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155 826 enskilda medlemmar

Näst största  
ungdomsidrotten

i Sverige efter fotboll

1 000 000 
svenska hästälskare

850  
ideella föreningar

Sverige är Europas näst 
hästtätaste land efter Island

5 miljoner  
ridtimmar på  

ridskola per år

Cirka 300 000  
tävlingsstarter  
per år.

93% tjejer 
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Cirka 450 ridskolor

Källa Idrottonline och Svenska Ridsportförbundets tävlingsdatabas.

OS-guld i lag, 
hoppning 2021 (2020)

Snabba fakta om 
svensk ridsport Vision

Svensk Ridsport – 
Världens bästa!

Verksamhetsidé

I kraft av ideella 
föreningar utvecklar 

vi ridsport  
med kvalité, för  
alla – hela livet.
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Ordföranden har ordet

Svenska Ridsportförbundet jobbar för en svensk ridsport i 
världsklass och det var just vad vi fick se på tävlingsbanor-
na under året, där framgångarna kröntes av OS-guld efter en 
spektakulär laghoppningsfinal. Framgång föder framgång, 
och efter succén i OS som ju även gav ett OS-silver i hoppning 
för Peder Fredricson, så fortsatte medaljerna att trilla in. Vi 
kunde under några makalösa veckor till exempel även glädjas 
åt ett silver i Paralympics genom dressyrryttaren Louise Etz-
ner Jakobsson, ett EM-brons för Peder Fredricson i hoppning 
och EM-brons i fälttävlan för det svenska laget. I slutet av 
september fick vi för första gången på nio år en svensk i topp 
på världsrankingen i hoppning, då Peder Fredricson seglade 
upp som nummer 1.  

Framgång föder framgång. OS-guldet i hoppning, det första 
på nära 100 år, gick rakt genom TV-rutan in i folkhjärtat och 
ryttarna kom inte bara hem med medaljer utan också en ny pu-
blik. Deras fantastiska prestationer belönades med en rad fina 
utmärkelser från vitt skilda jurys och det skrevs under 2021 
spaltmeter efter spaltmeter om framgångarna. Och i nästan 
alla intervjuer framkom guldmedaljörernas kärlek till och om-
sorg om sina hästar och ödmjuka uppskattning för sina team. 
På Svenska Ridsportförbundet gläder vi oss inte bara åt de täv-
lingsmässiga framgångarna, utan känner också stor stolthet 
över dessa fina förebilder. OS-succén inspirerar oss alla inom 
ridsporten och lockar även nya till vår fantastiska sport. För 
oss på förbundet så är det en välkomnad utmaning att ta tillva-
ra det stora och växande intresset för svensk ridsport. Samti-
digt fortsätter vi att utveckla ridsporten på bred front. 

Ny hållbarhetsstrategi. Under 2021 stärkte vi våra satsningar 
på föreningar med utökad rådgivning. Såväl ridsporten som 
idrotten i stort står inför flera olika utmaningar när samhäl-
let förändras och vi vill hjälpa våra föreningar att utveckla 

sin verksamhet för framtiden. Förbundets hållbarhetsarbete 
tog under året stora kliv framåt med en ny hållbarhetsstrategi 
utformad efter FN:s globala utvecklingsmål. Strategin foku-
serar på tre områden: ridsport för alla hela livet, klimatsmart 
ridsport och ridsport på naturens villkor. Samtidigt fortsatte 
förbundets viktiga arbete med att driva säkerhets-, hästväl-
färds- och trygghetsfrågor framåt. 

Genomlysning av trygghetsarbetet. För Svenska Ridsportför-
bundet är det av största vikt att alla känner sig trygga inom rid-
sporten. Trygghetsfrågor, och framför allt ungas trygghet, är 
grundläggande inom all idrott och det är centralt att vi har re-
gelverk och rutiner som kan leda till åtgärder när något inträf-
far. Under hösten blev det tydligt att idrottens regler inte räcker 
till, och där har både vi som förbund samt idrotten i stort ett 
jobb att göra. Vi inledde under 2021 en extern översyn av trygg-
hetsarbetet och våra egna strukturer inom ridsporten i syfte 
att se över om och hur vi kan utveckla arbetssätt och rutiner.

Smittor. Under året fortsatte coronapandemin att påverka vår 
vardag på olika sätt med inställda och anpassade evenemang. 
Även smitta bland hästar påverkade flera svenska ryttare ef-
ter ett större utbrott av EHV-1 i Spanien. Jag vill passa på och 
tacka alla som jobbat med svensk ridsport under året, i stort 
och smått och genom både utmaningar och framgångar. Tack 
också för allas tålamod och hårda arbete med att ställa om, 
göra anpassningar och tänka nytt. Jag är otroligt stolt över 
hur ridsporten lyckats hålla igång en så stor del av tränings-, 
tävlings- och ridskoleverksamheten trots svåra och föränder-
liga förutsättningar. Med den senaste tidens utveckling i värl-
den ser 2022 också ut att bli ett utmanande år, vilket såklart 
påverkar oss alla och skapar osäkerhet på flera plan. Men 
med den starka laguppställning vi har känner jag mig ändå 
trygg i att svensk ridsport står fortsatt stark. 

Ett makalöst år  
för svensk ridsport

Man får nypa sig i armen när man blickar tillbaka på det 
guldkantade tävlingsåret 2021. Det var också fantastiskt att 

se hur våra föreningar kämpade på under pandemin och 
lyckades hålla i gång en så stor del av sin verksamhet. 

”Ridsporten, som 
alla andra idrotter, är 
livgivande, men inte 

livsviktig. ”

Ulf Brömster, ordförande

Foto: 
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VinjettGeneralsekreteraren har ordet

Hej Annika! Varför är trygghetsfrågan  
viktig för Svenska Ridsportförbundet? 
Stallet är i grund och botten en positiv miljö där de flesta mår 
bra och känner en fin gemenskap, men tyvärr är ju vare sig 
ridskolor, stall eller föreningar immuna mot att barn, unga el-
ler vuxna blir utsatta för mobbing, trakasserier, hot, våld och 
övergrepp. Det är jätteviktigt att inte blunda för verkligheten 
och dessa helt oacceptabla beteenden är ju tyvärr allvarliga 
samhällsproblem som sorgligt nog kan förekomma precis 
överallt. Men vi vet också att detta går att minska genom rik-
tade insatser och det är något som Svenska Ridsportförbun-
det lagt mycket resurser på under flera år. Målet är att alla ska 
känna sig trygga inom ridsporten. Det borde vara en själv-
klarhet, men det är tyvärr inte alltid så.

Så vad gör egentligen Svenska Ridsportförbundet  
för att skapa en tryggare ridsport fri från  
övergrepp och trakasserier?
Vi har jobbat systematiskt med dessa frågor under ganska 
många år nu, men de senaste tre åren har vårt arbete inten-
sifierats med flera nya initiativ och projekt. Grundbulten i 
vårt trygghetsarbete är det förebyggande arbete vi gör och 

där arbetar vi nära organisationer som till exempel Stiftelsen 
Friends och Bris. Det är jätteviktigt att inte bara ha policydo-
kument utan även ge praktiska råd och verktyg till både barn 
och vuxna. För att nämna ett exempel så har vår ungdoms-
sektion gjort ett hästjobb verkligen med satsningen Trygg i 
Stallet. Det är en verktygslåda som skickas ut till alla fören-
ingar som stöd för diskussioner om trygghet, trivsel och lika-
behandling men också om tuffare ämnen som sexuella tra-
kasserier och övergrepp. En annan satsning är Trygga Ledare 
som handlar om att stärka ridsportens ledare. Där är fokus på 
hur de kan främja lika rättigheter och jobba med en inklude-
rande kultur fri från alla former av trakasserier. Trygghets-
frågor ligger också med som en bas i alla våra utbildningar, 
oavsett om det är en funktionärsutbildning eller en grönt 
kort-kurs. Vi vill få ut trygghetsarbetet till alla våra medlem-
mar, oavsett ålder. Barns trygghet är alltid vuxnas ansvar. 

Gör ni tillräckligt?
Nej, jag tror inte att man någonsin kan göra nog i denna fråga 
utan arbetet med trygghet inom ridsporten är ett arbete som 
ständigt måste pågå och som aldrig kan anses vara klart. En 
sak som under 2021 blivit väldigt tydlig för oss är att de regel-

Mot en tryggare  
ridsport 

Stallet ska vara en meningsfull mötesplats där 
människor trivs och utvecklas i en trygg, jämlik och 

hälsosam miljö. Men så ser det inte alltid ut. För Annika 
Tjernström, generalsekreterare på Svenska Ridsportför-

bundet, har trygghetsfrågan högsta prioritet.

”Det vi som förbund kan göra är 
att skapa bra förutsättningar men 

sen måste vi alla ha civilkurage 
och driva de här frågorna.”

verk som finns inte är tillräckliga när det som inte får inträffa 
trots allt ändå sker. Där har både vi som förbund och idrotten i 
stort ett arbete att göra framåt. Vår förbundsstyrelse initiera-
de under 2021 en extern översyn av trygghetsarbetet och våra 
egna strukturer inom ridsporten, för att se vad vi behöver ut-
veckla och hur. Alla delar av vårt trygghetsarbete, såväl regel-
verk och rutiner som annat material, gås igenom. Det ska bli 
spännande och intressant att ta del av resultatet under 2022. 
Jag är själv stolt över vårt förebyggande trygghetsarbete men 
det kanske kan finns delar som kan utvecklas även där. 

Hur gör ni för att förbättra trygghet för  
de ryttare som inte rider på ridskola? 
Det är en jättebra fråga. Om man, som många, inlett sin ryt-
tarbana på en ridskola så hoppas jag ju att man fått med sig 
ett rättesnöre om hur man är mot varandra i stallet i och med 
det omfattande arbete som våra föreningar lägger ned på 
trygghetsfrågor. Tävlar man och löser licens förbinder man 
sig bland annat att följa vår uppförandekod och värdegrund 
samt vara ett föredöme för svensk ridsport. För att nå utanför 
vår egen verksamhet i trygghetsfrågor så samarbetar vi också 
sedan ett par år tillbaka med andra organisationer i hästnä-

ringen, arbetsgivarorganisationer och arbetstagarorganisa-
tioner i ett initiativ som heter Schysst Stall. Det är en insats 
som syftar till att skapa nolltolerans mot sexuella trakasse-
rier i hela hästnäringen. 

Har du något sista medskick?
Ja, jag vill uppmuntra alla inom ridsporten att ta sitt ansvar 
för att öka tryggheten. Som förbund har vi ju olika dokument, 
verktyg och initiativ - men de måste bli handling för att ha 
effekt. Vi kan ju tyvärr inte påverka den dagliga situationen 
i ett specifikt stall och det är heller inte vårt uppdrag. Det vi 
som förbund kan göra är att skapa bra förutsättningar men 
sen måste vi alla ha civilkurage och driva de här frågorna. Så 
fundera gärna på vad just du kan göra för att det stall du till-
bringar tid i upplevs som en trygg, jämlik och hälsosam miljö!

 Annika Tjernström, generalsekreterare

Foto: 



Det här är vi

10 Verksamhetsberättelse 2018

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

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

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

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

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

Vår värdegrund
Våra värderingar utgår från allas lika värde  

och en tydlig demokrati där alla kan påverka.  
Vi arbetar för en positiv ridsportanda som är  
vårt gemensamma förhållningssätt gentemot  

hästar och människor. 

Vi är bäst tillsammans
Vi arbetar för en anda där:

861 FÖRENINGAR,
154 500 ENSKILDA MEDLEMMAR

19 DISTRIKT

FÖRBUNDSSTÄMMAN

FÖRBUNDSSTYRELSEN

KANSLI

Centrala  
Ungdomssektionen

Tävlings- 
sektionen

Ridskole- och  
Utbildningssektionen

Digitaliseringsråd

Arbetsutskottet

Juridiska utskottet Hästvälfärdsrådet

Disciplinnämnden

Säkerhetsutskottet

VALBEREDNING
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Det här är vi Det här är vi

Svenska Ridsportförbundet utsågs  
till Årets idrottsförbund 2021.

Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande, som bild-
ades 1897 och arrangerade bland annat Olympisk Spelen 1912 
och Ryttar-OS 1956 på Stockholm Stadion, delar årligen ut 
ett antal priser till svensk idrott. Det finaste man kan vinna 
är ”Årets Idrottsförbund” som delats ut sen 1967. Till årets 
pristagare 2021 utsågs Svenska Ridsportförbundet. Det är 
andra gången som förbundet får priset. Med priset följer en 
check på 300 000 kronor. Utmärkelsen delades ut av Remy 
Nilson, medlem av SCIFs styrelse, under Sweden Internatio-
nal Horse Show. Svenska Ridsportförbundets ordförande Ulf 
Brömster tog emot diplomet. 

Motiveringen lyder:

”För ett historiskt OS-guld 
som fängslade en hel nation 
samt att Sverige har världens 
bäste ryttare i sitt stall 2021 
cementerar svensk ridsports 
plats i världstoppen”. 

Peder Fredricson 
Världens bästa  

ryttare 2021.
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Idrottsgalan

Peder Fredricson, Malin Baryard Johnsson och Hen-
rik von Eckermann var alla på plats på galan tillsam-
mans med förbundskapten Henrik Ankarcrona för 
att ta emot priserna.

– Det är en stor ära att få stå här med dessa fantas-
tiska ryttare. För att bygga ett starkt lag kan det inte 
finnas några svaga länkar – jag skulle vilja påstå att 
i Tokyo fanns det inga svaga länkar, det är därför vi 
står här i dag, sa Henrik Ankarcrona när hopplaget 
fick ta emot priset för Årets lag.

Han passade också på att skicka en hälsning till 
alla nya ridsportfans:

– När vi kom hem från OS i Tokyo uppfattade vi att vi 
nått utanför vår egen lilla sekt, vår familj, och till alla er 
vill vi bara säga: välkomna!

– Det är en otroligt stolt dag för ridsporten. Jag vill 
rikta ett stort grattis till vårt hopplandslag för denna 
historiska utmärkelse efter ett helt makalöst guldår. 
Det som de har gjort är värt alla priser och det är ex-
tra roligt när det är idrottssverige som delar ut dem, 
sa Ulf Brömster, ordförande i Svenska Ridsportför-
bundet.

