
Verksamhetsplan för Östergötlands 

Ridsportförbund 2023 

Inledning 
 

Svenska Ridsportförbundet har i strategidokumentet Ridsport 2025 sammanställt fem fokusområden 

i strävan mot visionen “Svensk ridsport - Världens bästa”. Strategidokumentet har använts i möten 

med distrikten samt att Östergötlands Ridsportförbund har bjudit in samtliga medlemsföreningar till 

möten för att gå igenom strategin och det arbetsmaterial som Svenska Ridsportförbundet 

sammanställt tillsammans med representant från Svenska Ridsportförbundet. Medlemsföreningarna 

har listat sina utmaningar och önskemål om aktiviteter där Östergötlands Ridsportförbund ska vara 

sammanhållande.  

I arbetet med verksamhetsplanen för Östergötlands Ridsportförbund 2023 utgick styrelsen från dessa 

underlag, verksamhetsplanen för ÖRF 2022 samt strategidokumentet Ridsport 2025 och dess 

verksamhetsplan. I arbetet har det även varit möte med ordförande i våra föreningar samt ett 

arbetsmöte där styrelse och sektioner deltagit.  Styrelsen har beslutat att under 2023 arbeta med 

samtliga fem områden. Dessa områden är: 

 

Ridsportens värderingar och varumärke 

Ridsport på hästens villkor 

Ridsport på individens villkor 

Ridsportens prestationsmiljöer 

Ridsportens förutsättningar 

För respektive område har det listats aktiviteter samt ansvarig och hur vi ska mäta att vi uppnått det 

önskade resultatet. Detta kommer att följas upp på styrelsemöten under året samt rapporteras till 

föreningar via Östergötlands Ridsportförbunds hemsida via månadsbrevet.  

Styrelsen har även beslutat att under kommande år utgå från de områden som är listade i Svenska 

Ridsportförbundets mål 2025. 

Östergötlands ridsportförbund ska dessutom uppfylla ridsportdistriktens basutbud där distriktets 

uppdrag finns listade.  

Ridsportens värderingar och varumärke 
Svenska Ridsportförbundet har satt följande effektmål för 2025: 

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

varumärke 

Alla i ridsporten känner till och efterlever ridsportens värdegrund.   

Fler i samhället vill investera och engagera sig i ridsporten 

De närmaste två åren inriktas arbetet på att nå följande: 

Föreningarna efterlever värdegrunden.  



 

Vad Ansvarig Hur mäta Mål 

Trygg Ridsport projekt 

Vi vill ge föreningarna 
chansen att ta ett 
helhetsgrepp kring 
Trygg idrott genom 
både utbildning och 
policyarbete. 
Syftet är att föreningen 
ska vara en trygg miljö 
där barn och ungdomar 
känner sig välkomna, 
med utbildade ledare 
och att vi utgår från 
barnens bästa genom 
att arbeta med att 
främja, förebygga, 
upptäcka och åtgärda. 

Utbildningssektionen, 
Kansliet, projektansvarig: 
Stina Nerman 

Hur många 
föreningar som fått 
”trygghetsbannern” 

  

Målet är att alla 53 
föreningar i distriktet: 
-ska ha deltagit på 
utbildningar om Trygg 
ridsport 

-ska arbetat fram en 
policy- och 
handlingsplan för 
föreningens 
trygghetsarbete  
-har punkten 
trygghetsarbete på 
föreningens agenda för 
styrelsemöten 

-När dessa punkter är 
uppfyllda får föreningen 
en ”trygghetsbanner” 

Öka medvetenheten av 
ridsportens breda 
verksamhet 

Kommunikationsansvarig  Kontinuerligt ha 
inlägg på sociala 
medier där även 
ridsportens 
värdegrund, fakta 
hälsoeffekter och 
liknande syns 

Minst inlägg per månad 
(förutom alla övriga 
inlägg) 

 

Ridsport på hästens villkor 
 

Svenska Ridsportförbundet har satt följande effektmål för 2025: 

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

Sverige är ett föregångsland vad gäller hästvälfärd. 

Svenska Ridsportförbundet uppfattas som den primära källan till kunskap om ridsport på hästens 

villkor 

De närmaste två åren inriktas arbetet på att nå följande: 

Svenska Ridsportförbundets kunskap används i praktiken av medlemmar och en hästintresserad 

allmänhet.  

