den äldste i Arboga men vi får se om jag 
är äldst i Sverige. Det kanske blir en tävling 
efter att någon läser det här.
Blir det någon fortsättning på ridningen?

– Ja, nu är jag anmäld till pensionärs-
ridning. Målet är att kunna rida ut i naturen. 
Den här gången saknade jag att få ta tag i tyg-
larna själv men det kanske blir nästa gång.

Bertil Söderberg  
intervjuades i Häst&Ryttare

Superseniorer satt upp  
i Ridborgarjakten 

Ridborgarmärket är  
en stolt klassiker med  
över 40 år på nacken 
Det finns att ta märket på utifrån ryttarens 
förutsättningar och förkunskaper. Skritta 
200 meter, rida ett lite längre program i alla 
tre gångarter eller samla ihop sin ridgrupp 
och rida Ridborgarkadriljen som finns i tre 
olika svårighetsgrader. Alla kan med andra 
ord bli ridboragre!

Dals-Eds Ridklubb kammade storvinsten när Ridborgarjakten 
gick i mål för året. Reimer Ferdinandsson, 91, och Bertil  
Söderberg, 93, var två av dem som kröntes till ridborgare.

Etappsegrare  
Ridborgarmärket 2022 

1   Lilla Edets RK   

2   Bälinge RF 

3   Arboga RS

4   Dals Eds RK
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Ridhandboken 2 är en tysk klassiker och en 
svensk ridbibel som nu genomgått en omfat-
tande översyn, både när det gäller innehåll 
och språk. Boken vänder sig till alla som sik-
tar på ridsportens högsta klasser, från med-
elsvår nivå och uppåt.

– Den här 14:e upplagan trycker framför 
allt tydligare på hästvälfärd och vikten av att 
ta hänsyn till hästens välbefinnande, medföd-
da behov och beteende vid både träning och 
tävling, säger Annette Fransén Iacobaeus. 

Hon är A-tränare och internationell 
femstjärnig domare i dressyr, och den som va-
rit lektör och översättare av Ridhandboken 2.

Den 14:e upplagan trycker framför allt tyd-
ligare på hästvälfärd.

– Det är en superbra bok sprängfylld med 
kunskap. Den rör sig på en nivå som inte var 
så enkelt att översätta alla gånger men jag tror 
aldrig jag läst något med så djup och detalje-

rad kunskap om ridning. Helheten i boken är 
väldigt bra.

Ridhandboken 2 bygger vidare på Ridhand-
boken 1 – Grundutbildning av ryttare och häst. 

Bägge böckerna är standardverk i ridsport-
världen och utgångspunkter i våra svenska 
ridutbildningar när det gäller att sprida kun-
skap om den klassiska ridläraren och häst-
hantering.

– Vår svenska ridlära bygger på den tyska. 
Det mesta i boken har direktöversatts men 
vi har bearbetat och anpassat innehållet till 
svenska förhållanden, säger Annette Fransén 
Iacobaeus, som arbetat med översynen till-
sammans med en namnkunnig referensgrupp 
(se till höger).

Kunskaperna i boken bygger på beprövad 
erfarenhet och nya forskningsrön. 

– Ridhandboken 2 samlar så mycket kun-
skap och bakom boken finns en mycket stark 

uppställning med några av Tysklands – och 
världens – mest erfarna ryttare och tränare, 
säger Annette Fransén Iacobaeus.

Till nyheterna hör bland annat avsnitt om 
inlärningsteori för att ge ökad för-
ståelse för hur hästars inlär-
ningsprocess ser ut, samt in-
sikter om tränings fysiologi.

Ridbibel i ny upplaga
Ridhandboken 2 – Vidareutbildning av ryttare och häst, i Idrottsbokhandeln 
kom under året i ny upplaga. En faktaspäckad ”ridbibel” på hästens villkor 
för alla som siktar högt i dressyr, hoppning och fälttävlan. 

Referensgruppen bakom Ridhandboken 2
  Agneta Aronsson

  AnnCatrin Carlsson

  Robert Fritz

  Elisabet Lundholm

  Eva-Karin Oscarsson

  Anne Persson

  Sofie Viksten

Ridhandboken 1 och 2 
beställs via Idrottsbok-

handeln. 
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En liten klubb med stort hjärta och kvalitet i varje 
detalj. Arvika Ridklubb är Årets ridskola 2022.

– Helt fantastiskt! Det här är ett pris för alla här på 
ridskolan, jublade ridskolechef Kicki Ljosdal.

”Vi vill hålla  
superhög nivå”

Årets ridskola, tävlingsarrangör och rid-
lärare i Värmland, tidigare utmärkelser i 
kommunen, och nu Sveriges bästa ridskola 
2022. Prisregnet över värmländska Arvika 
Ridklubb tar aldrig slut. Den välkomnande 
atmosfären sitter i väggarna. Förra året fick 
klubben också Svenska Ridsportförbundets 
kvalitetsmärkning.

– Vi har ett väldigt stort engagemang 
bland medlemmarna och vi nöjer oss inte, vi 
vill hela tiden bli bättre och det gör det kul att 
engagera sig hos oss, säger Johanna Nilsson 
som har vuxit upp i Arvika Ridklubb och nu 
är tillbaka som ordförande.