Jerringpriset – folkets pris
De stod mellan skridskoåkaren Nils van der Poel och 
hopplandslaget. När resultatet från omröstningen 

presenterades stod det klart att Jerringpriset för fjär-
de gången någonsin går till ridsporten.

– Wow, Jerringpriset! Tack så jättemycket – det 
här är något som händer once in a lifetime, eller som 
Peder säger, två-tre gånger i livet, skrattar Malin och 
fortsätter: 

– Vi vill tacka våra fantastiska hästar: Indie, Allan 
och Eddie. Vi vill tacka deras ägare, vårt team på plats 
i Tokyo och våra team där hemma, våra familjer, för-
bundet och SOK – listan är lång... 

– Vi åkte till Tokyo och tävlade och tävlade och 
tävlade. Det var varken närstående eller publik på 
plats. När vi vann guldet var det det största vi någon-
sin har åstadkommit. Det var först när vi kom hem 
som vi förstod att vi inte bara vunnit ett OS-guld, vi 
hade också vunnit en ny publik – och en jättestor så-
dan. Så tack alla som hejat på oss, alla som stöttat oss 
och alla som röstat på oss!

Årets lag och  
Jerringpriset för 

fjärde gången
För första gången någonsin fick ridsporten pris av Idrottsakademin 

när hopplandslaget utsågs till Årets lag 2021 på Idrottsgalan i januari 
2022. Kvällen kröntes dessutom av att ridsporten fick ta emot det 

finaste priset av dem alla: Jerringpriset!

”Så tack alla som hejat på oss, 
alla som stöttat oss och alla 
som röstat på oss!”

MALIN BARYARD JOHNSSON,  
OLYMPISK GULDMEDALJÖR I LAGHOPPNING
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Bragdguld

– Det känns väldigt stort. Jag är givetvis otroligt stolt 
över att vi får det här fina priset. Konkurrensen detta 
OS-år var stenhård med flera guldmedaljörer från To-
kyo och världsrekordhållare bland bragdkandidaterna. 
Det vi gjorde i Tokyo, och sättet vi gjorde det på, var 
verkligen unikt. Jag är glad och stolt över att den fan-
tastiska prestationen gett eko långt utanför ridsportens 
värld. Det är ryttarna och deras team verkligen värda, sa 
Henrik Ankarcrona, förbundskapten i hoppning.

I OS-laget red Malin Baryard Johnsson på Indiana, 
Peder Fredricson på All In och Henrik von Ecker-
mann på King Edward. Rolf-Göran Bengtsson och 
Ermindo W var reserver på plats.

Senast Sverige tog ett OS-guld i hoppning var för 
97 år sedan, 1924 i Paris. Då fanns inte ens Bragdgul-
det, som började delas ut först året därpå – 1925.

Sedan dess har svenska ryttare varit heta kandida-
ter flera gånger. På senare tid till exempel Rolf-Göran 
Bengtsson 2008, Sara Algotsson Ostholt 2012 och 
Peder Fredricson 2016. Men det har aldrig räckt hela 
vägen fram. Förrän nu.

Ulf Brömster är ordförande i Svenska Ridsportför-
bundet:

– Under OS i Tokyo skrev vårt hopplag historia 
med en av de sportsligt största händelserna i mo-
dern tid och förvandlade samtidigt 2021 till ett av 
de mest magiska guldåren i ridsporthistorien. Att 

de här fantastiska ryttarna och hela teamet runt 
dem nu får ta emot bragdguldet är minst sagt väl-
förtjänt och ett kvitto på så väl en otrolig prestation 
och bragd, som allt det hårda jobb som ligger bakom 
framgångarna.

Bragdguldsvinnare  
genom åren – hela listan

Historiskt bragdguld 
till ridsporten

För första gången någonsin delades bragdguldet ut till  
ridsporten. 2021 års bragdguldsvinnare är svenska OS-laget i 

hoppning, för det lika historiska lagguldet på OS i Tokyo.

Foto: D
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2021 går Svenska Dagbladets Bragdguld 
till OS-laget i hoppning med motiveringen:

”För historiskt OS-guld 
efter en unik laginsats 

– med tillit, mod och 
kontroll i perfekt harmoni. 
Svenska Dagbladets 
Bragdguld 2021 går till 
hopplandslaget!” 

https://www.svd.se/mer/om/bragdguldet/
https://www.svd.se/mer/om/bragdguldet/
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Samarbetspartners

Samarbeten som 
utvecklar ridsporten
Att ha våra samarbetspartners vid vår sida har varit en extra 
stor trygghet för ridsporten under pandemiåren, där flera 
satsningar ställde om och hittade nya former för att tävla 
och sprida kunskap, och inspiration i ridsporten.

Folksam är ridsportens huvudsponsor sedan sex år. Ett 
samarbete som innehåller satsningar på både topp- och 
breddsport. Folksams främsta fokus är unga ryttare och möj-
liggör utbildningar för att öka kunskap om hästar. Skadefö-
rebyggande arbete och säkerhet inom ridsporten, är också 
viktiga delar.

– Ridsporten är den tredje största ungdomsidrotten i 
Sverige och en sport som engagerar många av våra kunder. 
Därför vill vi utveckla samarbetet med Svenska Ridsport-
förbundet och fortsätta arbeta för att skapa trygghet för ryt-
tare och hästar. Med vårt gemensamma engagemang och ett 
starkt fokus på en säker ridsport kommer vi att kunna göra 
stor skillnad, sa Ylva Wessén, vd på Folksam när samarbetet 
förlängdes förra året.

Folksam står bland annat bakom 30 svenska mästerskap, 
Folksam Elitallsvenska, Folksam Ponnyallsvenska samt 
Ryttarut-vecklingsprogrammen på nivå 3. Samarbetet gör 
det också möjligt för drygt 500 ungdomar att utvecklas ge-
nom ridsportens populära ungdomsledarkurser varje år.

Tillsammans arbetar Folksam och Svenska Ridsportför-
bundet skadeförebyggande, bland annat genom att sprida 
kunskap till unga. Folksam står också bakom flera utbild-
ningar, som till exempel Ungdomsledarutbildningen som 
utbildar över 500 ledare varje år.

ATG lotsar ryttare mot mästerskapen
Förbundssponsorn ATG ser till att ryttare med mästerskap 
i sikte får stöd under ett år och kunskap för framtiden. 2020 
var intresset rekordstort för att få vara med i satsningen.

ATG Riders League är en populär serietävling som vuxit 
fram ur samarbetet och fått beröm från såväl hoppryttare 
som landslagsledning.

Granngården lyfter svensk hoppning
Tillsammans med Granngården siktar svensk hoppning 
framåt. Samarbetet gör det bland annat möjligt för hopp-
landslaget att åka på nationshoppningar. Just nationshopp-
ningar är viktiga inte bara för aktuella mästerskapsryttare, 
utan kanske särskilt för att skapa nästa generations ryttare.

Avtalet med Granngården inkluderar också en fortsatt 
satsning på Riksmästerskapet i hoppning, en av landets 
största tävlingar för den stora majoriteten av landets hopp-
ryttare. 

Granngården har också förmånliga avtal för ridsportens 
medlemsföreningar.

Dressyrsamarbete med Saab
Saab är dressyrens sponsor. Under åren har partnerskapet 
med Saab bland annat inneburit flera projekt och aktiviteter 
för att förmedla kunskap från våra landslagsryttare till den 
breda ridsportpubliken. Genom konceptet har fler fått inblick 
i dressyrryttarnas vardag och generösa tips och råd från ryt-
tare i Saab Team Sweden Dressage.

Försvarsmakten förmedlar kunskap
Svenska Ridsportförbundets samarbete med Försvarsmak-
ten ger ett ömsesidigt kunskaps- och erfarenhetsutbyte och 
skapar värdefulla mötesplatser med framför allt ridsportens 
unga, en viktig målgrupp för Försvarsmakten. 

Officiella leverantörer och partners 2021: Equitours, Animo, 
Horseware och NEH.
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Förbundsstämman

Ombuden loggade in i mötessystemet för att kunna begära 
ordet, lämna yttranden och rösta. Under förbundsstämman 
följde ombuden stämman på Zoom där de också kunde göra 
inlägg i debatterna. Förbundsstämman sändes också i Svens-
ka Ridsportförbundet Youtube-kanal.

Förbundsstämman antog de förändringar i stadgarna som 
förbundsstyrelsen föreslog, och några av de mer omfattande 
ändringarna innebär att en valnämnd inrättas för att före-
slå ledamöter till valberedningen och att disciplinnämndens 
ledamöter ska väljas på förbundsstämman. 15 a § Återkallel-
se av förtroendeuppdrag och ryttarlicens förstärks också i 
stadgarna. 

Totalt 27 motioner inkom till förbundsstämman och för-
bundsstyrelsen lyssnade in stämmans mening i diskussio-
nerna kring motionerna och justerade sina svar på bland 
andra Motion D1, D4 och K21. Motion D1 handlade om finan-
sieringen av distriktens basutbud. Efter många synpunkter 
och långa diskussioner enades stämman i ett beslut. För-
bundsstyrelsen fick i uppdrag att se över Ridsportförbundets 
finansieringsmodeller, samt dess ekonomiska och verksam-
hetsmässiga konsekvenser, i syfte att nå samverkansvinster 
och säkerställa professionell och likvärdig support till alla 
medlemmar.

Svenska Ridsportförbundets verksamhetsinriktning be-
skriver de målsättningar och insatser som ridsporten priori-
terar under de närmsta åren för att nå de övergripande målen 
i den gemensamma strategin Ridsport 2025. Förbundsstäm-
man beslutade godkänna föreslagen verksamhetsinriktning 
med ekonomisk plan för 2022-2023.

Ulf Brömster omvaldes enhälligt till ny ordförande för 
Svenska Ridsportförbundet för två år.

Bo Österlund tilldelas Svenska Ridsportförbundets för-
tjänstmedalj i guld.

Svenska Ridsportförbundets stämma är ett tillfälle för 
förtroendevalda i distrikt och föreningar att diskutera rid-
sportens framtid med förbundsstyrelsen. På den digitala 
stämman fick debatten föras på bildskärmar, och det digitala 
röstsystemet testades flera gånger när förbundsstyrelsen för-
slag mättes mot motförslag från stämman.

Allt om förbunds- 
stämman 2021 här

Premiär för  
digital stämma 

På grund av pandemin och den  
digitala utveckling som följt i dess  
spår, genomfördes vår förbundsstämma 
för första gången helt digitalt. 

Restriktioner, karantän, antikroppar och 
vaccinpass. Under 2021 har den pande-
mi som under 2020 vände upp och ned 
på allas vår värld blivit vardag. För rid-
sporten innebar året fortsatta anpass-
ningar efter föränderliga restriktioner. 
Tävlingsverksamheten påverkades 
mycket medan landets ridskolor kunnat 
genomföra stora delar av sina aktiviteter 
– men utan det viktiga stallhänget.

Efter ett omvälvande 2020 var 2021 något mer likt ett vanligt 
år, då delar av året var relativt fritt från restriktioner samti-
digt som pandemin på flera sätt blivit vardag. Året bjöd dock 
på en rad coronarelaterade utmaningar då pandemins ut-
veckling växlade fram och tillbaka vilket innebar att myndig-
heternas råd och rekommendationer förändrades mycket 
under året. För ridsporten så är det framförallt tävlingsverk-
samheten som påverkats, där inställda eller begränsade täv-
lingar gjort att antalet tävlingsstarter legat kvar på ungefär 

samma låga nivå som 2020. Även vår paraverksamhet och 
voltigen har fortsatt påverkats mycket med inställda aktivite-
ter. Överlag har det för ridsporten dock handlat om att ställa 
om snarare än att ställa in tack vare det enorma arbete som 
lagts ner på att fundera, justera och med gemensamma kraf-
ter kunna hålla så mycket som möjligt igång.
 
Ridsportkalendern bjöd på blandade besked under året, då 
Gothenburg Horse Show ställdes in och Falsterbo Horse Show 
arrangerades i anpassad form medan Ryttargalan och Sweden 
International Horse Show kunde genomföras i princip som 
vanligt. På ridskolorna har lektionsverksamheten kunnat hål-
las igång tack vare en rad anpassningar. Men många ridskolor 
och stall har varit stängda för besökare och inte kunnat fung-
era som den samlingsplats för gemenskap som de normalt gör. 

Svenska Ridsportförbundet har via Riksidrottsförbundet 
fått stöd för återstart, som framförallt går till att återinrätta 
stallet som mötesplats och återstarta tävlingsverksamheten. 
Totalt har ridsporten fått 17 miljoner kronor i återstarts-
stöd från Riksidrottsförbundet. Svenska Ridsportförbundet 
har även fått ytterligare 3 miljoner kronor i stöd riktat till 
elit- och paraverksamhet. Och återstarten är redan igång. I 
skrivande stund är nämligen restriktionerna borttagna och 
stallen börjar fyllas med hästprat och gemenskap igen medan 
tävlingar kan genomföras för fulla läktare. Som vi längtat!

Pandemivardag

”Jag vill skicka ett stort tack till alla de 
som arbetat outtröttligt och tålmodigt 
för ridsporten under pandemin, som 
lagt så mycket tid och jobb på att 
ställa om och ställa in och anpassa 
efter föränderliga restriktioner.”

SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDETS  
ORDFÖRANDE ULF BRÖMSTER.

https://ridsport.se/om-oss/organisation/forbundsstamma/forbundsstamman-2021
https://ridsport.se/om-oss/organisation/forbundsstamma/forbundsstamman-2021
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VinjettHållbarhet

Mot en mer hållbar 
ridsportframtid 

Svenska Ridsportförbundets hållbarhetsarbete har under 2021 
tagit stora kliv framåt. Vi har anställt en hållbarhetssamordnare, 
antagit en ny hållbarhetsstrategi, lanserat en miljömärkning för 

tävlingsarrangörer och jobbat aktivt med information och  
inspiration till föreningar och medlemmar.

