
Ridsporten 
vill



Ridsporten vill riktar sig till dig  
som är ledare och beskriver vad  

Svenska Ridsportförbundet står för.  
Här samlar vi våra gemensamma 
 värderingar,  utgångspunkter och 

 riktlinjer. Oavsett hur du  verkar som 
ledare är utgångspunkterna  desamma. 

De gäller för dig som till  exempel är 
ungdomsledare,  ridledare,  ridlärare, 

 tränare, funktionärer,  domare 
 eller  förtroendevald, och bygger på 
 gemensamma beslut i ridsporten.



3 Ridsporten vill

Du som ledare har ett fantastiskt roligt uppdrag och är viktig för svensk 
 ridsport.  Med hästen som trogen kollega utvecklas du  tillsammans med andra 
hästälskare. Inom ridsporten finns massor av  kunskap och erfarenheter som du 
kan luta dig emot. Du har också stöd av en hel  idrotts organisation och  hästsektor. 
Som en del av ridsporten har du också  möjlighet att påverka och vara delaktig i 
beslut och viktiga vägval.  Tillsammans gör vi svensk ridsport till världens bästa.

Ridsporten vill samlar Svenska Ridsportförbundets  gemensamma 
värderingar,  riktlinjer och  ställningstaganden. Dessa finns beskrivna i:

 Vår vision, som ger oss en gemensam bild av det vi vill uppnå.

 Vår verksamhetsidé, som förtydligar vårt gemensamma  
uppdrag och uttrycker kärnan i verksamheten.

 Vår värdegrund, som beskriver de värden som vi vill ska styra och genomsyra ridsporten.

 Ridsportens organisation som en del av idrottsrörelsen och hästnäringen.

 Ridsportens styrdokument, en lista över de dokument som ramar in ridsportens strategi 
och regelverk samt övriga policys och riktlinjer.

Det här är  
Ridsporten vill

Ridsporten vill
Hålls vid liv genom dig.  Dokumentet 

ger dig utgångs punkter men inga färdiga 
svar.  De skapar du genom att stämma av 
det du gör och säger mot ridsportens 
 värderingar och regler.

Gör det lättare för dig att agera  
i din ridsportvardag. Genom reflektion 
och samtal med andra skapar du trygghet 
i ditt ledarskap.

Det innehåller också
Punkter som du kan reflektera kring. 

Vad de kan innebära för din ledarroll och 
hur du kan arbeta med dem på ett bra sätt.

Diskussionsfrågor som hjälper dig 
att omsätta Ridsporten vill  tillsammans 
med andra och i  praktiken. Det är genom 
samtal med andra som ridsportens 
 värderingar och ställnings taganden 
prövas på riktigt.
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Blekinges 
Ridsportförbund

Södermanlands  
Ridsportförbund

Östergötlands  
Ridsportförbund

Smålands 
Ridsportförbund

Gotlands 
Ridsportförbund

Skånes 
Ridsportförbund

Hallands 
Ridsportförbund

Göteborgs  
& Bohusläns 
Ridsportförbund

Västergötlands 
Ridsportförbund

Värmlands 
Ridsportförbund

Norrbottens 
Ridsportförbund

Västerbottens 
Ridsportförbund

Mittsvenska 
Ridsportförbundet

Gävleborgs 
Ridsportförbund

Stockholms Läns 
Ridsportförbund

Upplands 
Ridsportförbund

Västmanlands 
Ridsportförbund

Dalarnas 
Ridsportförbund

Örebro Läns 
Ridsportförbund

Distrikten
Svenska Ridsportförbundet är 
indelat i 19 distrikt med specialist
kunskap om  ridsporten i sitt 
 område.  Distrikten är en länk  mellan 
föreningarna och det  centrala 
 förbundet.  Tillsammans arbetar 
vi för att sprida  gemenskap kring 
hästen och ridsport för alla.
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Barns trygghet  
– vuxnas ansvar
Ledare på alla nivåer och alla 
 funktioner inom Svenska Rid
sportförbundet har ett särskilt 
ansvar för barn och ungdomar. 
Ledare inom ridsporten ska 
vara medvetna om att barn och 
ungas delaktighet är en de
mokratisk rättighet, som även 
bidrar till en bättre verksamhet. 
Det är vuxnas ansvar att agera 
om barn och unga far illa.
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6 Ridsporten vill

Verksamhetsidé

Verksamhetsidén beskriver organisationens uppdrag och ska 
svara på frågorna om varför organisationen finns till, vilka den 
riktar sig till, vad som gör den unik och vad den bidrar med.