Hos Arvika RK finns något för alla; hästis 
och knattis, motions- och träningsgrupper, 
läger och rehabridning och mycket mer.

Verksamheten vilar på en stabil grund, 
vilket är en del i framgångsformeln menar 
Johanna Nilsson.

–Vi har välutbildad personal som har job-
bat länge, en fungerande styrelse, trygga häs-
tar och en god ekonomi. Det gör det möjligt 
att hela tiden utvecklas och bli ännu bättre.

Ridskolechef Kicki Ljosdal har jobbat hos 
Arvika ridklubb i 30 år. 

– Vi har arbetat hårt och långsiktigt och 
vill hålla en superhög nivå, säger hon.

Ridskolehästarna är hjärtat i verksamheten 
och älskade av både elever och ridlärare.

– Vi gör allt för att de ska ha det bra. De går 
ute i flock och vi jobbar efter en röd tråd och 
ett tydligt system där alla känner igen sig. 
Det gör att de blir trygga och trivs på jobbet.

Nomineringen lyder:
”Arvika Ridklubb är en liten förening 
med stort hjärta och en kvalitetsmärkt 
ridskola av bästa märke som alltid jobbar 
för att bli ännu bättre. Ett föredöme för 
den svenska ridskolan och en stallbacke 
att återvända till, hela livet.” 

Foto: 
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Utbildade ledare är en viktig förutsättning 
för att skapa en trygg och hållbar ridsport 
som ger barn och unga positiva ridsportupp-
levelser över tid. Genom projektstödet har 
föreningar haft möjlighet att söka stöd för 
kursavgifter för bland annat Basutbildning-
en, Ungdomsledarkurser, Ridledarkursen 
och Grundkurs förparaledare.

Genom att lära sig mer om hästar och rid-
sport eller medlemmar chansen att prova nå-
got nytt  är vår förhoppning att det kan bidra 
till en trygg och hållbar ridsport där barn och 
ungdomar får plats att idrotta utifrån sina 
villkor. Därför stöttar Projektstödet aktivite-
ter som ger hästkunskap, träffar med inrikt-

ning på trygghetsfrågor och möjligheter att 
prova en ny gren eller kanske någon ny form 
av tävling.

Nästa år har Riksidrottsförbundet möjlig-
gjort för Svenska Ridsportförbundets med-
lemsföreningar att söka ekonomiskt stöd för 
att stärka verksamhet för äldre medlemmar.

Projektstödet  
utvecklar  
ridsporten
Genom Projektstödet kan föreningar utveckla sin verksamhet. 
Fokus 2022 låg på ungdomar och ledarutbildning. 

  296 ansökningar totalt och  
 190 unika föreningar 2022.

  Cirka 4,4 miljoner fördelade totalt

  Utvecklingsinsatser – cirka 2,8 miljoner

  Utbildning – cirka 1,5 miljoner 

Foto: 
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Foto:  Susanne W
alström

Ungdom
Ridsporten är ung, mer än hälften av alla 

medlemmar i landets ridklubbar är under 26 år. Hos 
oss jobbar unga för unga och genom vår unika 

struktur finns massor av möjligheter att utvecklas 
och påverka. I föreningarnas Ungdomssektoner 

landet runt sjuder det av liv och kul verksamhet. 
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– Många unga lyfter gemenskapen kursen 
ger och möjligheterna till personlig utveck-
ling, säger Hanna Danewid, ungdomsansva-
rig på Svenska Ridsportförbundet. Stallet 
är en jordnära ledarskola och genom Ung-
domsledarutbildningen (ULK:en) får unga 
kunskaper som är värdefulla långt utanför 
stallbacken. Som till exempel i att ta ansvar, 
planera och att leda andra unga.

Under 2022 utbildades 550 nya ungdoms-
ledare inom ridsporten, en rejäl uppryck-
ning efter pandemin och till och med fler 
än på senare år.  Hjärtat i ungdomsledarut-
bildningen är detsamma men utbildningen 
uppdateras ständigt för att vara i takt med 
tiden. Numera är till exempel delar av kur-
sen digitala. Nytt för 2022. 

Vår svenska ungdomsledarmodell har också 
gått på export.  Bland annat till nederländska 
förbundet som startade upp sin ungdomsled-

arkurs efter ett utbyte 2015. Under 2022 star-
tade det Europeiska ridsportförbundet EEF 
Equestrian Young Leaders Europe (EYLE), 
ett initiativ som baseras på Sveriges och Ne-
derländernas modell. 

– Vi i Sverige står för kunskap och inspi-
ration, sedan kommer länderna att anpassa 
kurserna efter sina förutsättningar. Först ut 
att utveckla liknande initiativ nu är Ungern, 
Norge och Bulgarien, berättar Hanna Da-
newid. Läs mer här >>

Sara Grelle är ordförande i Svenska Rid-
sportförbundets Centrala Ungdomssektion, 
som står bakom Ungdomsledarutbildningen.