Den nya hållbarhetsstrategin 
fokuserar fram till 2025 på tre 
prioriterade områden: 
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Ridsport för  
alla hela livet 
innebär att vi vill skapa de 
bästa förutsättningarna för 
att människor och hästar 
ska må bra och utvecklas i 
trygga, jämlika och hälso-
samma miljöer. Svenska 
Ridsportförbundet har ett 
omfattande trygghetsarbete 
där vi arbetar för en ridsport 
som är öppen för alla och fri 
från trakasserier, mobbning 
och övergrepp. Ett av många 
initiativ inom detta område 
är Ridsportens Trygghets-
pris som i år gick till Laholms 
Ridsportförening.

Klimatsmart  
ridsport 
handlar om en rad olika  
initiativ för att minska rid-
sportens klimatavtryck. Det 
innebär allt från översyn av 
resande och konsumtion, till 
klimatsmarta val i stallet och 
vid tävlingsarrangemang. 
Som ett led i detta arbete har 
Svenska Ridsportförbundet 
tillsammans med Lövsta  
Future Challenge under 
hösten 2021 lanserat Miljö-
Checken, en miljömärkning 
för tävlingsarrangörer.

Ridsport på  
naturens villkor 
innebär att nyttja hästarnas 
positiva påverkan på miljön 
på bästa sätt genom att 
se över vatten- och mark-
användning och bidra till 
ökad biologisk mångfald. På 
Svenska Ridsportförbundets 
hemsida finns många miljö-
smarta tips om foder, vatten, 
hagar och gödsel.

Den nya hållbarhetsstrategin har arbetats fram tillsammans med medlemmar, anställda, förtroendevalda samt andra 
intressenter och experter inom hållbarhet. Förbundets satsningar inom hållbarhet ryms inom ramen för strategin 
Ridsport 2025, där hållbar utveckling är en del av området ridsportens förutsättningar. En hållbar ridsport är en 
förutsättning för att framtida generationer ska kunna njuta av vår fantastiska sport!

1 2 3



24 Verksamhetsberättelse 2021 25 Verksamhetsberättelse 2021

VinjettRidsport 2025

Ridsport 2025  
och framtiden
Vår vision är att svensk ridsport ska vara bäst i världen. Under 2021 
blev den drömmen faktiskt verklighet, i alla fall i hoppning. Hur ska 
svensk ridsport behålla sin position i toppen och bli världsledande ur 
fler aspekter? Strategin Ridsport 2025 går som en röd tråd genom vår 
verksamhet och sätter kursen mot framtiden. Tillsammans arbetar vi 
för att skapa de allra bästa förutsättningarna för att stärka svensk 
ridsport. Och arbetet med nästa strategi, bortom 2025, är redan igång!

Svenska Ridsportförbundet har arbetat med strategin Ridsport 2025 i flera år nu. För varje 
tvåårsperiod sätts en verksamhetsinriktning som i sin tur delas upp i årliga verksamhets-
planer som beskriver hur strategins fem strategiska områden ska drivas framåt.  

Ridsportens värderingar och varumärke: 
Vi lever och leder enligt ridsportens värderingar och samlas 
runt ett tydligt varumärke för svensk ridsport.

 Verksamhetsinriktning 2022-2023: Föreningarna  
efterlever värdegrunden.

Ridsport på hästens villkor: 
Med utgångspunkt i kunskap, beprövad erfarenhet och  
aktuell forskning skapa bästa möjliga förutsättningar för 
hästens välmående.

 Verksamhetsinriktning 2022-2023: Svenska Ridsport-
förbundets kunskap används i praktiken av medlemmar  
och en hästintresserad allmänhet.

Ridsport på individens villkor: 
Skapa förutsättningar för att fler väljer att rida och umgås 
med hästar i våra föreningar, hela livet.

 Verksamhetsinriktning 2022-2023: Höja kvaliteten på 
verksamheten genom att öka flexibilitet och individanpass-
ning. Öka medlemmars delaktighet i föreningens verksamhet.

Ridsportens prestationsmiljöer: 
Våra utbildnings- tränings- och tävlingsformer skapar  
lust, laganda och inspirerar till att lära och prestera.  
Vi skapar förutsättningar för sportsliga framgångar  
nationellt och internationellt.

 Verksamhetsinriktning 2022-2023: Ridsportens  
prestationsmiljöer vägleds av ridsportens utvecklings  - 
modell. Samtliga anläggningar är tillgängliga, säkra och 
ändamålsenliga.

Ridsportens förutsättningar: 
Skapa förutsättningar för en hållbar utveckling av svensk  
ridsport och öka vårt inflytande inom idrotten och i  
samhället, i Sverige och i världen.

 Verksamhetsinriktning 2022-2023: Ridsporten har  
ett systematiskt påverkans- och opinionsarbete, som lyfter 
ridsportens hållbarhetsarbete.
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En tjuvtitt bortom 2025
Men sen då? 2025 närmar sig och arbetet med att lyfta 
blicken bortom detta årtal är därför redan i gång. Svenska 
Ridsportförbundet arrangerade i januari 2022 digitala 
strategidagar där förbundsstyrelsen, centrala ungdoms-
sektionen, tävlingssektionen, ridskole- och utbildnings-
sektionen samt ledningsgruppen diskuterade vad som 
kommer att vara utgöra nästa strategi, med arbetsnamnet 
Ridsport 2030. Den uppdaterade strategin kommer att 
fortsätta på den inslagna vägen men i justerad form.

– Vår strategi ska skapa förutsättningar för fortsatta 
framgångar. Det finns ett enormt engagemang inom vårt 
förbund och det är fantastiskt inspirerande att ta del av 
de tankar och den kunskap som finns inom våra olika 
verksamheter. Vi har alla olika ingångspunkter, men för-
enas i en stor kärlek till hästar och ridsport, säger Svenska 
Ridsportförbundets ordförande Ulf Brömster.



26 Verksamhetsberättelse 2021

HästvälfärdHästvälfärd

De fem domänerna beskriver olika aspekter på hästvälfärd 
och innefattar utfodring, fysisk miljö, hälsa, beteende och 
mental hälsa. 

De fyra första områdena ger hästen positiva eller negativa 
upplevelser som sedan i sin tur bidrar till det femte området, 
den mentala hälsan. Alla områdena är viktiga när man ska 
bedöma hästvälfärd eftersom de tillsammans ger en helhets-
bild av hur hästen mår.

En häst som visar oönskade beteenden som att bitas, spar-
kas, vandra i boxen eller i övrigt är svår att hantera, beter sig 
ofta så därför att den inte har fått sina naturliga behov upp-
fyllda. Vi som ansvarar för hästen är skyldiga att hitta orsa-
ken till sådana problem och göra något åt dem.

1  Utfodring
Hästen utvecklades till en gräsätare för miljontals år sedan 
och är an passad för att tugga och äta större delen av dygnet. 
För att må bra behöver hästen lång ättid och ett grovfoder 
med kvalitet som är anpassat till hästens energibehov. Den 
behöver tillgång till friskt vatten, salt och mineraler, och ha 
möjlighet att röra på sig för att kunna smälta maten och hålla 
sig i lagom hull.

2  Fysisk miljö
De flesta hästar hålls i boxar i traditionella stall med daglig 
utevistelse i hagar. Det har även blivit allt vanligare med olika 
sorters lösdrift, där hästen går i en hage dygnet runt med till-
gång till ligghall. Både hästens inomhus och utomhusklimat 
påverkar hur den mår såväl fysiskt som mentalt. Oavsett hur 
hästen hålls så finns det för och nackdelar som kräver nog-
grant övervägande.Det är viktigt att de beslut som man fattar 
har sin grund i att hästens naturliga behov tillgodoses.

Modell för att mäta 
hästens hälsa
Hästens välfärd hör till Svenska Ridsportförbundets allra viktigaste 
områden och ska genomsyra alla våra verksamheter och regelverk. 
De fem domänerna är en modell för att mäta hästens välfärd, och 
som nu är utgångspunkten i organisationen. 

1

2

3

4

5

Hästvälfärd i varje detalj
Sofie Viksten är etolog med fokus på 
hästvälfärd. Under året har hon på 
uppdrag av Svenska Ridsportförbundet 
gjort en genomlysning av utbildningar, 
utbildningsmaterial och andra 
dokument inom förbundet, utifrån ett 
hästvälfärdsperspektiv. Går de i takt 
med och ger de en bra bild av vår syn på 
hästvälfärd. Vad behöver ändras och vad 
kan bli bättre? Rapporten kommer ligga till 
grund för fortsatt arbete i ämnet.

Läs mer 
om hästvälfärd och en intervju  
med Sofie Viksten i Häst&Ryttare

3  Hälsa
Att hästen hålls fri från skador och sjukdomar är en annan 
central sak för hästvälfärd. Det är viktigt med rutiner som 
daglig tillsyn, regelbunden hovvård, smittskydd, hygien och 
förebyggande veterinärvård. Det är också viktigt att regel-
bundet se över hästens utrustning och träningsupplägg och 
att kritiskt granska sin egen förmåga som ryttare/kusk. Fö-
rebyggande insatser för hästens hälsa handlar också om att 
rådfråga rätt expertis och att samla in rätt kunskap.

4  Beteende
Hästens beteende berättar hur den uppfattar sin omgivning, 
andra hästar, oss människor och det vi gör med den vid han-
tering. Det kan vara svårt att bedöma, så det är viktigt att lära 
sig att tolka det rätt. Plötsliga ändringar i hästens beteende 
kan vara tecken på att något är fel. Då är det viktigt att ta reda 
på orsaken och sätta in rätt åtgärder för att hästens behov ska 
bli tillgodosedda.

5  Mental hälsa
Det är väldigt viktigt, även om det kan vara svårt, att bedöma 
hästens mentala hälsa eftersom den har mycket stor betydelse 
för hästens välfärd. När en häst blir svår att hantera, när den 
inte reagerar på sin omgivning eller visar oönskade beteenden, 
så kan det vara tecken på att den inte mår bra mentalt. En rädd, 
frustrerad eller osäker häst blir farlig både för sig själv och 
andra. Därför är det viktigt att hitta orsaken. Hur vi hanterar 
hästen har stor inverkan på hur den mår mentalt. Det är därför 
viktigt att vara lugn, att använda hästvänliga träningsmetoder 
och att kunna hantera hästen på ett korrekt sätt.

https://hastochryttare.prenly.com/p/hast-ryttare/2021-12-18/r/12/22-23/1895/478355
https://hastochryttare.prenly.com/p/hast-ryttare/2021-12-18/r/12/22-23/1895/478355
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Vinjett Trygghet

Tre år med 
Trygga ledare 
Alla barn och unga ska kunna gå till stallet med pirr, 
inte en klump i magen. Med utgångspunkt i ungas 
röster och erfarenheter från tusentals ledare i olika 
åldrar tar Trygg ledare krafttag för en trygg ridsport. 
2021 gick den första projektfasen i mål.

Sedan 2019 har Svenska Ridsportförbundet och Stiftelsen Friends jobbat tillsam-
mans för att rusta ledare inom ridsporten och för en trygg miljö i stallet för barn- och 
unga, fri från trakasserier, mobbing och övergrepp. Satsningen har gjorts möjlig tack 
vare Stenbecks Stiftelse. Trygga ledare fokuserar på utbildning och mentorskap,  och 
har tagit fram en metod för förebyggande, främjande, upptäckande och åtgärdande 
trygghetsarbete.

– Vi utbildar våra ledare så att de ska kunna agera för barnets bästa i alla lägen och 
hoppas att satsningen ska inspirera till att stärka barns rättigheter och välmående, 
både i och utanför ridsporten, säger Catrine Andersson som är ridsportens projektle-
dare i Trygga ledare.

Samarbetet med Friends har tillfört ovärderliga perspektiv på och kunskap i trygg-
hetsfrågorna.  De tre gemensamma projekt åren sammanfattas i en rapport (på engelska).

Den första projektfasen gick i mål 2021 men Trygga ledare 
går vidare inom ridsporten. Nu tar alla verktyg och kunskap 
om systematiskt trygghetsarbete ta plats i ridsportens ledar-
utbildningar, till exempel ridlärare, tränare, ungdomsledare, 
Basutbildningen och Ryttarutveckling på olika nivåer.

Stort kunskapssug
För att se hur satsningen kunde göra bäst nytta och få en 
finger visning om hur klimatet i ridsporten såg ut, gjordes en 
omfattande genomlysning bland ridsportens unga och äldre 
ledare, totalt cirka 1 700 personer. Enkäter och djupintervju-
er visade att kunskap och stöd i frågorna är stort. Samma 
studie visade också att ungdomsledare tar ett stort ansvar.

– Ridsporten har en lång tradition av att utbilda ungdoms-
ledare, men det är viktigt att vi pratar om skillnaden mellan 
ungas inflytande och ansvar. Barns trygghet är alltid vuxnas 
ansvar understryker Catrine Andersson.

– Vuxna ska inte för över ansvaret till unga men vi ska ta 
vara på ungas röster, fråga vad det tycker. För vi vet att ungas 
engagemang är en jätteviktig nyckel till en trygg och trivsam 
stallmiljö.

Rapporten visade också att var tredje ledare hade upplevt 
negativa jargonger bland unga som ofta var kopplade till ex-
empelvis prestation, utseende, utrustning och umgänge.

– Vi såg också ett behov av mer kunskap om vilket ansvar 
och skyldigheter man har som ledare, hur man kan jobba för 
ökad trygghet,  och vad man ska göra om något som inte får 
hända, ändå händer.

Gemensamt för materialet som tagits fram med stöd av  
Friends är att sprida kunskap om:

 vad trygghetsarbete inom ridsporten innebär
 vad Barnkonventionen innebär
 vad mobbning och kränkningar är, vad som sker i  

 olika sammanhang och hur det kan förebyggas
 vuxnas ansvar att agera och hur man som ung och  

 vuxen ledare kan göra skillnad.

