
Verksamhetsplan för Östergötlands Ridsportförbund 2022 

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 2022 utgick styrelsen från dessa 

underlag, verksamhetsplanen för ÖRF 2021 samt strategidokumentet Ridsport 2025 och dess 

verksamhetsplan. Styrelsen beslutade att under 2022 arbeta med samtliga fem områden (av vilka två 

redan påbörjades 2020 och ytterligare två till 2021) som ingår i Ridsport 2025. 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.  

Östergötlands Ridsportförbund har beslutat att ha fyra prioriterade aktiviteter inom området 

Ridsportens värderingar och varumärke. Arbetet med Trygg idrott inom ridsporten ska förstärkas och 



medvetenheten om ridsportens värdegrund ska ökas. Distriktets ungdomssektion arbetar vidare med 

Trygg i Stallet-träffar och utbildningssektionen arbetar med Trygg Idrott tillsammans med RF-SISU. 

Tävlingssektionen kommer att utbilda deltagarna i Ryttarutveckling i ridsportförbundets värdegrund 

så att de kan jobba vidare i sina respektive föreningar som ambassadörer.  

Distriktet kommer även att via sina sociala kanaler informera om ridsportens breda verksamhet. 

 

Vad Ansvarig Hur mäta Mål 

Värdegrunds och 
trygghetsarbete genom att 
hålla Trygg i Stallet-
utbildningar för ungdomar 

Distriktets Ungdomssektion Genomföra 8 antal Trygg 
i stallet-träffar med 
föreningarna 

15% av 
föreningarna 
har deltagit i 
Trygg i Stallet-
träffar (8 
föreningar) 

Utbilda våra deltagare i 
Ryttarutvecklingsprogrammen 
så att de blir ambassadörer 
för vår värdegrund 

Tävlingssektionen Projektledarna för varje 
Ryttarutvecklingsprogram 
arbetar in det i sitt 
koncept  

Att våra 
värdegrunder 
lever med 
ned i flera led 
och att vi ökar 
kunskap och 
vetskap kring 
våra 
värdegrunder. 

Förstärka Trygg Idrott inom 
ridsporten. Föreningarna 
deltar på minst en Trygg 
Ridsport-träff och ska ha tagit 
fram en policy- och 
handlingsplan för Trygg 
Ridsport 

Utbildningssektionen/Kansliet Genomföra 2 st Trygg 
Idrott-utbildningar med 
hjälp av RF-Sisu för 
föreningar, Föreningar får 
bannern "Trygg Idrott" 
för sitt arbete med Trygg 
Idrott i Ridsporten 

25% av 
föreningarna 
har fått 
bannern 
"Trygg Idrott" 
under 2022 
(14 
föreningar) 

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.  

Östergötlands Ridsportförbund har beslutat att ha tre prioriterade aktiviteter för området ridsport på 

hästens villkor. Distriktet ska tillsätta en kommitté som ska jobba med frågor för hästens välfärd samt 

hålla utbildning för föreningar och deras ungdomssektioner. 

 

Vad Ansvarig Hur mäta Mål 

Sätt samman en 
kommitté för 
hästens välfärd i 
styrelsen 

Distriktsstyrelsen En kommitté ska 
vara utsedd före 
1 maj, plan för 
årets arbete 
godkänd på 
styrelsemötet i 
maj, 3 
nyhetsbrev ska 
skickas ut under 
året 

Arbetsbeskrivning 
framtagen och 
kommunicerad till 
föreningar senast 
30/5. Nyhetsbrev 
skickade  

Inhämta, bygga 
och sprida 
evidensbaserad 
kunskap i 
Ridsport på 
hästens villkor 

Utbildningssektionen/Kansliet Genomför 2 st 
utbildningar för 
föreningar med 
externa 
föreläsare 

Utbildningssektionen 
arrangerar en 
föreläsning/clinic per 
termin 

Utbildning i 
hästkunskap för 
barn och 
ungdomar 

Distriktets Ungdomssektion Genomföra 2 st 
utbildningar för 
föreningarnas 
US med extern 
föreläsare  

En föreläsning per 
termin                                                                                              

 
  Koncept för att 

få fler föreningar 
att delta i Vi i 
Stallet 

Minst 8 föreningar 
som deltar i Vi i 
Stallet 

    Marknadsföra 
Hästkunskap 
Cup på sociala 
medier samt 
träffar så att fler 
föreningar i 
Östergötland 
deltar 

Marknadsföring på 
sociala medier sker 
vid minst två 
tillfällen 

 

 

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.  