Svenska Ridsportförbundets verksamhetsidé:
I kraft av ideella föreningar utvecklar vi ridsport med kvalitet, för alla – hela livet.

Utgå från de här punkterna för att stämma av att du arbetar  
utifrån verksamhetsidén i vardagen

 Jag känner till hur demokratin inom Svenska Ridsportförbundet fungerar,  
både den formella som styrs av våra stadgar och den informella där  delaktighet  
skapas i  verksamheten.
 Jag sprider kunskap om vilka möjligheter vi som medlemmar har att påverka inom 
ridsporten och påminner om att vi har ett gemensamt ansvar för att  driva ridsporten framåt.
 Jag utvecklar mig själv och dem jag leder på ett bra sätt. Oavsett på vilken nivå jag är, är 
jag som ledare en förebild och har ett inflytande över ridsportens utveckling.
 Jag bemöter alla människor på ett positivt sätt. Mitt bemötande är avgörande för om andra 
känner sig välkomna och stannar kvar inom ridsporten. 
 Jag reflekterar över vad som gör att någon inte känner sig välkommen.  
Jag stöttar dem som är osäkra och behöver hjälp. 
 Jag är reflekterar över vilka normer och begränsningar som kan finnas inom ridsporten och 
vågar utmana dem. Det kan handla om vilka som rider och hur, vem som bestämmer och 
vad som premieras.
 Jag inspirerar dem som slutat rida att stanna kvar i andra funktioner inom ridsporten. 
Deras kunskap och engagemang är viktigt och ska tas tillvara.
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Samtala med andra i föreningen

  Hur ser vår förenings verksamhetsidé ut i förhållande till förbundets 
 gemensamma verksamhetsidé? 
  Hur arbetar vi för demokrati och delaktighet i vår förening?
  Hur ser ett gott bemötande ut i vår förening? Hur ska det inte se ut?
  Hur arbetar vi för ett livslångt intresse för hästar och ridsport?

Ridsportens 
 utvecklingsmodell 
Vi ska arbeta med att vidareutveckla 
rid och hästkunnandet hos varje enskild 
medlem. Vi vill också att verksamheten i 
våra föreningar ska skapa förutsättningar 
för människor att utvecklas, såväl fysiskt, 
och psykiskt som socialt och kulturellt.

Ridsportens utvecklingsmodell bygger på 
 förflyttningen från den traditionella bilden 
av idrottsrörelsen som en triangel med en 
bred bas av barn och unga och en spetsig 
topp av elit idrottare, till en rektangel 
där idrotten hittar  former för att alla kan 
vara med och träna och tävla på olika 
nivåer hela livet. Förflyttningen går från 
tidig  specialisering och ensidig träning, 
talangjakt och utslagning till fokus på egen 
 utveckling utifrån en bred grund av träning 
som ger kunskap och självförtroende.
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Nivå 5

Nivå 4

Nivå 3

Nivå 2

Nivå 1

Tävla om 
mästerskapsmedaljer

Tävla för att vinna

Träna på att vinna

Träna på att tävla

Lär känna hästen och 
 ridsportens grunder



8 Ridsporten vill8 Ridsporten vill

Barn och ungas träning  
och tävling
En stor del av ridsportens aktiva är barn och 
 ungdomar. Därför är det viktigt att vår verk
samhet är anpassad till och tillgodoser deras 
 grundläggande behov och förutsättningar. 
Svenska Ridsport förbundets policy för barn och 
ung domars träning och tävling ligger till grund för 
all verksamhet för barn och unga. 

Policyn säkerställer att vi strävar mot vår 
 gemensamma vision och har sin utgångspunkt 
i FN:s konvention för barns  rättigheter (barn
konventionen),  Riksidrottsförbundet s  anvisningar 
för barn och ungdoms idrott samt  Svenska 
Ridsportförbundets värdegrund,  ledstjärnor och 
Tävlingsreglemente (TR).
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9 Ridsporten vill

Vision 

En vision är en drömbild av vad vi långsiktigt vill uppnå.