– Ungdomsledarkursen har betytt myck-
et för mig och min utveckling som ledare i 
ridsporten. Det var där jag för första gången 
kom i kontakt med förbundet utanför den 
egna ridklubben, och träffade andra ungdo-
mar som brann lika mycket för sin klubb som 
jag gjorde för min.

Ungdomsledarutbildningen
ULK:en finns för alla som vill vara med och stödja ungdomsverksamheten i sina föreningar. 
Utbildningen har nästan 30 år på nacken. Att vara ungdomsledare handlar ofta om att stärka 
gemenskapen bland unga i föreningen, sprida hästkunskap och leda teoriundervisning, 
tävlingar och kul aktiviteter. Ungdomsledarkursen ger bland annat grundläggande 
kunskaper i pedagogik, metodik, ledarskap samt förmågan att kommunicera och leda 
människor. Den gör också ett djupdyk i ridsportens värdegrund och trygghetsfrågor.

”Det var där jag för första gången 
kom i kontakt med förbundet 
utanför den egna ridklubben, och 
träffade andra ungdomar som 
brann lika mycket för sin klubb 
som jag gjorde för min.”

SARA GRELLE, ORDFÖRANDE CUS

Ungdomsledarutbildning 
på export Ridsportens ungdomsledarutbildning är en stolt klassiker som bildat 

skola inom idrotten. Nu går den på export till flera länder i Europa.
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Kul comeback för 
Ungdomspeppen 
Ungdomspeppen är en inspirationshelg av och för unga i 
ridsporten som gjorde kul comeback under året och 
samlade 70 unga i Lerum 14-15 maj. Och där Mounted 
Games galopperade in på programmet. 
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Roligt och 
annorlunda.

Kul att visa en 
mindre vanlig 

gren, fartfyllt o 
roligt att se.

Extra kul att 
det både var 

rutinerade och 
nybörjare.

Riktigt  
kul och 

inspirerande.

Så coolt!

 Hur är man en bra kompis, vad är egent-
ligen normer och hur välkomnar man en ny 
person i stallet. Och hur ska ridsporten enga-
gera unga i framtiden på ett bra och hållbart 
sätt? Det var högt till tak och livliga diskussio-
ner när Ungdomspeppen kom tillbaka efter en 
tids uppehåll. Premiären för peppen 2019 blev 
en succé. Uppföljaren i Lerum likaså. 

Ungdomspeppen är ett initiativ från Cen-
trala Ungdomssektionen för att peppa unga 
ridsportare mellan 13-26 år. Tack vare stöd av 
Folksam och Hästnäringens ungdomssats-
ning är helgen helt kostnadsfri för deltagarna. 

Aspenäs Herrgård i Lerum utanför Göteborg 
var platsen för peppen och helgen kantades 
av kul möten, inspirerande föreläsare, gala-
middag och bra snack om viktiga frågor. 

Malin Gustafson är före detta ordförande i 
CUS och tipsade om man kan engagera sig på 
ett hållbart sätt. Ungdomspeppen gästades 
också av Felicia Sjö och Majken Olsson från 
Laholms Ryttarförenings som vann Rid-
sportens trygghetspris 2021. De berättade 
om  hur deras vinnande engagemang för allas 
lika värde och hur initiativet har resulterat i 
en fantastisk gemenskap i föreningen.

Catrine Andersson, projektledare för Trygga 
Ledare gav inspiration och berättade bland 
annat om hur vi tillsammans kan arbeta före-
byggande mot mobbning och kränkningar.

Grand finale blev ett mycket uppskattat be-
sök hos Partille Ridklubb för att gå på rund-
vandring hos ridklubben som har lösdrift för 
skolhästarna, och för att ta del av en fartfylld 
clinic i Mounted Games. En gren som var 
okänd för många, men som väckte mersmak.

Sjukt roligt!! 
Fascinerande 

dessutom!
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Young Riders Lounge samlar 
unga kring viktiga frågor 
Är ridsporten för alla? Och hur kan man vända 
nervositet till styrka? Young Rider Lounge och Ung i 
ridsporten Live satte fingret sätter fingret på viktiga 
frågor och ger plats åt inspirerande möten.

”Röda stallet” på Strömsholm var platsen för 
Ung i ridsporten live – direktsända halvtimme 
i mars med gäster och intressanta samtal på te-
mat ridsport för alla. YRL arrangerades i sam-
arbete med Försvarsmakten.

Isabelle Plars från Centrala Ungdomssek-
tionen (CUS) jobbar med ungas engagemang.  
För att ta reda på vad unga tänker och tycker 
fick CUS förra året möjlighet att ställa frågor 
om ridsport och engagemang till unga över 
hela landet.

– En av de saker som överraskade var att 
få identifierade sig som hästmänniska. Man 
identifierar sig inte bara som en sak utan har 
flera intressen, funderade Isabelle Plars.

Valerie Pilo jobbar med rekrytering inom 
Försvarsmakten och blir glad när hon möter 
hästmänniskor.

–  Många är ansvarsfulla och ofta duktiga på 
att samarbete och att hålla rutiner, menade hon, 
något som är viktigt inom Försvarsmakten.