Satsning som gör skillnad 
Under året har en uppföljande studie gjorts för att se möj-
liga effekter av Trygga ledare. Även om det är för kort tid 
för att påvisa några långsiktiga effekter, är satsningen och 
de verktyg som tagits fram inom Trygga ledare idag väl eta-
blerade inom Svenska Ridsportförbundet, det finns en ökad 
medvetenhet kring trygghetsfrågor och många ledare upp-
lever också ett ökat stöd i frågorna. Behovet av kunskap och 
dialog är stort.  Trygga ledare har också vänt sig till en bred 
ridsportmålgrupp i komunikationen och fått stort genom-
slag i framför allt sociala medier. Filmen Stallkänslan och 
budskap från Trygga ledares ambassadörer har fått stort 
genomslag i sociala medier (se här intill).  

Stallkänslan lyfter ungas röster
Trygga ledare lyfter på locket i svåra frågor. Stallkänslan är 
en kort, stark film som togs fram tillsammans med Amazing 
Society för att motverka mobbning.

– Vi ville att den skulle kännas i magen och skapa engage-
mang i trygghetsfrågorna, säger Catrine Andersson.  

Stallkänslan fick mycket stor spridning i sociala medier 
men finns också för att väcka samtal i utbildningar.

– Mobbning och utanförskap kan ta sig i uttryck på så 
många olika sätt och kan vara svårt att upptäcka. För att 
kunna göra något åt det måste vi våga visa på problembilden.  
Den här filmen lyfter ungas röster och är för alla dem som 
blivit eller blir utsatta för kränkningar och mobbning. 

* Trygghetsfrågor
Med trygghetsfrågor menar vi 
frågor som rör trygghet, trivsel 

och likabehandling. Hur vi i alla led 
arbetar förebyggande mot kränk-
ningar och utanförskap och för en 

trygg och jämlik miljö.

Foto: Susanne W
alström

!

Läs rapporten

“HÄR FÅR ALLA
VARA MED”

S TA L L K Ä N S L A N

Att vara i stallet är underbart, men inte alltid och inte för alla. Tillsammans med Friends och satsningen Trygga ledare 
arbetar vi för att förebygga mobbing och trakasserier, bland annat genom att stärka unga och vuxna ledare genom 

utbildningar och mentorskap. Vuxna bär alltid ansvaret för ungas trygghet, men alla kan göra skillnad. Hjälp oss sprida vår 
vision om nolltolerans mot mobbing i stallet. Vi behöver öppna ögonen, reagera och agera för en tryggare ridsport.

Tillsammans för en trygg ridsport

Se filmen på ridsport.se/tryggiridsporten

E N  F I L M  O M  K O N T R A S T E N  M E L L A N  V A R  V I  Ä R  O C H  V A R  V I  V I L L  V A R A

Titta på filmen

Tre starka ridsportprofiler har varit ambassadörer för Trygga ledare 2020-202 och givit kraft 
åt de trygga budskapen i sociala medier bland annat. Det är hoppryttarna Peder Fredricson, 
Stephanie Holmén och musikern, poddaren och hästtjejen Vanessa Falk. 

https://ridsport.se/download/18.554b4bd51841889fcf3a33c0/1667341452047/Trygga%20Ledare%20rapport%20mindre.pdf
https://ridsport.se/download/18.554b4bd51841889fcf3a33c0/1667341452047/Trygga%20Ledare%20rapport%20mindre.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=DUL9Iyn0AeU
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Panelsamtal med 
ministern på plats
Idrottsminister Amanda Lind var en av gästerna när Trygga Ledare 
bjöd in till panelsamtal om barn och ungas trygghet inom idrotten.

– Jag tror på en ansvarstagande idrottsrörelse som tar trygghets-
frågorna på allvar, som erkänner att det finns problem, som inte räds 
att prata om det som är obehagligt. Det är inte farligt att ta i de här 
frågorna. Det är en ren nödvändighet, inledde Amanda Lind.

För att inspirera och diskutera hur vi tillsammans kan upptäcka, 
möta och agera förebyggande mot mobbning och kränkningar, tog 
Svenska Ridsportförbundet och Friends initiativet till en serie panel-
samtal om barns- och ungas trygghet. 

I tre samtal pratade olika paneler om trygga strukturer, idrottsrö-
relsens ansvar, ledarens arbete i föreningen och ungas inflytande och 
delaktighet, vilket är avgörande för en trygg idrott.

I samtalen deltog förutom Amanda Lind, sakkunniga experter 
och ungdomar från olika idrotter och organisationer. Från Svenska 
Ridsportförbundet deltog Sara Grelle, ungdomsordförande och Catrine 
Andersson, projektledare för Trygga ledare. 

"Vissa barn kan bete sig illa mot ett 
barn som kanske sticker ut lite mer. 
Suckar, himlar med ögonen och 
överlägsen attityd."

LEDARE 

”De lägger allt ansvar på att vi 
ungdomsledare till exempel ska 
säga till barnen om de gör något 
i stallet. De vuxna går förbi utan 
att agera, även om de ser något 
och om vi påpekar det så säger de 
bara att det är vårt ansvar”

UNGDOMSLEDARE 

"Det som jag mest märker och 
upplever är både utrustnings-, 
utseende-, och kroppshets. Många 
unga vill se ut på ett visst sätt 
och väga ett visst kilo för att få 
rida favoritponnyn och kan säga 
till varandra att 'du är för tjock för 
den hästen."

LEDARE 

"Jag märker i mitt yrke att fler 
elever mår dåligt över att inte vara 
lika snygga och leva perfekta liv 
som dom på sociala medier. De 
känner ökad prestationsångest när 
det idag är så lätt att jämföra sig 
själv med andra."

LEDARE 

"Speciellt föräldrar kan bidra 
till en negativ jargong under 
ridlektioner/andra aktiviteter. Det 
kan handla om föräldrars höga 
prestationskrav på barnen."

LEDARE 

”Det finns en ovilja att vara med 
dem som inte pratar svenska.”

UNG LEDARE

”Jag är ungdomsrepresentant i 
vår styrelse men flera i styrelsen 
ignorerar mig när jag är i stallet.”

UNG LEDARE

Röster från ledare i  
Trygga ledare-undersökning

Läs mer om  
panelsamtalen här

Se och hör  
samtalen här 
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https://ridsport.se/nyheter/nyheter-2021/2021-10-26-viktiga-samtal-om-ungas-trygghet-inom-ridsporten
https://ridsport.se/nyheter/nyheter-2021/2021-10-26-viktiga-samtal-om-ungas-trygghet-inom-ridsporten
https://ridsport.se/nyheter/nyheter-2021/2021-10-26-viktiga-samtal-om-ungas-trygghet-inom-ridsporten
https://friends.se/trygga-ledare/
https://friends.se/trygga-ledare/
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– Vårt mål är att alla ska känna sig välkomna, oavsett vem man 
är, säger ungdomssektionens ordförande Majken Pålsson.

Stallet ska vara en trygg plats för alla. Därför tar ungdo-
marna i Laholms Ryttarförening kampen mot mobbing och 
jobbar för gemenskap och allas lika värde. En satsning som 
nu hyllas med Ridsporten Trygghetpris.

Tävlingsklubben Laholms RF samlar ryttare från olika 
stall och många med egna hästar. 

För att stärka gemenskapen i klubben och stötta varandra 
startade tävlingsklubben en ungdomssektion. 

– Vårt mål är att alla ska känna sig välkomna, oavsett vem 
man är eller vem man tycker om, berättar Felicia Sjö, 15.

 
Under parollen ”Allas lika värde” jobbar ungdomarna aktivt 
för mångfald. 

Engagemanget tändes efter ett speciellt möte. 
– Vi träffade en kille som blev mobbad för sitt hästintresse. 

Det var hemskt att höra hur han blev retad, mådde dåligt och 
funderade på att sluta med hästar, berättar Felicia. 

Då satte Laholmsungdomarna ner foten och beslutade sig 
för att få till en förändring. 

– Vi tog väldigt illa vid oss av hans historia. Ingen ska be-
höva känna så här oavsett vem man är eller hur man är. Alla 
kan göra något för att förebygga mobbning och utanförskap, 
säger Felica Sjö som är en av ungdomarna bakom Laholms 
initiativ.

För att manifestera mångfald arrangerade ungdomssek-
tionen en tävling i Pride-flaggans tecken och med namnet 
”Rid för allas lika värde”.  Genom utbildningar har ungdo-
marna också ökat sin kunskap kring mobbning och trakasse-

En otäck berättelse om utanförskap blev startskottet för  
ungdomssektionen hos tävlingsklubben Laholms Ryttarförening, 

ett initiativ som prisades med Ridsportens Trygghetspris 2021.

”Här är man  
aldrig ensam”

rier, något som de gärna delar med sig av.  Numera träffas alla 
oftare, på läger, utbildningar och på tävlingar, eller när man 
planerar för framtidens aktiviteter.  

– Vi hoppas att vårt engagemang kan smitta av sig och in-
spirera fler föreningar att jobba för allas lika värde och mot 
mobbning, säger Felicia Sjö. 

– Det är en jätteroligt att få ta emot det här fina priset 
och kul att få uppskattning för något vi jobbat så starkt för 
länge. 

Se filmen om Laholms RFs  
ungdomssektion här

Fakta Ridsportens  
Trygghetspris
Ridsportens Trygghetspris är instiftat av Svenska Rid-
sportförbundet, Stiftelsen Friends och Hugo Stenbecks 
Stiftelse inom ramen för den gemensamma satsningen 
Trygga Ledare. Priset, en utbildning från Friends, delas 
ut under Sweden International Horse Show den 28 
november. Prisutdelare är bland andra hoppryttaren 
Stephanie Holmén, ambassadör för Trygga ledare. 

Foto: 

https://www.youtube.com/watch?v=5Uq4UukgO1I&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=5Uq4UukgO1I&t=6s
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Sverige sopade banan 
och tog OS-guld
För första gången på 97 år tog Sverige 
ett OS-guld i hoppning! Hjältarna som 
red in i historieböckerna är Henrik von 
Eckermann på King Edward, Malin 
Baryard Johnsson på Indiana och 
Peder Fredricson på All In.

Foto: D
A

N
IEL ST

ILLER



37 Verksamhetsberättelse 202136 Verksamhetsberättelse 2021

VinjettVinjett

I mars 2020 kom beskedet. På grund av covid-19 och det globala nödläget flyttades OS i 
Tokyo fram till augusti 2021. Det var första gången i historien som ett OS flyttats fram. 
De  japanska myndigheterna förbjöd publik att föla OS på plats.  Alla aktiva testades 
varje dag och bar munskydd när de inte tävlade. 

OS i Tokyo fick en annorlunda inramning men kom att bli en för alltid gyllene milstol-
pe i den svenska ridsporthistorien.  

Sverige ställde upp med lag i de tre olympiska grenarna hoppning, dressyr och fältt-
ävlan.

Hoppningens förbundskapten Henrik Ankarcrona var tydlig hela tiden. Det svenska 
hopplaget åkte till Tokyo för att gräva guld. 

Kampen om medaljerna i laghoppningen kunde inte vara mer spännande. Efter 
grundomgången var Sverige i delad ledning med USA. Guldmatchen avgjordes i en 
omhoppning på tid där alla tre ryttarna i varje lag startade

Henrik von Eckermann och Malin Baryard Johnsson var felfria i omhoppningen. 
Som Sveriges siste ryttare var Peder Fredricson Sveriges tvungen att rida snabbt och 
felfritt för att slå USA och säkra guldet.

– Vi hade målet högt ställt när vi kom. Och när jag gick in i omhoppningen så hade 
jag bestämt mig för att ge allt. Om det skulle bli omhoppning i laget och jag är sist ut så 
finns det bara ett läge, sa Peder Fredricson.

Tempot var bra men det var framför allt till det näst sista hindret som guldet blev 
Sveriges.

– Det var ett läge där det var svårt att nå fram, men just idag så satt instinkterna rätt. 
Man måste gå all in i de lägena, annars når man inte fram. Jag visste när jag fick de sju 

”Vi hade målet högt 
ställt när vi kom. 
Och när jag gick in 
i omhoppningen så 
hade jag bestämt 
mig för att ge allt.”

PEDER FREDRICSON

”Alla har ju sett att det 
inte är den största hästen, 
men det är en magisk 

’liten ponny’.” 
HENRIK VON ECKERMANN

Tävling
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galoppsprången, att jag hade tiden. Sen gäller det att inte rida för fort till sista, därför 
att man kan riva väldigt lätt när det går för fort. Och man har inte heller råd att börja 
ta tillbaks, för det är så himla små marginaler. Men det gick på ren instinkt där, säger 
Peder, som säkrade det första svenska lagguldet sedan 1924!

Silver i Aten 2004, silver i Hongkong 2008, silver i Rio 2016. Och så Peders indivi-
duella silver. När guldet äntligen kom, efter 97 års väntan för svensk hoppning, var det 
efterlängtat.

– Äntligen säger jag bara, det känns nästan overkligt. Nu har vi satt ribban, att det 
går. Sverige kan ta guld, sa Peder efter att ha bärgat guldet och öste beröm över sin 
legendariske All In.

– Inför omhoppningen kändes det som att han gick på bomull, han var så bekväm, 
en fantastisk känsla. 

Ett sammansvetsat lag
Något som blev tydligt i Tokyo var hur sammansvetsat det svenska hopplaget var. Och 
inte bara de tre ryttarna som ridit, utan hela gänget bakom kulisserna.

”Såhär i efterhand så 
tror jag inte att det 
fanns något scenario 
som vi inte hade 
täckt, vilket gjorde 
oss väldigt trygga i 
vad vi skulle göra.”

HENRIK ANKARCRONA
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”Inför omhoppningen 
kändes det som att 
han gick på bomull, 
han var så bekväm, 
en fantastisk känsla.” 

PEDER FREDRICSON

– Det betyder enormt mycket. Vi känner varandra så otroligt bra. Rolf och Henrik 
(Ankarcrona), och alla andra som är här, vi är ett superstarkt team. menade Peder.

Henrik Ankarcrona var omtumlad efter guldet.
– Det är en otrolig lättnad, otrolig glädje, otrolig stolthet, en mix av massa känslor. 

Det finns ingenting som är större än det här i karriären. Det är absolut det största. Han 
är mäkta stolt över sina ryttare och vad de har presterat.