Svenska Ridsportförbundets vision:
Svensk ridsport – Världens bästa!  

Svensk ridsport strävar efter att vara bäst i världen för alla på alla nivåer. Det 
innebär att skapa de bästa förutsättningarna för att människor och hästar ska 
må bra och utvecklas i trygga, inkluderande och ändamålsenliga miljöer. För 
dig som ledare handlar det om att överföra kunskap och kompetens samt att 
väcka nyfikenhet för ett livslångt lärande om hästar och ridsport. 

Samtala med andra i föreningen

  Vad betyder världens bästa ridsport i vår förening?
  Ligger vår förenings vision i linje med ridsportens gemensamma?  
Hur lyder den?
  Vad betyder visionen för vårt ledarskap? 

 
Ledarskapet inom ridsporten är avgörande för ridsportens utveckling mot 
 världens bästa. Det är ett förtroendeuppdrag, ingen rättighet. Bara den som har 
fått och förvaltar förtroende hos dem hen leder ska ha kvar sitt uppdrag. En 
viktig utgångspunkt i ledarskapet är att följa vår gemensamma värdegrund, det är 
också inskrivet i Svenska Ridsportförbundets stadgar, det vill säga vårt regelverk.
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11 Ridsporten vill

Värdegrund

Värdegrunden beskriver de grundläggande  värderingar  
som vi står för och är den kompass som styr hur vi agerar  
inom organisationen. 

Svenska Ridsportförbundets värdegrund:
Ridsportens gemensamma värderingar utgår från allas lika värde och en tydlig 
demokrati däralla kan påverka. Inom ridsporten arbetar vi för en anda där:

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.

Samtala med andra i föreningen

  Hur stämmer vår förenings värdegrund med ridsportens gemensamma 
 värdegrund? 
 Vilka värderingar är gemensamma och vilka skiljer sig åt? Varför?
  Vad betyder ridsportens ledstjärnor i vår förening? Hur hjälper de oss  
att skapa en trygg ridsport?
  Hur tar vi ansvar för hästens välfärd och hur visar vi respekt för människor?
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HÄSTEN

Jag hanterar hästen på ett sätt som  
jag kan stå för och som jag är stolt över  

inför omvärlden

Jag behandlar alla hästar med respekt

Jag ser till att hästen finns i en trygg och 
säker miljö och jag reagerar om den far illa

Jag tränar och tävlar i samspel med 
hästen och kräver inte mer än vad vi har 

 förutsättningar att klara av

Jag ansvarar själv för att öka min kunskap 
och kompetens om hästen

MÄNNISKAN

Jag visar respekt för alla människor

Jag bekräftar och berömmer andra

Jag berättar öppet och tydligt om jag har 
olika uppdrag och roller

Jag är en god förebild för ridsporten

Jag tar ansvar och agerar om någon  
bryter mot våra regler

Ridsportens ledstjärnor 
För att göra ridsportens värderingar levande har ridsporten tagit fram ledstjärnor 

för hur vi möter häst och människa. Dessa hjälper dig att stämma av att du utgår från 
ridsportens värdegrund i ditt ledarskap. 

12 Ridsporten vill



Hästens välfärd – vårt ansvar
Hästens välfärd är central i allt vi gör inom vår 
sport. Kunskapen om god, säker och hållbar 
 hästhållning ska genomsyra ridsporten. 

Gemensamt ansvar
Vårt gemensamma ansvar är att behandla våra 
hästar med respekt och alltid vara lyhörda för 
 deras absolut bästa. Vi använder hästarna på våra 
villkor och får därför aldrig sluta  ifrågasätta vad vi 
gör med våra hästar, hur vi gör det och varför.

Code of Conduct
I Tävlingsreglementet (TR) och i uppförande
koden Code of Conduct finns regler för djur
skyddet som du som ledare ska känna till. Tänk på 
att TR också ska vara normgivande vid all form av 
ridning, träning och hantering av hästar.