Östergötlands Ridsportförbund har beslutat om fyra prioriterade aktiviteter för att jobba med 

individens villkor. För tävlingsryttare på olika nivåer kommer det vara en kampanj för att få fler 

lagryttare samt att distriktet fortsätter att jobba med ryttarutvecklingsmodellen.  

Det finns redan idag mycket information på Svenska Ridsportförbundets och Östergötlands 

Ridsportförbunds hemsidor. För att underlätta för medlemsföreningar och deras medlemmar att 

hitta information ska kansliet jobba med att tydliggöra var information finns (hemsidor, flikar och ev 

övriga sociala medier). 

Ungdomssektionen ska kontakta de föreningar som inte har en ungdomssektion och ge stöd och 

verktyg för att starta upp.  

Utbildningssektionen ska ta fram ett program för att stötta föreningarna i att få fler att engagera sig 

ideellt.  

 

Vad Ansvarig Hur mäta Mål 

Öka intresset 
för att tävla i 
lag 

Tävlingssektionen Driva en 
kampanj med 
syfte att öka 
totala antal lag 
som deltar i 
någon 
lagtävling 
under 2022 

20% fler lag i 
divisionerna  

Genomför 
Ryttarutvecklin
g för hoppning, 
dressyr och 
fälttävlan 

Tävlingssektionen Vi har 
ryttarutvecklin
g 1&2 FT, 1,5 
hoppning och 
1,5 dressyr 
med 
grenspecifika 
koncept utifrån 
efterfrågan. 

3 fulla grupper 
startar 
Ryttarutvecklinge
n under 2022 

Demokrati och 
Delaktighet 

Distriktets Ungdomssektion Kartlägga de 
föreningar som 
inte har en 
ungdomssektio
n (US) och 
kontakta deras 

Alla föreningar 
ska ha en US 
enligt stadgarna 



styrelser. Ge 
stöd och 
verktyg till 
föreningen för 
att få en 
fungerande US 

Motivera det 
ideella 
engagemanget 
i föreningarna 

Utbildningssektionen/Tävlingssektionen/Kans
liet 

Genomföra 3 
st utbildningar 
med hjälp av 
RF-Sisu om 
ideella 
föreningarna, 
ideellt 
engagemang 
och hur man 
rekryterar 
ideella krafter 

Att genomföra 
en 
utbildningsserie 
om minst 3 
tillfällen under 
året 

 

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. 

Östergötlands Ridsportförbund har två prioriterade aktiviteter för att jobba med Ridsportens 

prestationsmiljöer. Tävlingssektionen ska stötta föreningarna så att föreningarna fortsätter att jobba 

med steg 1 i ryttarutvecklingsmodellen. Förtroendevalda inom ÖRF ska besöka de föreningar som 

inte har ridskola tillsammans med RF-SISU-konsulent.  

 

Vad Ansvarig Hur mäta Mål 

Inspirera föreningar 
att arbeta 
med/utveckla steg 1 i 
Ryttarutvecklingen 
enligt ridsportens 
utvecklingsmodell 
samt bidra till att 
ryttare deltar i steg 2 
och 3. En checklista 
ska tas fram om 

Tävlingssektionen  Skicka ut 
information om 
Ridsportens 
utvecklingsmodell 
och vad 
föreningarna kan 
göra. Skicka ut 
enkät för att 
mäta andelen 
som deltar i 

80% av våra 
föreningar arbetar 
aktivt med 
ryttarutveckling 
steg 1 under 
2021. Östergötland 
har med minst två 
deltagare i nivå 
3 (42 föreningar) 



Ryttarutveckling till 
våra föreningar   

Ryttarutveckling 
nivå 1  

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 

Östergötlands Ridsportförbund har två prioriterade aktiviteter för att jobba med Ridsportens 

föreutsättningar. Distriktet ska dels arrangera ordförandeträffar med aktuella frågor och 

Hållbarhetsgruppen ska genomföra utbildning om miljö och hållbarhet inom ridsporten för våra 

föreningar.   

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.  

50% av 
föreningarna 
ska ha en 
miljöpolicy 
under 2022 



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 
ordförandeträffarna 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