– De är ju världsstjärnor. De har ju sopat banan. Vad vi och ryttarna och hela deras 
team har gjort här, det har ju aldrig hänt innan, och det kommer dröja länge innan det 
händer igen. Ryttarna, men även alla runt dem ska verkligen vara stolta över vad vi har 
presterat. 

Guldplan i varje detalj
En del i framgångsreceptet har varit en noggrann planering. Och att förbereda ryttar-
na för alla möjliga scenarier.

– Såhär i efterhand så tror jag inte att det fanns något scenario som vi inte hade 
täckt, vilket gjorde oss väldigt trygga i vad vi skulle göra. Det vara bara att följa planen.
Henrik von Eckermann och King Edward åkte från Tokyo som enda ekipage att hoppa 
felfritt i alla rundor.

”Vad vi och ryttarna 
och hela deras team 
har gjort här, det 
har ju aldrig hänt 
innan, och det 
kommer dröja länge 
innan det händer 
igen. Ryttarna, men 
även alla runt dem 
ska verkligen vara 
stolta över vad vi har 
presterat. 

HENRIK ANKARCRONA

Tävling
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– Alla har ju sett att det inte är den största hästen, men det är en magisk ”liten pon-
ny”. Jag är super-superstolt över honom, säger Henrik.

Även Henrik lyfter fram planeringen och förberedelsen som en viktig faktor.
– Vi var så förberedda. Jag tror i slutändan att det är de där små, små detaljerna som 

gör att vi står där som etta nu och inte tvåa. 
Att hopplaget är ett riktigt dream team är det fler som skriver under på. Malin Bary-

ard Johnsson inte minst.
– Ett OS-guld är det finaste man kan vinna så det är klart att det här slår allt. Med 

det här teamet och de lagkamrater jag rider med, de hästarna vi sitter på, hela teamet 
bakom. Det är ett sånt dream team hela gänget.

–Vi vann verkligen det här och vi förtjänar verkligen guldmedaljen. Vi har varit out-
standing det här mästerskapet. Så det är nog ingen som inte unnar oss den här guld-
medaljen. 

– Men det är inte bara vi tre, vi har en fjärderyttare som har varit helt outstanding. 
Rolf-Göran har varit makalös att ha med sig. Och sen alla andra, hela teamet är helt 
otroligt, allt från fysios, veterinärer, våra hästskötare till hela gänget där hemma med 
familjer som hejar och en otrolig support hemifrån. Det är ett jätteteam här bakom 
som ser till att vi vinner. Den här medaljen har vi vunnit tillsammans allihop.

”Men det är inte 
bara vi tre, vi har 
en fjärderyttare 
som har varit helt 
outstanding. Rolf-
Göran har varit 
makalös att ha med 
sig. Och sen alla 
andra, hela teamet  
är helt otroligt.” 

HENRIK VON ECKERMANN

Tävling
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Malin Baryard Johnsson
Hemort: Norrköping

Klubb: Linköpings Fältrittklubb
Häst: Indiana (född 2008, e. Kashmir van 

Schuttershof, u. Halifax, ue. Animo’s Hallo, 
uppf: W. Vanderlinden-van Turtelbooi,  

äg: Stuteri Arch)

Peder Fredricson
Hemort: Vitaby

Klubb: Österlens Ridklub
Häst: All In (född 2006, e. Kashmir van 

Schuttershof, u. Fortune, ue. Andiamo Z, 
uppf: Bas Huybregts, äg: Stuteri Arch). 

Henrik von Eckermann
Hemort: Kessel, Nederländerna

Klubb: Östra Sörmlands Lantliga RF
Häst: King Edward (född 2010, e. Edward 28, 
u. Koningin de Lauzelle, ue. Feo, uppf: Wim 

Impens, äg: Dufour Stables/ryttaren)

Reserv:  
Rolf-Göran Bengtsson

Född: 2 juni 1962
Hemort: Itzehoe, Tyskland

Klubb: Flyinge Hästsportklubb
Häst: Ermindo W (född 2009, e. Singapore, u. 
Aziza-W, ue. Carinjo, uppf: A.P. de Wit Reuver, 

äg: Nielsdotter/Stall Bengtsson)

Guldlaget  
– ryttare  

och hästar
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Peder  
och All In 

försvarade 
OS-silvret

Den individuella hoppfinalen i OS var historisk redan 
när den började med alla tre svenska lagryttare felfria 
och i kampen om medaljerna. Peder Fredricson och 

All In red hem sitt andra raka OS-silver.

Tävling
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I den nya OS-formatet avgjordes den individuella 
finalen innan lagtävlingen. Av de trettio finalister-
na i var endast sex felfria. Halva styrkan var våra 
svenska ryttare som hade guldläge på pallplatser-
na. Ryttarna bjöd på en makalös uppvisning i häst-
välfärd och ridning och trollband svenska folket 
vid tv-apparaterna i hopprysaren. Alla tre ekipagen 
fortsatte leverera helt felfritt även i omhoppningen. 
Det blev till slut en kamp mot klockan där Malin 
Baryard Johnsson och Henrik von Eckermann var 
supersnabba men där Maikel van der Vleuten, Ne-
derländerna, lyckades rida förbi och upp på brons-
plats. Peder Fredricson och All In försvarade sitt 
OS-silver från OS i Rio och var endast 17 hundrade-
lar från guldet. Ben Maher från Storbritannien som 
vann guld i London 2012, tog sitt andra OS-guld 
med hästen Explosion W. 

– Mitt mål var att ta guld såklart, samtidigt 
känns det lite girigt att stå här och vara tjurig över 
att man fick ett silver. Jag tror att just idag spelade 
det ingen roll vem som red först eller sist för margi-
nalerna var så små. Idag var det hans dag helt enkelt. 
Hade vi gjort det en gång till hade det kanske varit 
min dag, funderade Peder Fredricson efter silvret.

Finalen gick inte att jämföra med Rio, menade han.
– Omhoppningen här var så mycket snabbare än 

den i Rio, det går inte att jämföra. Det var en helt 
annan sport idag än vad det var då. Jag skulle säga 
att den här omhoppningen var dubbelt så snabb. 

Peder kunde inte sluta lovorda den 15-årige va-
lacken som tagit både OS-silver och EM-guld tidi-
gare, och som ett längre tävlingsuppehåll visade 
superform när det verkligen gällde.- Det känns fan-
tastiskt för att All In är tillbaka. Att han visar den 
formen han gjorde igår och att han går in idag och 
visar den formen igen. Speciellt nu när han kom-
mer tillbaka på det här sättet, precis i rätt timing 
inför OS, säger Peder Fredricson, som var märk-
bart rörd efter att för andra gången på samma häst 
ha ridit hem en individuell OS-medalj.

– Vi ska ta guld om några dagar, så vi får väl 
kompensera med det. Jag känner för mina lag-
kamrater måste jag säga. Jag hade gärna haft dem 
omkring mig på podiet, menade Peder och blickade 
fram mot laghoppningen i OS.

”Mitt mål var att ta guld såklart, 
samtidigt känns det lite girigt att 
stå här och vara tjurig över att 
man fick ett silver.” 

PEDER FREDRICSON



Det svenska laget slutade på sjätte  
plats i dressyrens lagfinal på OS i  
Tokyo. Tyskland tog hem guldet med 
USA på silverplats och Storbritannien  
på bronsplats.

Det blev en tung på OS för svenska dressyrlaget som tappade 
ankaret Patrik Kittel precis innan start när hästen Well Done 
de la Roche CMF ströks från tävlingen på grund av en min-
dre skada i ett bakben. Antonia Ramel ersatte Patrik Kittel i 
dressyrlaget.

OS i dressyr avgjordes i det nya formatet med tre lagrytta-
re och där alla resultat räknas.

Lagfinalen reds i Grand Prix Special och var öppen för de 
åtta bästa lagen efter kvalklassen Grand Prix där det svenska 
laget slutade på en sjätteplats och red vidare i tävlingen.

Therese Nilshagen och Dante Weltino OLD var allra först ut 
av svenskarna i Tokyo och kvalade direkt till individuell final.  

– Dante är alltid en väldigt positiv häst, jag kan alltid lita 
på honom. Han är en showman, sa hon efter OS-debuten. 

I lagfinalen var Antonia Ramel med Brother de Jeu besvi-
ken efter kostsamma i missar. Men laget klättrade tillbaka till 
sjätteplatsen via fina ritter av Therese Nilshagen och Juliette 
Ramel, som också red vidare till individuell kürfinal. 

Tyskland tog hem lagguldet med USA på silverplats och 
Storbritannien på bronsplats.

I den individuella finalen slog Juliette Ramel och Buriel K.H. 
till med 81,182 procent, personbästa och en niondeplats. 

– Jag så himla glad över min häst, han är verkligen helt otro-
lig, jublade hon efter ritten.

Therese Nilshagen och Dante Weltino OLD slutade på 
79,721 procent och 14:e plats, Förbundskapten Bo Jenå var 
stolt över de svenska insatserna i kürfinalen och såg Juliettes 
niondeplats som ett genombrott på den absoluta internatio-
nella toppnivån.

Dressyrlaget sexa i OS

Läs mer om  
OS-dressyren här 
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OS-laget i dressyr

 Therese Nilshagen 
Hemort: Löningen, Tyskland
Klubb: Hogsta Dressyrryttare
Häst: Dante Weltino OLD  
(född: 2007, e. Danone,  
u. Rihanna, ue. Welt Hit II,  
uppf: Olaf Bahls, äg: Dressur-
pferde Leistungszentrum  
Lodbergen & ryttaren)

 Juliette Ramel 
Hemort: Åkerö, Bettna, klubb  
Lejondals Ryttarförening
Häst: Buriel K.H. (född: 2006,  
e. Osmium, u. Ronja K.H.,  
ue. Ips Krack C, uppf: P. Bakker,  
äg: La Pomme HB)

 Antonia Ramel 
Hemort: Bettna
Klubb: Flyinge Hästsportklubb 
Häst: Brother de Jeu  
(född: 2006, e. Voice,  
u. O. Esther, ue. Jazz,  
uppf: Emmy de Jeu,  
äg: La Pomme HB)

– Jag är väldigt nöjd med Dante, 
han har en så positiv energi och 

vill göra sitt bästa, sa Therese, 
som hade flera highlights med 

bland annat nior för ökad galopp.
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Personbästa i ett OS. I den 
individuella finalen red Juliette 
Ramel om världseliten och upp 
bland topp tio med Buriel K.H.

Reserven Antonia 
Ramel och Brother 
de Jeu hoppade in i 
dressyrens OS när 
ankaret Patrik Kittels 
häst blev skadad 
och fick med sig 
mycket värdefulla 
erfarenheter och 
höjdpunkter hem.

https://ridsport.se/evenemang/2021/os-i-tokyo-2021
https://ridsport.se/evenemang/2021/os-i-tokyo-2021


Det började bra men slutade i besvikelse 
för fälttävlanssvenskarna i OS, där 
reserven fick rycka in. Och där reglerna 
visade sig vara en utmaning i sig.  

I fälttävlan var upplägget liknande som tidigare OS med dres-
syr, terrängritt och två avgörande banhoppningar, lag och 
individuellt. Men nytt var förutom tre ryttare, även möjlig-
heten att byta in reservryttare om någon i laget blir utesluten 
eller utgår längs tävlingens gång.

Det började lovande för svensk del i dressyren där laget var 
femma inför terrängen och endast 4,5 straffpoäng från med-
aljerna.

Men när hästarna flyttades från Equestrian Park ut till stal-
larna vid terrängbanan på ön Sea Forest i centrala Tokyo, upp-

täcktes att allt inte stod rätt till med Ludwig Svennerståls häst 
Balham Mist. Landslagsveterinär Lisa Lidbeck gav beskedet:

- Han är inte helt hundra procent sig själv. Och med en så 
tuff terrängbana som väntar, i ett dessutom tufft klimat, kan 
vi inte ta några risker. 

Med de nya reglerna kunde istället rutinerade reservrytta-
ren Sara Algotsson Ostholt göra sig klar för start i terrängen. 

Där började Therese Viklund och Viscera sin runda i strå-
lande form. Ekipaget klarade alla svårigheter och låg bra till 
på tiden. Men på hinder 18, en trixig kombination, tog det 
stopp. Therese tappade balansen och föll av.

- Jag känner mig ledsen och frustrerad, arg och besviken. 
Man åker ju inte till Tokyo för att ramla av.

Med lagets chanser borta för bra placering beslutade sig 
Sara Algotsson Ostholt för att inte starta i den krävande ter-
rängen. Som ersättare för Ludwig Svennerstål kunde hon 
heller inte räkna sitt resultat individuellt.

Tufft för Sverige  
i fälttävlans OS

Louise Romeike och Cato gick ut i OS-terrängen för att 
satsa på en bra individuell placering och red snabbt. För 
snabbt skulle det visade sig. Någon timme efter ritten kom 
beskedet att ekipaget uteslutits för att ha missat ett hinder 
i terrängen. 

Med de nya reglerna som tillåter alla nationer att slutföra täv-
lingen, så länge inget ekipage gått omkull eller är skadat.

–Våra hästar är otroligt pigga och fräscha och då ser vi det 
som en bra erfarenhet att de går in och hoppar den avslutande 
banhoppningen, menade förbundskapten Fredrik Bergendorff.

I banhoppningen föll några bommar för mycket och Sveri-
ge slutade på 14:e plats.

Nu gäller det att bryta ihop och komma igen, menade Lou-
ise Romeike.

- Min chef brukar alltid säga det ”Lär dig av dina smärtor”. 
Det är väl vad den här helgen handlade om. Så får vi hoppas 
att det går bättre om det blir ett OS till, eller ett annat mäster-
skap eller stor tävling.

Storbritannien vann lagtävlingen och OS-guldet med Aus-
tralien på silverplats och Frankrike på bronsplats. 

Julia Krajewski, Tyskland, med Amande de B´Neville vann 
det individuella guldet, som första kvinna någonsin att ta 
hem ett OS-guld individuellt i fälttävlan! Tom McEwen, Stor-
britannien, red hem silvret och Andrew Hoy, Australien, red 
in på bronsplats.