13 Ridsporten vill
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Du kan påverka!

Det är våra anslutna ridsportföreningar som  tillsammans är 
Svenska Ridsportförbundet och som medlem i en förening 
 medverkar du till hur ridsporten bedrivs och utvecklas. Eftersom 
vi är en demokratisk organisation, kan du vara delaktig och 
påverka verksamheten i din förening, men också hela ridsporten. 

Du kan påverka på flera sätt: 
 Arbeta med frågor som du känner extra mycket för, själv eller tillsammans med andra. 
Kontakta föreningens styrelse och stäm av hur du kan engagera dig. 
 Gör din röst hörd på föreningens årsmöte genom att delta och rösta på olika beslut. 
Tillsammans med din förening kan ni även delta i besluten på distriktets årsmöte och på 
den centrala förbundsstämman. Där tas beslut om den inriktning som förbundet ska ha och 
de ställningstaganden som organisationen ska göra.
 Skriv motioner (förslag) till föreningens årsmöte om de frågor som du brinner för är så 
stora att de behöver diskuteras av alla medlemmar i föreningen. Om det är en fråga som 
berör fler föreningar, är det en bra idé att skriva en motion till ridsportdistriktets årsmöte. 
 Berör förslaget hela ridsportens framtid och utveckling kan du med stöd av din förening 
skriva en motion till förbundsstämman. 

Förbundsstämman utser också förbundsstyrelsen som, mellan  stämmorna, 
tar de stora besluten inom förbundet. Förslag till ordförande och  ledamöter 
i  förbundsstyrelsen och centrala sektioner har inför stämman förberetts 
av  valberedningen utifrån de nomineringar som kommit från distrikt och 
 föreningar. 
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Samtala med andra i föreningen

 Vilka frågor är viktiga för ridsportens utveckling?
 Hur engagerar vi medlemmarna i vår förening att delta på årsmötet? 
 Vilka frågor tar vi med oss till distriktets årsmöte? 
  Vilka frågor är viktiga vid förbundsstämman? Hur skapar vi  
diskussion kring dem?

Stadgarna styr
Svenska Ridsportförbundets uppdrag och verksamhet regleras i förbundets 
stadgar. Stadgarna kan liknas vid förbundets lag och är det regelverk som styr 
hela organisationen från central nivå till medlemmen i förening. Kopplat till 
 uppdraget i stadgarna finns en arbetsordning som beskriver uppgifter och 
 mandat för förbundets centrala styrelse, utskott, råd, sektioner och kommittéer. 

Ungdomsinflytande
Inom ridsporten är ungas inflytande lika självklart som viktigt. Vi leder för 
framtiden och ungas delaktighet gör ridsportens starkare. Ungdomar ska ingå 
som förtroendevalda i våra styrelser, sektioner och kommittéer, det är reglerat 
i våra stadgar. Ungdomsinflytandet är något vi värnar mycket om men som 
kräver ett starkt stöd från styrelser och ledare på alla nivåer i ridsporten. 

En del av idrotten
Svenska Ridsportförbundet är ett av de drygt 70 medlemsförbund 
 (specialidrottsförbund, SF) som ingår i Riksidrottsförbundet.

Riksidrottsförbundet (RF) är idrottsrörelsens samlande organisation med 
 uppgift att stödja, företräda, utveckla och leda rörelsen i gemensamma frågor, 
såväl nationellt som internationellt. Idrottsrörelsens gemensamma idéprogram 
Idrotten vill är ett grundfundament för Ridsporten vill.

Det är RF som hanterar och fördelar statens stöd till idrotten. För att få ta del 
av statens medel till idrotten behöver därför ridsportens föreningar känna till 
och följa de kriterier som finns för att få samhällsstöd. Som ledare är det därför 
viktigt att känna till dessa förutsättningar.
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Ridsporten har sin utgångspunkt i den svenska idrottsrörelsen, men är också 
en del av den svenska hästsektorn.

Hästnäringens Nationella stiftelse
Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) är en paraplyorganisation som 
 främjar hästnäringen i Sverige med särskild betoning på:

utbildning. 
avel/uppfödning. 
 rationell och effektiv utveckling och organisering av verksamhet av 
 gemensamt intresse vid Hästnäringens riksanläggningar.