 

 

 



Vad Ansvarig Hur mäta Mål 

Öka 
kunskapen 
om hästens 
välfärd 
utifrån de 
fem 
domänerna 
utfodring, 
fysisk miljö, 
hälsa, 
beteende 
och mental 
hälsa 

Hästvälfärdskommitténsammanhållande 
och sektionerna utförare   
 
  

Antalet genomförda 

föreläsningar/clinics 

3 
föreläsningar/clinics 
under året varav en 
riktad mot 
ungdomar 
 
  

Utveckla 
Inverkans-
cup i 
hoppning, 
steg 1 för 
ridhäst, steg 
2 för ponny 

Tävlingssektionen Inverkans-cup i 
hoppning 
uppstartad   

Minst 30 deltagare 
anmälda till cupen 

 

 

Ridsport på individens villkor 
 

Svenska Ridsportförbundet har satt följande effektmål 2025: 

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

Ridsporten är flexibel och individanpassad till olika målgrupper.  

Ridsporten motiverar fler till ideellt engagemang.  

De närmaste två åren inriktas arbetet på att nå följande:  

Höja kvaliteten på verksamheten genom att öka flexibilitet och individanpassning.  

Öka medlemmars delaktighet i föreningens verksamhet.  

 

Vad Ansvarig Hur mäta Mål 

Öka intresset 
för att tävla i 
lag 

Tävlingssektionen Driva en ny 
kampanj med 
syfte att öka 
totala antal lag 
som deltar i 
någon lagtävling 
under 2023 

10% fler lag i 
divisionerna  
jämfört med 
2022 

 



Ridsportens prestationsmiljöer 
 

Svenska Ridsportförbundet har satt följande effektmål 2025: 

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

Ridsportens prestationer och prestationsmiljöer är av hög kvalitet.  

Ridsportens anläggningar är tillgängliga, säkra och ändamålsenliga.  

 

De närmaste två åren inriktas arbetet på att nå följande:  

Ridsportens prestationsmiljöer vägleds av ridsportens utvecklingsmodell. 

 Samtliga anläggningar är tillgängliga, säkra och ändamålsenliga. 

 

Vad Ansvarig Hur mäta Mål 

Förtroendevald 
(distriktsstyrelse och 
sektioner) inom ÖRF 
ska besöka samtliga 
föreningar som inte 
har ridskola. Gärna 
tillsammans med 
resp. RF-SISU-
konsulent. 
Gemensam agenda 
ska tas fram för 
besöket 

Distriktsstyrelsen Besök hos 10 
föreningar per år 

Samtliga 
föreningar utan 
ridskola ska ha fått 
ett besök inom en 
treårsperiod 

 

Ridsportens förutsättningar 
 

Svenska Ridsportförbundet har satt följande effektmål 2025: 

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

Ridsporten har ett stort inflytande i samhället.  

Svensk ridsport har ett stort inflytande på internationell ridsport.  

Alla i ridsporten arbetar aktivt med hållbarhet. 

 

De närmaste två åren inriktas arbetet på att nå följande:  

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

hållbarhetsarbete 

 

 

 



Vad Ansvarig Hur mäta Mål 

Öka kunskapen 
om miljö och 
hållbarhet inom 
ridsporten i 
Östergötland 

Hållbarhetsgruppen, 
kansliet 

Genomföra 2 st utbildningar, 
inspirationsträffar med hjälp av 
SVRF om Ridsportens 
hållbarhetsarbete och vad 
föreningarna kan göra.  

75% av 
föreningarna har 
en miljöpolicy. 

Riktade 
referensträffar 
med aktuella 
sakfrågor från 
ÖRF (Vi bjuder in 
utvalda föreningar 
utifrån aktuella 
frågor. Kan vara 
allt från motioner 
till 
förbundsstämma, 
anläggningsfrågor, 
hästvälfärd, 
sociala medier 
mm) 

Distriktsstyrelsen Genomföra två ordförandeträffar 
med varierande agenda 

Två träffar under 
året 

 

 

 

Svenska ridsportförbundets basutbud 

Förutom de aktiviteter som är listade under Ridsport 2025 arbetar distriktet med det basutbud som 

definierats av Svenska Ridsportförbundet.  

 

https://www.ridsport.se/globalassets/svenska-ridsportforbundet/dokument/forbund/stadgar-och-styrdokument/distriktens-basutbud.pdf