OS-laget i fälttävlan
 Louise Romeike 

Hemort: Fockbek, Tyskland
Klubb: Heabackens Equestrian Club
Häst: Cato 60 (född: 2004, e. Contendro I,  
u. Melanocarpa, ue. Heraldik xx, uppf: ZG Schmidt  
Judith & Soenke, äg: Hinrich Romeike, Susanne Romeike 
& ryttaren)

 Ludwig Svennerstål 
Hemort: Tetbury, Gloustershire, Storbritannien
Häst: Balham Mist (född: 2007, e. Mill Law,  
u. Rock Me Baby, ue. Rock King, uppf: K L Jarvey,  
äg: Andrew Ayres & Svennerstål Eventing)

 Therese Viklund 
Född: 6 februari 1987, hemort: Banbury, England.
Klubb: Flyinge Hästsportklubb
Häst: Viscera (född: 2008, e. Fidertanz, u. Wilhel m i  entje, 
ue. Wolkentanz, uppf och äg: Lena Nyström)

 Sara Algotsson Ostholt 
Hemort: Warendorf, Tyskland
Klubb: Ridklubben Udden
Häst: Chicuelo (född: 2011, e. Click and Cash,  
u. Expensi, ue. Empire, uppf: Agneta Lembke, 
äg: Patricia Oddshammar & Gunnar Modalen)
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Häng med  
bakom kulisserna 

på OS i Tokyo
Foto: Privat
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– Jag har aldrig tidigare varit med om ett mästerskap som 
både inkluderar en coronapandemi och så strikta karan-
tänsregler, säger Annika Ersgård, som jobbat på Svenska 
Ridsportförbundet i 21 år och varit chef de mission (trup-
pansvarig) på ett antal mästerskap på så väl OS- som VM- 
och EM-nivå. Till vardags är hon elitsamordnare i hoppning 
och del av den svenska landslagsledningen i hoppning. 

Även ett vanligt OS-år, utan pandemi och särskilda restrik-
tioner, är förberedelserna rigorösa och startar ett par år inn-
an mästerskapet ska äga rum. 

Inför OS i Rio 2016 var Annika Ersgård med och förberedde 
långa packlistor över all utrustning, från minsta hovkrats till 
täcken, sadlar, benskydd, krattor, hinkar med mera. Trä fick 
inte importeras till Brasilien, så alla borstar med trähandtag 
var till exempel tvungna att bytas ut. Samma gällde för Tokyo.

Ryttare, hästskötare och veterinärer gör ett mycket stort 
jobb och förser oss på förbundet med uppgifter för att vi ska 
kunna fullfölja vårt jobb att ladda upp alla dokument som ska 
godkännas. Det är jättelånga excellistor som ska fyllas i och 
specificeras för precis allting, berättar Annika.

– Från början måste alla ryttare som finns med på långa 
listan inför OS meddela vad de vill ha med för foder om de 
blir uttagna till OS. Dessa uppgifter sammanställs sedan och 
skickas till Peden Bloodstock (transportföretag specialiserat 
på hästar) som ansöker om importtillstånd. 

– Allt det här tar lång tid. Första ansökan gjorde vi redan 
2019, säger Annika.

Totalt packades och skickade två ton foder till de svenska 
hästarna. Varje häst får också ha med sig 300 kilo utrustning, 
packat i stallskåp eller lådor.

– Ryttarna och hästskötarna fyller i långa utrustningslis-
tor och beräknar vikt på antal skåp och lådor. Våra veterinä-
rer lägger också ner ett stort jobb på att fylla i allt de ska få 
godkänt att importera till Japan, berättar Annika.

Svenska Ridsportförbundet förser hästarna med viss ut-
rustning och SOK ser till att ryttarna får OS-kläder.

– Vi har till exempel tagit fram fyra olika täcken: flug-, 
regn-, nät- och stalltäcke. De får också med sig OS-schabrak 
och flughuva. Vi har anpassat materialval efter klimatet och 
skickar med mindre vita schabrak till fälttävlans- och hopp-

hästarna, som också har ett blått schabrak. Dressyr och fält-
tävlan har vita dressyrschabrak.

Även till ryttarna har speciella kläder tagits fram med tan-
ke på det varma klimatet.

– Kavajerna är specialtillverkade i tunt material. Även 
skjortorna är extra tunna. I terrängen rider våra ryttare tro-
ligtvis i SOK:s kollektion som är framtagen av Uniqlo, berät-
tar Annika.

Som om det inte vore nog med foder- och utrustningslistor är 
det också ett jättejobb med alla ackrediteringslistor.

– De listorna började vi med tidigt 2020. Alla tänkbara per-
soner måste skicka in foto och passuppgifter och klädstorle-
kar. Det är tidig deadline till ett OS och det går inte att lägga till 
personer efter deadline, som i år var i april, berättar Annika, 
som också sett till att flygbiljetter och boenden bokats.

Att alla hästar var tvungna att genomgå en sju dagar lång 
karantän innan flygresan ställde extra krav på planering och 
förberedelse. 

– Tre dagar innan hästarna gick in i karantän svabbades de 
för influensa. Dagen innan karantän laddade vi upp en tioda-
gars tempkurva för varje häst och så har vi tagit blodprover 
vid flera olika tillfällen. Dessa analyseras för piroplasmos och 
coggins test. Sen ska provsvaren laddas upp och granskas. Till 
det tillkommer också covidtester av alla ryttare, hästskötare 
och alla andra personer i truppen, dels när de kommer in i ka-
rantänen och dels vid 96 och 72 timmar före avresa. 

– Det har varit extremt många provtagningar och datum att 
hålla reda på. Jag är tacksam för att vi har så många bra ryttare, 
hästskötare och veterinärer som gör sitt bästa och orkar med 
alla påminnelser om deadline som jag skickar ut, säger Annika.

Rigorös planering  
bakom medaljerna
Vägen mot OS och medaljer är kantad av flera 
års rigorösa förberedelser, in i minsta detalj. De svenska OS-medaljerna i  

Tokyo bärgades av världens  
bästa hästar och hoppteam
Teamen har blicken riktade mot OS många år innan och 
under ett OS läggs planer för nästa, och kanske  när och 
flera har stöd i sin satsning av Svenska Olympiska kom-
mittén. Vägen Runt ekipagen finns många nyckelperso-
ner som har stenkoll på sin del; hästskötae, fysioterapeut  
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Guldhyllningar  
på Stadion
Vägen mot OS och medaljer är  
kantad av flera års rigorösa  
förberedelser, in i minsta detalj.

Väl hemma på svensk mark igen uppvaktade Svenska Olympiska 
Kommittén och Svenska Ridsportförbundet medaljörerna från Tokyo 
på Stockholm Stadionpå.

OS-guldmedaljören Malin Baryard Johnsson var på plats tillsammans 
med förbundskapten Henrik Ankarcrona. Henrik von Eckermann och 
dubble OS-medaljören Peder Fredricson deltog på länk från respektive 
hemmaplan.

Ulf Brömster, ordförande, Annika Tjernström generalsekreterare, och 
Annika Ersgård, elitsamordnare hoppning, alla Svenska Ridsportförbun-
det uppvaktade med blommor och hyllningstal.

Beridna högvakten fanns på plats för att hedra medaljörerna liksom 
representanter från SOK.

Silvana Imam och Lune var även där och framförde den svenska OS- 
låten ”Vinner Med Hjärtat”.

Ett publikt firande av vårt hopplag var tyvärr inte möjligt på grund av 
det rådande smittläget i Stockholm. SOK arrangerade ett slutet firande 
för medaljörer och anhöriga som gick att se i efterhand i OlympiaAppen.

Peder hyllas  
på Grevlunda

Över 500 hästvänner och 
bybor mötte upp på stallbacken 

hemma på Grevlunda i Skåne 
när den tvåfaldiga olympiske 
medaljören Peder Fredricson 

kom hem från OS i Tokyo.
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PEDER  
VÄRLDSETTA!

Det är nio år sedan senast men i oktober fick Sverige  
en ny världsetta i hoppning – Peder Fredricson. 

”Att bli nummer ett på 
världsrankningen är ett mål jag satte 
för några år sedan. Det har känts som 

att bestiga världens högsta berg och 
jag har varit nära toppen några gånger, 

men alltid ramlat ner igen.”

– Äntligen! Jag kan nästan inte tro att det är sant. Jag har 
varit nära så många gånger förut, sa Peder Fredricson som 
behöll placeringen in på våren 2022.

Året var 2012 när Sverige fick sin första världsetta i 
hoppning någonsin. Det var Rolf-Göran Bengtsson och 
under tio månader det året rankades han som världens 
bästa ryttare. Sedan dess har Sverige inte haft någon ny 
världsetta. Förrän 2021.

Peder Fredricson har vid flera tillfällen legat tvåa på 

rankningen. Efter den årets galna framgångar med OS-sil-
ver, OS-guld, EM-brons och GP-segrar blev drömmen 
äntligen sann.

– Att bli nummer ett på världsrankningen är ett mål jag 
satte för några år sedan. Det har känts som att bestiga 
världens högsta berg och jag har varit nära toppen några 
gånger, men alltid ramlat ner igen. Därför känns det helt 
fantastiskt att nu nå hela vägen upp till toppen och sätta 
flaggan, säger Peder.
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Silver i Paralympics!
Bara veckor innan Paralympics bröt hon benet. Men med ren ”fighting spirit” 
red Louise Etzner Jakobsson och Goldstrike B.J. red hem ett svenskt silver i 
Tokyo. Lena Malmström tog en sjundeplats i Paralympicsdebuten.

Det blev en tuff resa mot Tokyo för Louise Etzner Jakobsson. Sju veckor innan Pa-
ralympics trampade hon snett när hon steg av en cykel och bröt benet. Två veckor inn-
an start tog hon av gipset.  Men hon tvekade inte på att hon skulle åka till Paralympics, 
tillsammans med nya hästen Goldstrike B.J. som gjorde sin tredje internationella start. 

I den första dressyrtävlingen i Tokyo missade Louise bronset med minsta möjliga 
marginal och slutade fyra. Men i küren räckte ritten ända fram till en silvermedalj bak-
om överlägsna Sanne Voets från Nederländerna. Belgiskan Manon Claeys blev trea.

Louise red sitt kürprogram till Pointer Sisters Í m so excited och det var precis så hon 
kände sig under ritten.

– Är det sant? utropade Louise när hon fick beskedet om silvret i direktsändning i SVT. 
– Det här hade jag aldrig trott, jag är så glad.
Framgången tackar hon sitt team för, maken och döttrarna som stöttat och sett till 

att hålla Goldsrike B.J. i silverform. 
– Fighting spirit och ett team som har ställt upp, var det som gjorde det menade hon.

Lena Malmström var den andra delen i det svenska tvåmannalaget i Paralympics och 
hade siktet på kürfinal med sin unga häst i Fabulous Fidelie sin Paralympicsdebut och 
red in på en sjundeplats.

– Jag visste att vi hade kapaciteten, men det var fint att vi tog oss vidare, säger Lena.
som slutade sjua. 
– Fabulous Fidelie är pigg och det kan vara svårt att ha full kontroll, hon har nära till 

bus, berättade Lena om hästen och gav henne toppbetyget 10 i Tokyo.
Chef d équipe Agneta Aronsson sammanfattade:
–Det här var det resultat vi önskat och som jag trodde var möjligt, på pappret hade vi 

de här möjligheterna. Men ska det ridas om det också.

Svenska ryttare
 Louise Etzner Jakobsson,  

Klintehaman, Södra Gotlands  
L Ryttarförening, Grade IV
Häst: Goldstrike B.J., 2011,  
valack, mörkbrun, KWPN,  
e. Dreamcatcher u. Pamberley  
ue. Jazz uppf B. Jelgersma,  
ägare Louise Etzner Jakobsson

 Lena Malmström,  
Hässleholm, Sösdalaortens  
L Ryttarförening, Grade V
Häst: Fabulous Fidelie (34) 
(SWB), 2012, sto, fux, SWB, 
 e. Florcello u. Flingan (34)  
(SWB) ue. Don Romantic
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För fyra veckor sedan stod Peder med en 
blågul flagga och ett OS-guld och OS-silver 
om halsen i Tokyo. I Riesenbeck blev det en 
ny medalj och nya härliga bilder. 

Svenskt  
EM-brons  
i hoppning
Peder Fredricson och Catch Me Not S hoppade hem ytterligare en medalj 
till Sverige den makalösa mästerskaps sommaren 2021. Det blev EM-
brons i tyska Riensenbeck, Peders tredje medalj på mindre än en månad.

Det ger Peder Fredricson en resultatrad med guld, 
silver och brons på mindre än en månad.

– Tre medaljer inom någon månad, det känns väl-
digt bra. Jag har nog inte riktigt förstått det än, men 
jag är väldigt stolt och väldigt glad, säger Peder efter 
bronset.

Tillsammans med Catch Me Not S (äg: Ebba 
Berglöf) gick han in med 4,46 fel i den avslutande och 
avgörande rundan i finalen. Det blev ett nedslag och 
ett tidsfel för ekipaget, men resultatet räckte till en 
EM-medalj.

– Man är aldrig riktigt nöjd när man inte är felfri. 
Men jag är väldigt glad för medaljen. När man har 
tagit många medaljer är det lätt att bli bortskämd 
och fartblind. Det är lätt att man själv sätter ribban 
väldigt högt och att alla runtomkring också tror att 
det är enkelt att ta dem, men det är det verkligen inte. 
Så jag är väldigt, väldigt glad över att allting har gått 
som det har gjort och att hästen är i form. Att det 
har blivit medaljer. För jag vet hur svårt det är, säger 
Peder, som tackade teamet på hemmaplan som höll 
"Charlie" i toppskick medan han var på OS.

Rolf-Göran Bengtsson och Ermindo W (äg: Nielsdot-
ter AB & Stall Bengtsson) slutade på 13:e plats på EM, 
och var precis utanför de 12 som fick rida andra om-
gången av finalen.

–  Jag är jättenöjd med hur hästen har gått. Det är 
första mästerskapet och du är med och rider till sis-
ta dagen och du är precis utanför. Du slutar trettonde 
här. Det tycker jag är ett bra resultat för en nybörjare i 
mästerskap, berömde Rolf-Göran sin häst.