Nina Rademaeker och Carl Hedin, bägge 
influencers, deltog i YRL och berättade om 
hur deras engagemang i ridsporten sett ut.

Rädslor och möjligheter
Hjärtat bultar och benen skakar när du ska 
rida in på banan… Rädslor och möjligheter var 
temat för årets andra Young Riders Lounge i 
samband med Sweden International Horse 
Show och i samarbete med Försvarsmakten.

Dressyrryttaren och influencern Nina 
Rademaekers ledde spännande samtal med 
dressyrryttaren Therese Nilshagen och 
idrottspsykologen Elise Lindman och Alicia 
och Edward från Försvarsmakten berättar 
om sina erfarenheter.

Ridsport i världsklass live i arenan blev 
mäktigt slut på en bra kväll, som tack vare 
Försvarsmakten är gratis för alla ungdomar. 

”Jag tyckte det var tjatigt att 
behöva stå till svars för hur det 
var att vara enda killen för jag 
tänkte inte så mycket på det. Jag 
var ju där för hästarnas skull.”

CARL HEDIN
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Se filmen 
Se Young Riders Lounge 

från Strömsholm

https://www.youtube.com/watch?v=ARsfMqChocc&t=779s
https://www.youtube.com/watch?v=ARsfMqChocc&t=779s


Kul med hästkoll i Folksam 
Hästkunskap Cup 
Gävle Ponnyklubb och Roo Gård Ryttarklubb är klubbarna 
som tar täten i hästkunskap. 
   – Det har blivit coolt att kunna häst hos oss säger Zan 
Yee Pang, lagledare i Gävle PK som knep två av tre segrar.

Hästkoll, iskalla nerver och en kamp mot 
klockan. I Folksam Hästkunskap Cup sätts 
hästkunskaperna på prov i både teori och 
praktik. Här gäller det till exempel att sätta 
ihop ett träns på tid, ha benkoll på hästens 
anatomi och inte tveka vilket foder som finns 
i olika hinkar.

– Alla moment som är på tid är extra kul, 
säger Zan Yee.

Under pandemin f lyttade Folksam Häst-
kunskap Cup in i sociala medier men hösten 
2022 var tävlingen tillbaka på tre stallbackar:  
Flyinge, Strömsholm och hos Umeå Rid-
klubb där totalt tre vinnare korades. 

”Med en bra och bred 
kunskapsgrund och så klart 
peppig laganda går det att 
nå hur långt som helst.”

ZAN YEE PANG

Foto: 
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För Gävle Ponnyklubb blev det storslam 
med seger i både Umeå och Flyinge.

– Med en bra och bred kunskapsgrund 
och så klart peppig laganda går det att nå 
hur långt som helst, säger Zan Yee Pang 
som hade med sig ett rutinerat gäng till 
Umeå och tre starka rookies till Flyinge.

Hästkunskapen är en naturlig del i rid-
undervisningen  hos Gävle PK men inför 
Folksam Hästkunskap Cup gnuggas kun-
skaperna lite extra. Det viktigaste är förstås 
att det är roligt att lära. Hästkunskapsajten 
på ridsport.se är basen i tävlingen, men det 
är bra att blanda både kunskaper på sajten,  
läsa böcker och praktiska saker i stallet 
menar Zan Yee. Alla lär sig på olika sätt. 

– Sedan tidigare har vi lärt oss att det är 
bra att öva på sådant som kan tyckas enkelt. 
En gång hade vi med ett väldigt hoppintresse-
rat lag och så kom det frågor på bokstäverna 
på den långa dressyrbanan. Då blev det svårt. 

Hos Gävle PK är det coolt med kunskap 
och många tycker det är kul att vara med på 
Hästkunskap Cup. 

– Vi sätter alltid upp våra vinnarlag i ”Hall 
of Fame” på anläggningen, precis som vi gör 
för de ridande lagen som tävlat för Gävle 
Ponnyklubb. På så vis visar vi att kunskap 
också är viktigt och behöver få ta plats i stal-
let. Att få sitta med på Hall of Fame väggen 
är fint och en morot som många strävar efter.

De två lagen från Roo Gård RK utanför 
Åkersberga norr om Stockholm åkte till 

Strömsholm för att ha kul tillsammans, 
göra sitt bästa och för att få vara en dag på 
Strömsholm. När dagen var slut hade Roo 
Gård både en första- och en andraplats i ba-
gaget.

– Alla i laget tog på sig lite olika uppgif-
ter och gjorde det så himla bra. En tjej var till 
exempel en klippa på hästens anatomi. Synd 
att det inte kom några frågor på hovens de-
lar bara. Det var en som kunde allt om, säger 
Runa Matson som var lagledare och är ridlä-
rare på Roo Gård.

De starka Roo Gård-lagen hade bland annat 
förberett sig via Roo Gård Cup. En tävling 
över året i både dressyr, hoppning, WE och 

hästkunskap där man plockar poäng och där 
alla delar är lika viktiga.

– Det är ett sätt att få mer engagemang i 
hästkunskapen, säger Runa Matson.

– Och de elever som inte är modigast i 
hoppning eller gillar dressyr kan plocka po-
äng på hästkunskapen. 