I HNS strategiplan beskrivs hur HNS med kunskap, kvalitet och samverkan 
 bidrar till en långsiktigt hållbar svensk hästnäring. 
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Ridsportens 
styrdokument

Som ledare behöver du även känna till vart ridsporten är  
på väg och hur ridsporten valt att anta utmaningar på  
vägen mot  världens bästa ridsport. Ett ständigt pågående 
 utvecklingsarbete som beskrivs i förbundets strategidokument 
Ridsport 2025. För ridsportens ledare är det viktigt att vara 
uppdaterade på status i  strategiarbetet. 

Här nedan hittar du ridsportens övriga styr- och strategidokumet som alla  
är delar av Ridsporten vill. 

Stadgar
Stadgarna beskriver de grundläggande regler som finns för Svenska 
 Ridsportförbundets uppdrag och verksamhet.

Ridsport 2025 
Strategidokumentet Ridsport 2025 utgår från ridsportens verksamhet och 
 värdegrund och tar genom fem strategiska områden sikte mot ridsportens 
vision. För dig som ledare inom ridsporten är det viktigt att känna till hur 
 strategin ser ut och status i arbetet.

Tävlingsreglemente
I Tävlingsreglementet (TR) beskrivs de regler som ska tillämpas vid tävlingar 
anordnade av organisationer anslutna till Svenska Ridsportförbundet.
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Säkerhetspolicy
Det är Svenska Ridsportförbundets ansvar att säkerställa och utveckla 
 säkerhets- och djurskyddsarbetet inom svensk ridsport. Ridsportförbundet 
har som målsättning att svensk ridsport ska karaktäriseras av gott djurskydd 
och hög säkerhetsnivå för de aktiva. Här finns vår säkerhetspolicy.

En trygg ridsport
Vi arbetar aktivt för en trygg ridsport där alla ska känna sig välkomna och  
får delta och utvecklas efter sina egna förutsättningar. En trygg ridsport är 
också fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp.  Det är viktigt 
att våra ledare vet hur man förebygger övergrepp och kränkningar och agerar 
om något inte är som det ska. Här har vi samlat trygga tips, verktyg och fakta. 
Svenska Ridsport förbundet står bakom och följer  Riksidrottsförbundets  
policy för en Trygg idrott.

Alkohol och drogpolicy
Svenska Ridsportförbundets policy för alkohol och droger ger riktlinjer och 
 utgångspunkter för ridsportens ställning i alkohol och drogfrågor.

Antidopingsprogram
Målsättningen med Svenska Ridsportförbundets antidopingsprogram är att 
 tillförsäkra alla ryttare deras självklara rätt att delta och tävla i en dopingfri 
svensk ridsport.

Utbildningspolicy
Genom kvalitetssäkrade utbildningar och fortbildningar utvecklar vi våra 
 medlemmar och ledare och skapar en röd tråd för hästkunskap och utveckling 
inom svensk ridsport. Svenska Ridsportförbundets utbildningspolicy ska ligga 
till grund för all planering och genomförande av utbildningar och strävar mot 
vår gemensamma vision: Svensk Ridsport – Världens bästa.

Policy och strategi för barn och ungas träning och tävling
Svenska Ridsportförbundets policy för barn och ungdomars träning och 
 tävling ligger till grund för all verksamhet som bedrivs för barn och unga. 
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Miljö- och hållbarhetsstrategi 
Svenska Ridsportförbundet arbetar aktivt mot en hållbar utveckling 
av svensk ridsport och låter hållbarhetsarbetet genomsyra alla våra 
 verksamheter.

Vuxna i ridsporten
En av ridsportens styrkor är 
att man kan rida till sammans 
oavsett ålder.  Ridsporten skapar 
en  samhörighet, ett  socialt värde 
i kombination med fysisk och 
psykisk utveckling och väl
befinnande. Inom ridsporten 
finns en mängd utvecklings
möjligheter – som ryttare, som 
ledare och som människa. 

För ridsportens ledare blir 
det  viktigt att engagera och 
 entusiasmera samt bjuda in till en 
 verksamhet med sådan  kvalitet 
att vuxna stannar i ridsporten. 
Och skulle någon lämna är de 
alltid välkomna tillbaka. Möjlig
heten för alla att återvända och 
ta vid där man en gång slutade, 
gör ridsporten unik.
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