Till den tyska hemmapublikens glädje var det An-
dre Thieme, Tyskland, med DSP Chakaria som fick 
kliva högst upp på pallen och som numera kan titulera 
sig Europamästare. Silvermedaljen gick till förra Eu-
ropamästaren Martin Fuchs, Schweiz, med Leone Jei.

Tävling
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Årets EM blev nästan en repris av EM Luhmühlen för två år 
sedan för svensk del. Laget klättrade sakta men säkert uppåt 
i resultatlistan, låg åtta efter första dressyrdagen, sjua efter 
andra och sexa efter terrängen. Malin Petersen, Malin Jo-
sefsson och Sara Algotsson Ostholt flöt fram i terrängen och 
fick endast med sig tidsfel. Christoffer Forsberg på Hippo’s 
Sapporo fick en utbrytning på ett smalhinder. 

Sara Algotsson Ostholt och Chicuelo gick i mål med bara 
2,4 tidsfel.

– Han har tidigare legat på mycket men nu börjar vi hitta 
varandra och han lyssnar mycket bättre, sa Sara efter ritten.

Även EM-debutanten Sofia Sjöborg på Bryjamolga van het 
Marienshof Z, som red individuellt, fick en också kanonrun-
da med endast 5,2 tidsfel.

Inför den avslutande banhoppningen låg Sara Algotsson Ost-
holt bäst till av svenskarna på en trettondeplats. Precus som 
för två år sedan hängde bronsmedaljen till slut på om Frank-
rike skulle kunna hålla nollan.

Efter en felfri runda av Malin Petersen med Charly Brown 
och en säker nolla av Malin Josefsson på välhoppande Gol-
den Midnight såg det ljust för Sverige. När samtidigt Frank-
rike, som bara hade tre ryttare kvar i laget, samlade på sig 
straffpoäng väcktes det svenska medaljhoppet. När starka 
Sara Algotsson Ostholt och Chicuelo fick med sig fyra fel var 
det åter darr på ribban.

Frankrikes sisteryttare Maxime Livio låg på en indivduell 
tredjeplats efter terrängen, samma placering som Frankrike i 
lagtävlingen. Nu skiljde bara bara 1,1 straff mellan Frankrike 
och Sverige. När så franske ryttaren Api du Libaire fick 4 fel 
var det svenska bronset var ett faktum!

Storbritanniens guld var aldrig hotat och den individuella 
pallen blev trippel brittisk. Tysklands silver var lika givet, se-
dan blev det tätt där Sverige drog längsta strået, före hemma-
nationen Schweiz och Frankrike på femte plats. Därmed blev 
det svensk EM-medalj för tredje gången i rad.

Tjugotreåriga Sofia Sjöborg gjorde debut på seniornivå 
med besked och slutade på en individuell trettondeplats efter 
en klockren banhoppning..

– Jag tror knappt det är sant, jag var glad bara över att få 
komma med hit.

– Det är fantastiskt med medaljer men jag tar också med 
mig att alla ryttarna gjort fantastiskt fina ritter hela veckan, 
summerade förbundskapten Fredrik Bergendorff.

– Det kommer att göra mitt jobb enklare när jag ska plane-
ra för nästa år och framtiden.

EM-laget
 Sara Algotsson Ostholt, Warendorf, Tyskland – Chicuelo

 Malin Josefsson, Osby – Golden Midnight

 Malin Petersen, Wees, Tyskland – Charly Brown

 Christoffer Forsberg, Skurup – Hippo’s Sapporo

Individuellt

 Sofia Sjöborg, London, Storbritannien –  Bryjamolga vh Marienshof Z

EM-brons  
i fälttävlan!
Det svenska laget avancerade för 
varje dag och tog ett slutligt brons 
när EM avgjordes i Avenches i 
Schweiz i slutet av september

”Det är fantastiskt med medaljer 
men jag tar också med mig att 
alla ryttarna gjort fantastiskt 
fina ritter hela veckan.”

FREDRIK BERGENDORFF,   
FÖRBUNDSKAPTEN

Foto: Richard Juilliart

Foto: Richard Juilliart
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Segersjö utanför Örebro bjöd på ett utmärkt arrangemang 
som lovordades internationellt. Tyskland dominerade mäs-
terskapet från början till slut. Sverige ställde upp med ett ju-
niorlag och två Young Riders. Detta på grund av begränsade 
möjligheter att kvala ryttare till EM i pandemitider.

Svårt, utbildande och schysst, beskrev ryttarna Seger-
sjö-terrängen som designades av Eric Winter, Storbritannien, 
banbyggaren bakom bland annat femstjärniga Badminton.

– Helt obeskrivlig känsla att gå i mål, framför allt med all 
support man känner på hemmaplan, sa junioren Wynja Er-
iksdotter Rubin efter terrängen.

Efter tre felfria ritter i den avslutande banhoppningen av-
ancerade de svenska juniorerna tll fjärdeplats Tyskland vann 
klart lagtävlingen, före Spanien och Italien. De tyska lagryt-
tarna placerade sig som etta, trea och fyra individuellt.

Fälttävlansjuniorer 
fyra i EM på svensk 
hemmaplan
Det svenska juniorlaget blev fyra i lag och Wynja Eriksdotter 
Rubin bästa svenska ryttare med en individuell femteplats 
när unga EM i fälttävlan avgjordes på Segersjö.

– Det var en utmaning, men det ska 
det ju vara på ett EM, sa Wynja Eriks-
dotter Rubin som blev bästa svensk i 
juniorernas EM med en femteplats.

Svenska ryttare
Young rider (inget svenskt lag)

 Alice Andersen, Stenbacka,  
Stenbacka Fältrittklubb – Lavendel

 Tuva Rosencrantz, Svartsjö,  
Stora Wäsby Fältrittklubb – Cassens Coco Valentina

Juniorer
 Wynja Eriksdotter Rubin, Långås,  

Lindelunda Sportryttare – Hakunamatata
 Julia Lidbeck, Eslöv,  

Stensäters Ryttarförening – California
 Filippa Nöjd, Storvik, Hofors Ridsällskap – Cohility
 Wilma Nyhlén, Tranås, Mantorpsryttarna – Stinger
 Ellen Skogström, Lammhult,  

Lammhults Ridklubb – Car Dior
 Saga Wetterqvist, Osby,  

Gärds Ryttarförening – Sturevallens Amor

Det var vid internationella hopptävlingar i spanska Valencia 
i slutet av februari som utbrottet av EHV-1 med feber och/eller 
nervsjukdom upptäcktes. Tävlingarna ställdes omedelbart in 
men många hästar hade redan hunnit lämna tävlingsområdet. 
De som rest hem till Sverige hölls i karantän i sina hemmastall 
och övriga svenska ryttare som befann sig utomlands med täv-
lingshästar kontaktades av Svenska Ridsportförbundet för att 
få råd om en smittsäker hemresa. 

Även Sunshine Tour i Spanien med tusentals deltagande häs-
tar drabbades av fall och tävlingen stängde i förtid. Flera häs-
tar dog och ett stort antal smittades.  Två svenska tävlings-
hästar förlorade kampen mot EHV-1-viruset.

För att dela information och lösa utmaningarna som följde 
med utbrottet, stod Svenska Ridsportförbundet i tät kontakt 
med bland annat det internationella ridsportförbundet FEI, 
veterinärer, SVA och andra experter på epidemiologi samt ryt-
tare och veterinärer på plats i Spanien. Svenska Ridsportför-
bundets kanaler rapporterade om smittläget dagligen.

FEI införde tävlingsstopp i tio länder i Europa fram till den 
11 april. Som en försiktighetsåtgärd för att skydda hästars 

välfärd och minska risken för smittspridning, införde Svens-
ka Ridsportförbundet ett nationellt tävlingsstopp. Göteborg 
Horse Show var en av de tävlingar som drabbades av täv-
lingsstoppet. Det var första gången som tävlingarna tvinga-
des ställa in.

Utbrottet av EHV-1 uppmärksammade behovet av ökad 
kunskap kring smittskydd och speciellt vid resor med häst. 
Svenska Ridsportförbundet spred kunskap i ämnet i alla ka-
naler. Förbundsveterinär Peter Kallings och statsveterinär 
Gittan Gröndahl svarade på ett omfattande frågebatteri om 
EHV-1 och aktuell smittstatus i Sverige. Men också om an-
läggningar/ridhus, smittsamhet och latent virus, risken för 
smitta via kläder, vaccinationer, tävlingar och avel.

Frågor och svar 
om EHV-1 här

Läs mer 
om EHV-1 i ridsporten 2021 här

EHV-1-utbrott och  
ökat smittskyddsfokus
Spridningen av EHV-1-smitta startade under en hopptävling i 
spanska Valencia i februari och fick stora konsekvenser. Det 
lyfte också vikten av smittskyddsåtgärder i hela ridsporten.

Svensk support i Spanien
På uppdrag av Svenska Ridsportförbundet åkte Ulrika Tågerup 
till tävlingsplatsen i Valencia för att hjälpa till med arbetet med 
isoleringen av hästar, kontakter med FEI och i planeringen av 
hemtransport av de svenska hästarna. Ulrika Tågerup är FEI-steward 
och dopningskontrollant med stor erfarenhet av tävlingsmiljön. Hon 
har medverkat vid flera mästerskap, bland annat VM i Tryon, USA.

https://ridsport.se/tavling/smittinfo/evh-1/ehv-1-utbrottet-2021/nyheter/2021-04-02-experterna-svarar-pa-era-fragor-om-ehv-1
https://ridsport.se/tavling/smittinfo/evh-1/ehv-1-utbrottet-2021/nyheter/2021-04-02-experterna-svarar-pa-era-fragor-om-ehv-1
https://ridsport.se/tavling/smittinfo/evh-1/ehv-1-utbrottet-2021
https://ridsport.se/tavling/smittinfo/evh-1/ehv-1-utbrottet-2021
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– Resultatmässigt är det svårt att drömma om sådana här fram-
gångar. Men det sista vi kan göra nu är att luta oss tillbaka och 
vara nöjda. Nu, kanske mer än någonsin, måste vi öka takten, 
kraftsamla och få med oss fler på vägen för att bredda sporten 
och lägga grunden för fortsatta framgångar, säger hoppningens 
förbundskapten Henrik Ankarcrona, och betonar:

– Det kanske allra viktigaste i mitt arbete som förbunds-
kapten är att bädda för morgondagens framgångar.

Svenska Ridsportförbundets övergripande strategi Rid-
sport 2025 stakar ut vägen mot framtiden och samlar kraften 
i ridsporten via fem fokusområden med visionen: ”Svensk 
ridsport – världens bästa”.

Syftet med ”Hoppsportens vision 2030” är att beskriva vad 
det här innebär för svensk hoppsport, samt beskriva hur hopp-
sporten långsiktigt ska behålla sin position i världstoppen.

– Vår förhoppning är att det ska fungera som en form av 
vägledning, både för oss inom sporten och för dem som idag 
kanske står utanför, men som är intresserade av att bli en del 
av svensk hoppsport, säger Henrik Ankarcrona.

I arbetet med att ta fram visionen har landslagsledningen 
och Svenska Ridsportförbundet involverat initierade repre-
sentanter från hela hoppsporten.

SÅ SKA SVENSK 
HOPPSPORTEN  

BEHÅLLA POSITIONEN  
I VÄRLDSTOPPEN

Aldrig tidigare har svensk hoppsport tagit så många medaljer, 
titlar, stora segrar och topplaceringar på världsrankningen 

som 2021. Frågan är inte längre när Sverige blir 
världsledande, utan hur vi behåller positionen i toppen. 

”Hoppsportens vision 2030” ska ge svar på just det.

Målbild hoppsportens vision 2030
 Svensk hoppsport är världsledande och ett  

 föredöme i den internationella toppsporten 

 Sverige ska fortsatt vara ett föregångsland i  
 hästvälfärdsfrågor 

 Svenska landslagstrupper ska årligen ta  
 mästerskapsmedaljer 

 Sverige ska ha tio ryttare inom topp 200 på  
 FEI:s världsranking

 Sverige ska ha fem U25 ryttare inom topp 100  
 på FEI:s U25-ranking

 Nationella 5* tävlingar, attraktiva för både ryttare,   
 hästägare och sponsorer, finns över hela landet,  
 under hela året och är förberedande för CSIO3* 

 Sverige ska ha nyckelpositioner i FEI och EEFoch  
 därmed ha en betydande roll i utvecklingen av den  
 internationella hoppsporten
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Årets ridskola delades ut på Ryttargalan den 24 november i 
samarbete med ridsportens huvudsponsor Folksam.

– Årets ridskola är inte bara ett fint pris, det är också ett 
bevis för att man är med och utvecklar, inte bara ridsporten, 
utan även vårt samhälle. Med ridsporten som tredje största 
ungdomsidrott i Sverige skapar ridskolorna möjligheter för 
våra barn och ungdomar att växa, känna gemenskap och lära 
sig ta ansvar – det är viktigt för framtiden, säger Folksams vd 
och koncernchef Ylva Wessén.

– Någon beskrev oss som Nordens största fritidsgård. Jag 
låter det vara osagt men vi har hur som helst en jättestor ung-
domsverksamhet.

Varje vecka görs cirka 980 uppsittningar på Djursholms 
ridskola strax norr om Stockholm, fördelat på 85 ridlek-
tioner, måndag till lördag och med 65 hästar och ponnyer i 
tjänst. En lång kö av ridsugna knackar på.

Eva Ulf tog över rodret för ridskolan för 30 år sedan.
– En viktig del i framgången är mina fantastiska kollegor som 

också har varit här i många år. Omsättningen är låg på persona-
len och utbildningen är hög. Det är en bra kombination.

Ridskolans viktigaste uppgift är att ta hand om hästarna 
och lära folk att rida, menar Eva Ulf.

De cirka 65 ridskolehästarna är värda sin vikt i guld. De sko-
las omsorgsfullt in i jobbet och många hästar får ”guldklocka”. 

– Man säger ofta att kunden har alltid rätt. Men så är det 
inte här. Här har hästen alltid rätt. Om inte hästen mår bra 
och fungerar för det den ska göra så spelar det ingen roll vad 
ryttaren eller ridläraren tycker. Utan hästen kan vi inte ha 
någon ridskola.