Vinnarlagen i Hästkunskap Cup vinner en 
resa, biljetter och boende under Gothenburg 
Horse Show i februari.

– Det ska bli så kul, även om det bara är tre 
av sex elever som kan åka så vet jag att tjejer-
na unnar varandra det, säger Runa Matson.

– Och det nästan bästa av allt var ju hur 
som helst de megastora rosetterna.

Resultat Folksam  
Hästkunskap Cup 2022

  Strömsholm den 25/9
1a –  Roo gård Ryttarklubb
2a – Roo gård Ryttarklubb
3a – Örebro fältrittklubb

  Umeå den 8/10
1a – Gävle ponnyklubb
2a – Bodens ridklubb
3a – Bodens ridklubb

  Flyinge 22/10
1a – Gävle ponnyklubb
2a – Växjö ridklubb
3a – Viarps kör- och ridklubb

Vinnarlagen vinner resa, 
biljetter och boende 
under Gothenburg  

Horse Show.

Roo gård RK: 
Gävle PK: Signe Nilsson, Nova-Li  
Lindqvist, Svea Nilsson
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Foto: Full galopp för 
käpphästarna!
Käpphästar är glädjespridare som sätter fart 
på både fantasin och hela kroppen. Nu intar 
de både skolgårdar och de stora arenorna.

Nu ska käpphästarna sätta fart på skolgårdar landet runt. Genom en 
satsning via Riksidrottsförbundet, RF, under året, vill Svenska 
Ridsportförbundet locka till rörelse och få skolbarn att fatta galoppen. 
Bland annat genom att ”preppa” med inspiration fritidspersonal och 
slöjdlärare på ridsport.se. RF samlar inspiration från flera förbund 
för att inspirera till rörelseglädje och ge unga möjligheter att testa nya 
idrotter i sin förening. 

Läs mer på  
rf.se

Käpphästar i det gröna
Under Strömsholmstävlingarna i juni tog 
vi käpphästarna ut på Österängarna och 
upptäckte magiska stigar och terräng-
hinder. Massor av spring, snack och fika. 
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https://www.rf.se/rf-arbetar-med/aktuella-projekt/rorelsesatsning-i-skolan/inspiration-till-rorelse-och-idrott
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SIHS Käpphäst  
på Sverigeturné
Käpphästarna intåg under 
Sweden Inter national Horse 
Show (SIHS) blev en succé 
förra året. 

2022 galopperade SIHS Käpphäst ut 
på Sverigeturné och samlade över 400 
käpphästälskare i Malmö, Göteborg, Linköping, 
Sundsvall, Stockholm/Solna. Finalen med 
40 ekipage avgjordes i Friends den 26-27 
november.

Intresset för tävlingen är stort och 
klasserna fylldes direkt av unga 
mellan 8-14 år. 

Bakom SIHS Käpphäst 
står SIHS, Svenska 
Ridsport förbundet och fem 
distriktsförbund. Tävlingen 
är kostnadsfri. 

Läs mer på  
ridsport.se
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https://ridsport.se/nyheter/nyheter-2022/2022-11-26-finalfeber-i-sihs-kapphast


Foto: Succé för Käpphäst-
hoppet på Sergels Torg
När årets tävlingar på Stockholms Stadion värmde upp 
med käpphästar förvandlades Sergels Torg till en 
stallbacke full av liv, kul tävling och käpphästkärlek.

Saffran, Flisan, Glitterstjärna, Elvis, Christian Ronaldo, Caramellis, Stallbackens 
Tyra och Ferdinand von Ättenstjärna. Det var bara några av cirka 70 käpphästar 
som radade upp sig när Käpphästhoppet bjöd på pyssel och två tävlingsklasser i 
tre timmar på Sergels Torg den 11 juni. Det var Stockholm Horse Week, Stockholm 
Stad, Svenska Ridsportförbundet och Stockholms Läns Ridsportförbund som gjor-
de gemensam sak och sparkade i gång Stockholm Horse Week med gratis käpp-
hästkul mitt i Stockholms City.

På Sergels Torg är ett initiativ från Stockholms stad som tillsammans med Kul-
turhuset och bland annat Parkteatern jobbar för att göra ”Plattan” till en snällare 
plats och få torget att spraka genom olika upplevelser. Käpphästarna gjorde helt 
klart sitt till och samlade massor av nyfikna besökare. Förutom för att tävla kom 
många barn för att prova på käpphästbanan.

En riktigt höjdare var Kulturhusets verkstad som flyttade ut på torget, och där 
strumpor och återvunnet material förvandlades till fantastiska hästar.

– Stoppning tog slut på en timma, berättade Barbro Fagerlind som är konstpeda-
gog och hjälpte alla till rätta i den mobila – och gratis – pysselverkstaden.

– Käpphästar är verkligen fantastiska på så många olika sätt och vi är så glada 
över att få ta dem till stan och möta en för oss ny publik, säger Hanna Danewid. 

Läs mer på 
ridsport.se
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https://ridsport.se/nyheter/nyheter-2022/2022-06-15-succe-for-kapphasthoppet-pa-sergels-torg


Mer från  
ridsportåret

2022 var ett aktivt verksamhetsår där vi påverkade, 
utvecklade och spred kunskap och nyheter  

om ridsporten i flera kanaler. Och så  
firade vi förstås våra hjältar. Här är  

ytterligare nedslag från året. 
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Vi behöver bättre  
förutsättningar
Det är dags att politikerna får upp ögonen för ridsportens 
samhällsnytta och ger oss bättre förutsättningar där 
ridsporten inte missgynnas när stöd fördelas.  

Under året har vi jobbat hårt från centralt 
håll med att driva opinion- och påverkansar-
bete riktat mot de nationella politikerna.

Många av våra föreningar jobbar redan idag 
med kommunpolitiker och Svenska Rid-
sportförbundets centrala organisation har 
under många år bedrivit opinions- och på-
verkansarbete i olika former och omfattning. 
De senaste åren har vi intensifierat dessa 
satsningar som ett led i vår strategi Ridsport 
2025. Det är dags för ridsporten att på allvar 
komma upp på den rikspolitiska agendan, 
att ställa krav och ta plats. Ridsporten har 
enormt mycket att erbjuda samhället och vi 
behöver hjälp från politikerna och få bättre 
förutsättningar för att kunna göra ännu mer. 
Det nuvarande påverkansarbetet fokuserar 

på temat ”idrott på lika villkor”. Svenska ryt-
tare har genom åren skördat enorma fram-
gångar och ridsport är landets näst största 
ungdomsidrott. Men ridsporten missgynnas 
när stöd fördelas och guldglansen avspeg-
las inte på våra anläggningar som ibland är 
så ålderdomliga att de har utedass. Vi vill se 
bättring! Arbetet inleddes under slutet av 
2021 och under 2022 har vi genomfört en rad 
aktiviteter kopplat till detta arbete.

Några höjdpunkter
  Den 11 maj var förbundskapten Henrik Ankarcrona och kommu-

nikations- och marknadschef Camilla Sand inbjudna till riksdagens 
hästnätverk för att tala om ledarskap, sportsliga framgångar, ridsko-
lans betydelse och behov.   

  Den 18 maj var vi åter i riksdagen och medverkade på ett forum 
som kallas Hästriksdagen, med bredare fokus på hela hästnäringen 
där ridskolerådgivare Anna Reilly pratade om ridsporten.  

  Den 9 juni var dåvarande landsbygdsminister Anna-Caren Sät-
herberg på besök i Strömsholm. Vi träffade henne tillsammans med 
HNS och LRF Häst, presenterade förbundet och lyfte aktuella frågor.   

  Den 17 juni hölls ett seminarium med forskare och politiker på 
GIH där idrottspolitiska talespersoner deltog.

  Inför valet 2021 gjordes en enkät ställd till riksdagspolitiker på te-
mat idrott på lika villkor. En stor majoritet (83%) svarade ja på frågan 
om det faktum att cirka 90 procent av landets ridsportare är kvinnor 
påverkat samhällets stöd till ridsporten, något Svenska Ridsportför-
bundet anser är både anmärkningsvärt och diskriminerande.

  Den 27 september presenterade Svenska Ridsportförbundets 
centrala påverkansarbete på Riksidrottsförbundet, där specialidrotts-
förbundens generalsekreterare och distriktschefer från RF SISU deltog.

  Den 9 november publicerade DN debatt vår debattartikel om 
idrott på lika villkor, med en uppmaning till möte med Jakob Forss-
med, ny minister med ansvar för idrottsfrågor. I artikeln publicerades 
resultatet av den enkätundersökning som gjorts inför valet.

  På SIHS i november deltog fyra av partiernas idrottspolitiska 
talespersoner, samt ytterligare fyra riksdagsledamöter. Ordförande 
Ulf Brömster presenterade förbundet och generalsekreterare Annika 
Tjernström gav ledamöterna en rundvisning bakom kulisserna.

  Den 30 november höll Annika Tjernström en kort presentation 
om ridsportens strategiska utmaningar på riksdagens hästnätverk.

Arbetet fortsätter under 2023 med flera inplanerade aktiviteter. 

”Ridsporten har mycket att tillföra 
samhället och det finns mycket att 
vinna på att behandla ridsport på  
lika villkor som andra idrotter”.

UR RIDSPORTENS DEBATTARTIKEL I DN
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Med anledning av Riksidrottsförbundets 
beslut att stänga hemsidesverktyget i Idrot-
tOnline vid årsskiftet flyttade ridsport.se 
inklusive distriktens hemsidor till platt-
formen Sitevision. Den omfattande flytten 
av ridsport.se var i stort sett klar i oktober 
men flyttstöket fortsätter under 2023 med att 
uppdatera innehåll och länka ihop sidor. 

I samband med flytten fick ridsport.se del-
vis uppdaterad struktur med enklare meny-
er, effektivare sökmotor och delvis ny design.

Att hemsidorna i IdrottOnline stängs ner 
påverkar även många ridsportföreningars 
hemsidor. I samarbete med övriga special-
förbund förhandlade Svenska Ridsporför-
bundet fram ett fördelaktigt erbjudande på 
webblösning till våra medlemsföreningar. 