En av Sveriges största föreningar, kvalitetsmärkt 
ridskola och rent av Nordens största fritidsgård. 

Djursholms Ridklubb är Årets ridskola 2021. 

Djursholms 
Ridklubb blev 
Årets ridskola

För första gången hade priset Årets ridskola tre nominerade 
på Ryttargalan2021. Djursholm utmanades av starka kon-
kurrenterna Bodens Ridklubb och Örestads Ryttaresällskap.

– Bra ridskolor är en förutsättning för att nå vår vision 
Världens bästa ridsport, säger Maria Eriksson är ordförande 
i Svenska Ridsportförbundets Ridskole- och Utbildningssek-
tion, som står bakom priset.

– Tillgängliga ridskolor med kvalitet med välutbildad och 
engagerad personal skapar förutsättningar för ett livslångt 
intresse för hästar.

Nomineringen lyder:
”Med hållbarhet, säkerhet och hästvälfärd i varje detalj 
och rutin har Djursholms Ridklubb utbildat ryttare 
och hästmänniskor i generationer. Djursholms RK är 
också ett utmärkt exempel på hur ridskolan, förening-
en, tävlingssektionen och ungdomssektionen jobbar 
tillsammans för en verksamhet i världsklass. Inte minst 
under pandemin då alla slöt upp, ställde om och hittade 
digitala lösningar för rid- och hästkunskap. Hos Djurs-
holms RK, ett stenkast från Stockholms innerstad går 
hästarna i flock i stora hagar. Här finns en ridlärarstyr-
ka av högsta klass och fritidsledare som står för trygghet 
och fixar hästis, läxis och käppiskul.”  

”Det är 
fantastiskt kul 
och resultatet  
av många års 
idogt arbete.” 

EVA ULF, RIDSKOLECHEF

Läs ett längre reportage om 
Djursholms RK i Häst&Ryttare

https://hastochryttare.prenly.com/p/hast-ryttare/2022-06-12/r/14/26-27/1895/544203
https://hastochryttare.prenly.com/p/hast-ryttare/2022-06-12/r/14/26-27/1895/544203
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Ridsporten ska vara en trygg plats för alla – på riktigt. Svenska Ridsportförbundet 
arbetar för en schysst ridsport och har nolltolerans mot alla slags kränkningar, hot, 
hat, trakasserier och övergrepp. 

Men samhällets problem finns också på stallbacken. Därför måste vi våga se, lyssna 
och agera. Överallt, i stallet och på nätet.

Ungas trygghet är alltid vuxnas ansvar, men ridsportens Centrala Ungdomssektio-
nen har under många år varit drivande i ett omfattande arbete för en tryggare ridsport.

– Det här är jätteviktiga frågor som kommer nära oss, tyvärr, eftersom barn och 
unga många gånger hör till dem som är utsatta, säger Sara Grelle.

Men det gäller att förebygga att något ens händer. Och framför allt genom kunskap. 
– När man är ung är man inte så världsvan och har koll på vad som är rätt och fel alla 

gånger. Därför är det viktigt att vi jobbar med att sprida kunskap och insikter och för 
ett bra klimat där man kan prata om allt och vågar säga ifrån.  

Trygghetsarbetet pågår varje dag och CUS har under året lyft temat i ridsportens so-
ciala kanaler och kontot Ung i ridsporten på Instagram. Det handlar om att visa de 
verktyg som finns i ridsporten och hur vi tillsammans kan arbeta förebyggande. Som 
till exempel med Trygg i stallet-lådan med övningar, fakta, case och spelkort som det 
jobbas flitigt med i föreningar och ungdomssektioner landet runt.  

Det handlar också om att lyfta frågor som handlar om till exempel näthat och sex-
uella trakasserier – Vad innebär det? Vart går gränserna? Vad är ett brott och vilka 
signaler ska du ge akt på om du själv eller en kompis blir utsatt.

– Det här är svåra och komplexa frågor och det krävs mod att prata om, men vi mås-
te väcka samtalen, säger Sara Grelle.

Ta upp trygghets-
frågorna till ytan!
– Vi måste våga prata om det svåra och säga ifrån när 
något inte är som det ska. Sara Grelle, ny ordförande i 
Svenska Ridsportförbundets Centrala Ungdomssektion 
2021 vill att vi tar upp trygghetsfrågorna till ytan.

”När man är ung är man inte så världsvan och 
har koll på vad som är rätt och fel alla gånger. 
Därför är det viktigt att vi jobbar med att sprida 
kunskap och insikter och för ett bra klimat där 
man kan prata om allt och vågar säga ifrån.”

I trygghetsådan hittar du tips, 
fakta och verktyg som handlar om 
trygghet, trivsel och likabehandling, 
och om svåra frågor som sexuella 
trakasserier och övergrepp. Du kan 
beställa lådan här.

https://www.sisuforlag.se/produkt/trygg-i-stallet-verktygslada/
https://www.sisuforlag.se/produkt/trygg-i-stallet-verktygslada/
https://www.sisuforlag.se/produkt/trygg-i-stallet-verktygslada/
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Storslam för 
hoppningen på 

guldgalan!
Ryttargalan 2021 hade massor att fira där hopplagets 
historiska OS-guld lyste allra starkast och hoppningen 

kammade hem fyra priser och årets bragd.

2021 vände från pandemi och stukad tävlingssäsong till ett 
av de mest framgångsrika i svensk ridsporthistoria hittills. 
Efter OS-guldet i somras riktas världens blickar mot Sverige 
och det kommer att bli ett av de största idrottsliga minnena i 
svensk idrottshistoria.

OS-guldet belönades också med galans sista pris, Årets 
bragd, och gästernas jubel ville aldrig ta slut när Malin Bary-
ard Johnsson, Peder Fredricson och Henrik von Eckermann 
tillsammans med Rolf-Göran Bengtsson, reserv i laget, och 
förbundskapten Henrik Ankarcrona i gyllene kavajer klev 
upp på scenen för att ta emot priset från Annika Bäremo från 
Saab och Ulf Brömster, Svenska Ridsportförbundet.

– Det var vi som tog det olympiska guldet, med våra fan-
tastiska team och fantastiska hästar. Vi kommer alltid att stå 
nära varandra på ett väldigt speciellt sätt. Men det är ni som 
stöttade, hejade och grät som gjorde att vi förstod vad vi fak-
tiskt har gjort, sa Malin Baryard Johnsson.

Peder fick priset för årets prestation som bland innefattar 
att som förste ryttare på 97 år vinna två individuella OS-sil-
ver med samma häst i två på varandra följande OS.

– Jag vill tacka alla på vägen. Den här galan betyder myck-
et, för den tackar alla som betytt så mycket. Allt från upp-
födare, hästägare, tränare, eldsjälar och ridskolor. Alla som 
brinner för den här sporten, sa Peder Fredricson när han tog 
emot priset.

Årets Ryttargala var den 15:e i ordningen och var en gala 
som gick helt i guld.

Tävlingsåret innehöll så många prestationer, där fram-
gångar födde framgångar och en sagolik resultatrad med 
många olika ryttare. Många fler än de som var nominerade 
till Ryttargalan har gjort fina resultat.

I Årets häst hade juryn en näst intill omöjlig uppgift när 
de tre guldhästarna King Edward, Indiana och All In ställ-
des mot varandra. Vann gjorde Henrik von Eckermanns 
King Edward, en liten häst som i Tokyo blev en av de största 
hopphästarna genom tiderna. Lagguld och fyra totalt. Men 
framför allt, ensam om att klara alla sina sex rundor utan att 
riva ett enda hinder. En bedrift som bara två OS-hästar klarat 
tidigare.

– Jag är oerhört tacksam att jag får sitta på en sådan häst, 
säger Henrik von Eckermann som tog emot utmärkelsen till-
sammans med King Edwards ägare, George Känhy.

Även årets uppfödare prisades för en hopphäst. Kris-

ter Svedberg har fött upp Peder Fredricsons EM-bronshäst 
Catch Me Not S och driver verksamhet med sambon Tobias 
Larsson.

– Vad kan man känna annat än att det är helt fantastiskt. 
Jag är väldigt rörd. Det är det häftigaste jag varit med om ut-
anför tävling. Det är helt fantastiskt häftigt, sa Krister Sved-
berg vid prisutdelningen.

Dressyrinslaget kom via framtidshästen Bergsjöholms 
Valbonne 1376 som matchas av Patrik Kittel mot svår klass.

Patrik Kittel delar ut ett eget pris på galan, Årets kämpe, 
till en ryttare med funktionsnedsättning som aldrig ger upp 
trots att kroppen inte alltid gör som hen vill, men som med 
järnvilja, beundransvärd inställning och läkande hästkraft 
tar sig vidare mot nya mål i livet inom ridsporten.

Eva Ulf från Djursholms Ridklubb hade nära till Grand för 
att ta emot priset Årets ridskola, som delas ut i samarbete 
med Folksam. Över 900 ryttare sitter upp varje vecka i rid-
klubben som är en av Sveriges absolut största.

– Vi har hållit på i trettio år och det är så många som har 
bidragit till det här priset. Inte minst alla fantastiska ridsko-
lehästar. Utan dem blir det ingen ridskola.

”Jag vill tacka alla på vägen. Den här galan betyder mycket, 
för den tackar alla som betytt så mycket. Allt från uppfödare, 
hästägare, tränare, eldsjälar och ridskolor. Alla som brinner för 
den här sporten, sa Peder Fredricson när han tog emot priset.”

PEDER FREDRICSON

Tack var ATG och 
Kanal75 gjorde vi ett 

sammandrag av galan 
som du kan se här

Foto: RolandT
hunholm

Foto: RolandT
hunholm

https://www.youtube.com/watch?v=eX4l-N4HLdU&t=545s
https://www.youtube.com/watch?v=eX4l-N4HLdU&t=545s
https://www.youtube.com/watch?v=eX4l-N4HLdU&t=545s
https://www.youtube.com/watch?v=eX4l-N4HLdU&t=545s


Vinjett

Årets bragd 
- i samarbete med Saab - OS-guldlaget från Tokyo
Malin Baryard Johnsson, Peder Fredricson, Henrik von Eckermann, 
Rolf-Göran Bengtsson (reserv), Henrik Ankarcrona, förbundskapten

Årets prestation 
- Peder Fredricson

Årets ridskola 
- i samarbete med Folksam 
- Djursholms Ridklubb

Årets hästskötare 
- i samarbete med ATG 
- Hanna Etzner

Årets häst 
- King Edward

Årets uppfödare 
- Krister Svedberg

Årets kämpe 
- i samarbete med Patrik Kittel 
- Louise Etzner Jakobsson

Årets hederspris 
- Bengt Sånesson (läs mer)

Årets komet 
- i samarbete med tidningen Ridsport 
- Filippa Enmark

Årets ridlärare 
- Anna Ringholt

Morgondagens häst 
- Bergsjöholms Valbonne 1376 (SWB)

Morgondagens stjärna 
- Sofia Sjöborg

Årets ridskolehäst 
- Robert, Hallsta Ridklubb

Årets tränare 
- Maria Grane

Årets ryttare/kusk 
Svenska Ridsportförbundets 
Championatsteckan
Peder Fredricson, hoppning
Patrik Kittel, dressyr
Amanda Ingulfson, fälttävlan
 Ella Lindblom, distansritt 
Johan Herner, sportkörning

Vinnare 2021

Foto: RolandT
hunholm
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Mottagaren av Ryttargalans Hederspris ska präglas av djupt 
engagemang och en livsgärning för svensk ridsport. Det är en 
perfekt beskrivning av Bengt Sånesson.

– Det här anade jag inte, sa Bengt när han tog emot blom-
mor och diplom av Björn Eriksson, Riksidrottsförbundets 
ordförande, och Annika Tjernström, Svenska Ridsportför-
bundets generalsekreterare.

Bengt Sånesson står för decennier av ideellt engagemang, 
oftast lite utanför strålkastarljuset. Han verkar lite i det 
fördolda, men är av oerhörd betydelse för ridsporten, och 
mycket välkänd bland domare, ryttare, förtroendevalda och 
”TR-nördar”.

Bengt är inte de stora gesternas man, men för dem som kän-
ner till hans gärning förstår precis vilken betydelse pågen 
från skånska Klagstorp har för svensk ridsport.

Han är mannen bakom bland annat ridsportens tävlings-
reglemente. Han kan de tio reglementena på sina fem fingrar, 
och ser som domarutbildare till att även andra kan det.

Bengt Sånesson står för en ovärderlig kontinuitet i ridspor-
ten, särskilt inom tävlingsverksamheten. Hans engagemang 
sträcker sig från den allra minsta klubbtävling, via fantastis-
ka insatser i sin skånska region, till de allra högsta nivåerna 

Juryns motivering;
Årets hederspristagare belönas för sitt djupa enga-
gemang och en livsgärning för svensk ridsport. För 
oändliga ideella timmar, ovärderliga kunskaper och 
ett hästjobb utan vilket ridsporten skulle göra halt. 
Han är en funktionär värd guld, en levande kunskaps-
bank som förkroppsligar vårt tävlingssystem. Med 
hantverksmässig skicklighet mejslar han ut grunder-
na och förfinar ridsportens regelverk och ser till att de 
hela tiden utvecklas. Inte minst för våra hästars bäs-
ta. Vår hederspristagare är en gedigen hästmänniska 
med stövlarna stadigt på stallbacken och djupt nere i 
den skånska myllan. Vi kan kalla honom Mr TR, och 
det är ingen mindre än: Bengt Sånesson.  

Årets  
Hederspris  
till Mr TR

En ideell doldis med ett av ridsportens viktigaste 
uppdrag. Bengts Sånesson, Klagstorp, fick ta emot 

juryns hederspris på Ryttargalan och hyllades 
med stående ovationer.

inom svensk ridsport. Det arbete han lägger ner både i di-
striktet och centralt är ovärderligt. Bengt har i många år varit 
en klippa i Svenska Ridsportförbundets Tävlingssektion, nu-
mera också i det skånska ridsportförbundets tävlingssektion 
och i hemmaföreningen Sydslättens Ryttarförening.
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