Läs mer här

Hemsidan  
flyttade till ny 

plattform
I slutet av oktober bytte vår hemsida ridsport.se 

plattform. Även ridsportdistriktens sidor flyttade in i 
den nya miljön. IdrottOnlines nedstängning 

påverkade även föreningarna. 
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https://ridsport.se/forening/bilda-forening/administration-och-hemsida


Tidningen är officiellt organ för Svenska Ridsportförbundet och når 
alla medlemmar med fyra nummer per året, totalt cirka 120 000 ex-
emplar. Med ögat och örat nära stallgolvet fångar tidningen genom 
reportage, intervjuer och kunskapsartiklar ridsportens olika verk-
samheter och föreningar. Häst&Ryttare speglar hela ridsporten 
men riktar sig i första hand till det breda lagret ridsportare.

Häst&Ryttare finns även att läsa digitalt i ett användarvänligt ar-
tikelläsläge där det också finns möjlighet till uppläsning av texter. 

Sofia tar  
täten för 
Häst&Ryttare

Medlemstidningen Häst&Ryttare fick en ny 
chefredaktör i början av 2022. Sofia 
Johansson, erfaren journalist – och ridlärare 
– tog över lagom till årets andra nummer, 
det fullmatade VM-numret. 

Läs mer
Här hittar du  
tidningsarkivet.
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https://hastochryttare.prenly.com/search?title=all
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Vi är numera också den fjärde mäktigaste 
i sociala medier i hästbranschen! Och den 
näst största bland svenska idrottsförbund. 
Bara fotbollen slår ridsporten i sociala me-
dier. Det är Medieakademins Maktbarometer 
som kartlägger vilka som är mäktigast i de 
mest populära digitala kanalerna. 

Mätningen inkluderar konton på Facebook, 
Instagram, Youtube, Tikktok och Twitter.

Svenska Ridsportförbundet vill möta 
medlemmar och hästälskare med kunskap, 
inspiration och nyheter från hela ridspor-
ten, och där målgrupperna finns. Genom 
satsningen Folksam Säker med häst finns vi 
också på TikTok och Snapchat med kanal-
anpassad kunskap.

Mäktiga i  
sociala medier
Sociala medier hör idag till Svenska Ridsport förbundets 
viktigaste kanaler. Instagram och Facebook är största 
kanalerna, allra störst är Instagram med över 76K 000 
följare. 

76 000 Följare på Instagram

Maktbarometern sociala 
kanaler hästsporten 2022

1   Peder Fredricson 

2   Pontus Hugosson

3   Elfstrands häst 

4   Svenska ridsportförbundet 

5   Nellie Berntsson 

6   Hippson 

7   Travronden 

8   Tobbe Larsson 

9   Hästnet

10   Ponnymamman 

Maktbarometern sociala  
kanaler idrottsförbund 2022

1   Svenska Fotbollsförbundet

2   Svenska Ridsportförbundet

3   Svenskt Skidskytte

4   Svenska volleybollförbundet

5   Svensk innebandy

6   Svenska ishockeyförbundet

7   Svensk friidrott

8   Svensk basket

9   Svensk orientering
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https://medieakademin.se


Ryttargalan

Foto: 

Guldglans  
över världens 
bästa ridsport  

Mycket handlade om VM, guldmedaljer, 
guldryttare och guldhästar när Ryttargalan 
ännu en gång fyllde Vinterträdgården på 
Grand Hotel i Stockholm. Och allra mest 

handlade det om Henrik von Eckerman.  
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 Världsettan vann Årets bragd, blev Årets 
hoppryttare och hans guldhäst King Edward 
utsågs till Årets häst. Stående ovationer och 
jubel mötte honom på scenen när bilderna 
från dubbla VM-gulden rullades upp.

– Det skulle inte förvåna mig om han blir 
hästen genom tiderna, jag ser bara så mycket 
fram emot allt som komma skall, sa Henrik 
von Eckermann om sin stjärnhäst.

Själv kröntes han till given kung på galan.
– En fantastisk gala med väldigt värdiga 

vinnare. Så klart också fantastiskt för oss 
att få gå upp och ta emot hyllning för gul-
det Efter förra året trodde man så klart att 
det skulle bli svårt att toppa, men nu tror jag 

verkligen det blir svårt, sa Peder Fredricson 
när han tillsammans med kollegorna i guld-
laget tog emot Årets prestation. 

Ryttargalan var en hyllning till Sveriges – 
och världens – bästa ridsport, både bredd 
och elit. En ridskola i världsklass är Arvika 
Ridklubb, Årets ridskola 2022, ett pris som 
delas ut i samarbete med Folksam. Läs mer 
om dem här.

Årets hederspris hör till galans tyngsta 
priser och delas ut av Ryttargalans jury. I år 
var det fotograf Roland Thunholm som efter 
mer än fem decennier som ridsportfotograf 
fick befinna sig i rampljuset och på ”fel sida” 

om linsen. Prisutdelare var Malin Baryard 
Johnsson:

– Vi har följts åt sedan jag började rida 
Allsvenskan på sent 80-tal. Han har alltid 
varit med, och är det fortfarande. Han är en 
stor del av vår hoppvärld. Det finns alltid 
glädje hos honom och det känns som han 
känner mig väl, han är en av dem som möter 
mig först efter både framgång och motgång 
och tar alltid allt så bra, han är fantastisk.

Guldgala med  
musik och dans 
Ryttargalan hör till årets höjdpunkter 
sedan 2006. En högtid bland häst-
vänner som hyllar årets hjältar och 
händelser. Sedan 2018 hålls galan i 
Vinterträdgården på Grand Hotel i 
Stockholm. Musik och dans var teman i 
det gamla danspalatset när dubbla VM-
guld och världens bästa ridsport skulle 
firas. Tiomannabandet Balkan Bagpack 
blåste liv i salongen, Henrik och Jonna 
Stillman visade dans i världsmästar-
klass och Arvingarna bjöd upp till dans.

VM-guldet var Årets prestation. I laget Rolf-Göran Bengtsson, Jens Fredricson,  
Malin Baryard Johnsson, Peder Fredricson och förbundskaptenen Henrik Ankarcrona.

Foto: Roland T
hunholm
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Se filmen 
med hyllningar av Roland

https://www.youtube.com/watch?v=yU8AgJmtMSM
https://www.youtube.com/watch?v=ARsfMqChocc&t=779s


Foto: Roland T
hunholm

Charlotte Söderström är hästägaren bakom 
bland annat två guldhästar, H&M Indiana och 
H&M All In.  Hon hyllades med ett specialpris 
för sitt ovärderliga stöd, värt guld för  
svensk ridsport.

  Årets ridlärare är Anette Liljegren, Örestads 
Ryttaresällskap.

– Man är så glad när man får se ryttare i alla 
åldrar utvecklas, det är det allt handlar om och 
det är det som ger glädje.

– Det här priset betyder jättemycket, så mycket 
inspiration och jag fortsätter kämpa på, sätter en 
fot framför den andra som jag alltid gör, sa Årets 
kämpe Helena Warme Erlandsson som kämpat 
sig tillbaka i sadeln efter en olycka och fick ta 
emot Patrik Kittels pris. 
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Foto: Vinnare 2022
Årets Bragd 
– presenteras av Saab: Henrik von 
Eckermann, VM-guld individuellt och i lag

Årets Prestation
VM-guld lag (Malin Baryard Johnsson, 
Jens Fredricson, Peder Fredricson, Henrik 
von Eckermann, Henrik Ankarcrona, 
förbundskapten)

Årets Ridskola 
– presenteras i samarbete med Folksam:  
Arvika Ridklubb 

Årets Ridskolehäst
Coolboy Rory, Sundsvalls Ridklubb 

Årets Ridlärare 
– presenteras i samarbete med Granngården: 
Anette Liljegren, Örestads Ryttaresällskap

Årets Häst
King Edward, ryttare: Henrik von Eckermann

Årets Hästskötare 
– presenteras i samarbete med ATG: 
Sebastian Ulrich, Tyskland (dressyr)

Årets Uppfödare 
– presenteras i samarbete med Equitours: 
Sören Savberg, Väddö

Årets Tränare
Catrin Henriksson, Våxtorp

Årets Kämpe 
– presenteras i samarbete med Patrik Kittel:  
Helena Warme Erlandsson, Höör

Årets Hederspris
Roland Thunholm,  
Guldsmedsmora, Nykvarn

Årets ryttare/kusk 
– Svenska Ridsportförbundets 
Championatstecken: Henrik von Eckermann, 
Nederländerna, (hoppning), Patrik Kittel, 
Tyskland, (dressyr), Frida Andersén, Hofors, 
(fälttävlan), Ella Lindblom, Flen, (distansritt), 
Johan Herner, Klippan, (sportkörning)

Årets Komet 
– presenteras av tidningen Ridsport:  
André Brandt, Tyringe/Ronneby,  
Skyrup Country Club Ryttarförening

Morgondagens häst
Caspian 15, ryttare: Louise Romeike,  
Tyskland (fälttävlan)

Morgondagens stjärna
Linnea Kristiansen, Huskvarna,  
Jönköpings Fältrittklubb (sportkörning)

Årets Uppfödare Sören Savgren, Väddö, 
kallar sin verksamhet för vuxenhobby. Han 
har fött upp Markan Cosmopolit på Väddö, 

succéhästen som tillsammans med Jens 
Fredricson säkrade det svenska VM-guldet .

 ”Tanterna” i fredagsgruppen hyllade sin 
favorit med en dikt. Ett vinnande koncept. 
Sundsvall RK:s stolthet Coolboy Rory vann 
priset Årets ridskolehäst. 

Läs mer 
om Ryttargalan. 
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https://www.youtube.com/watch?v=Uju8xtSZR_4&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=enjRYCjGcnw&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=9FXI-zQtTLo&t=2s
https://youtu.be/Abp5BCzb2VE
https://www.youtube.com/watch?v=yU8AgJmtMSM&t=3s
https://ridsport.se/nyheter/nyheter-2022/2022-11-24-hopplaget-strodde-ny-guldglans-nar-ryttargalan-hyllade-sin-kung
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