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RIDSPORTÅRET I KORTHET
STÄMMA. Förbundsstämman ägde rum i Borås i maj.
KLUBBAT. Bo Helander valdes till ny ordförande.
ÖVERSKOTT. Årets ekonomiska resultat visar ett överskott på 2,1 Mkr.
EFTERLÄNGTADE. TR- och dressyrprogrammen på nätet.
KOMMUNIKATION. En ny IT-satsning satte fart mot nytt internetbaserat
tävlingssystem och en ny och nyttigare hemsida.
EM-BRONS. Svenska dressyrlaget red ihop till lagbrons i italienska Turin.
OS-KLARA. Hoppningen och dressyren klarade OS-kvalen.
GULDMEDALJ. Lagguld till hoppjuniorerna i franska Auvers.
PUBLIKREKORD. Fullsatt på sportens stora hästfester.
BÄST. Häst & Ryttare utsågs till Årets Medlemstidning.
LEDARSKOLA. Stallet skapar starka ledare fastslog Lena Forsberg i ny rapport.
ENGAGEMANG. Handslaget summerades med 53 000 aktiva barn
i 1 100 projekt ”värda” cirka 59 Mkr.
DEBATT. Förbundet förde ridsportens talan om bland annat EU:s
nya transportregler- och i djurskyddsfågor.
REGLERAT. Ett nytt FEI-anpassat dopningsreglemente presenterades.
SKATTEFRITT. Kampanjen för ridsport som skattefri förmån tog skruv.

RIDSPORTEN I UTVECKLING
Ridsporten växer stadigt och har under året flyttat fram gränserna ytterligare när det gäller tävling, ridskola,
IT-utveckling och kommunikation. Vid stämman i maj 2007 tillträdde Bo Helander som ny ordförande.
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Internationell ridsport har utvecklats oerhört det senaste decenniet, både sportsligt och vad gäller avel och hästar, och utvecklingen i Sverige går i jämn takt med övriga världen. Vi har mycket att
vara stolta över. Vår ridsport som folkrörelse och vår ridskola, är
unik. Vi fostrar blivande ledare i samhället i övrigt bland våra
ryttare och ungdomar. Tävlingsmässigt är Sverige också en konkurrent att räkna med i alla discipliner.
I början av 1990-talet var jag med och genomförde sammanslagningen av de fyra förbunden till Svenska Ridsportförbundet. Ett
par år senare började jag mitt arbete som generalsekreterare på
det internationella ridsportförbundet, FEI, men under åren där höll
jag hela tiden god kontakt med svensk ridsport. Att nu få möjligheten att verka mitt i det som blev resultatet av vårt arbete med
sammanslagningen, har varit mycket spännande. Utvecklingen har
väl svarat upp mot våra förväntningar, även om den gemensamma
plattformen fortfarande vickar en aning. Med tanke på den unika
bredd det nuvarande förbundet har, är detta inte förvånande. Men
det är viktigt att arbetet mot samsyn och helhetskänsla fortsätter.
Att vi bygger vi-känsla och en stolthet för svensk ridsport.
Kommunikation och klara mål
För att gjuta en gemensam plattform krävs klara mål och en öppen
dialog i hela förbundet och viktigaste verktyget i processen stavas kommunikation (Läs mer om kommunikationssatsningen med
bland annat ny hemsida här intill.)
Utifrån den nya verksamhetsinriktningen inleddes en målformuleringsprocess under året där höstens Distriktsordförandekonferens blev första anhalten på en spännande resa med stort
engagemang. Utifrån diskussionerna här formulerades fyra prioriterade mål. Att ridsporten i alla led ska arbeta mot:
•
•
•
•

ett förbund – vi arbetar tillsammans på alla nivåer
göra medlemmarna nöjdare
öka antalet medlemmar
medaljer i alla landslag

Under 2008 fortsätter arbetet vidare i distrikt och i klubbar. Alla distrikt har fått en fadder inom förbundsstyrelsen som kan hjälpa till
i arbetet om det behövs. Hösten 2008 kommer även ett Ridsport
Forum kring framtidsfrågor att arrangeras. Ridsport Forum ska därefter bli en permanent mötesplats för ridsporten de år det inte är
förbundsstämma.

Nytt tävlingssystem
En del i den nya IT-satningen är ett nytt centralt tävlingssystem. Den
Internetbaserade lösningen som är en fortsättning på den satsning
som inleddes med att både ryttar- och hästlicens numera kan lösas
över Internet, kommer att underlätta väsentligt både för arrangörer
och för ryttare. Efter stämmobeslut 2007 finns Dressyrprogrammen
och TR, Tävlingsreglementena, tillgängliga på förbundets hemsida.
På språng mot OS
2007 var ett spännande tävlingsår där OS-biljetter stod på spel
för både hoppningen och dressyren. Båda grenarna klarade det
nålsögat med bravur på sina respektive EM och dressyrlaget
kom dessutom hem med en EM-medalj i bagaget. 2008 avgörs
ridsportens OS i Hongkong, och det finns välgrundade förhoppningar inför mästerskapet. Hopplaget har ett OS-silver att försvara, och både dressyr och fälttävlan har kapacitet att finnas
med i toppen.
De medaljer, ett lagguld och ett lagsilver, som våra duktiga
juniorer i hoppning och fälttävlan bärgade lovar också gott för
framtiden.
Tävling på allas villkor
Antalet tävlingslicenser ökar för varje år och idag har cirka 25 000
ryttare licens för att tävla. Genom förmånen att ha ambitiösa och
duktiga arrangörer i alla delar av landet, lägger val av bostadsort
inga hinder i vägen för tävlande.
Idag finns möjligheter för alla som vill, att tävla utifrån sina egna
förutsättningar och ambitioner. På den nationella arenan har de
stora elittävlingarna fått sällskap av bland annat Start Cup och
Leksands Knäcke Cup (från och med 2008) som ger en lekfull
start på tävlingskarriären för de yngsta.
Publikrekord
Våra stora internationella svenska tävlingar bidrar starkt till de
svenska ryttarnas internationella framgångar. Göteborg Horse
Show, Stockholm International Horse Show, Falsterbo Horse Show
och de andra internationella evenemangen i Sverige ger både de
etablerade ryttarna en chans att mäta sig med sina utländska konkurrenter på hemmaplan, och de yngre ryttarna en chans att få internationell erfarenhet och rutin samtidigt som publiken får möjlighet
att se ryttaridoler och sport på toppnivå på sina hemmaarenor.
Under året växte de stora evenemangen ytterligare, både sportsligt och publikmässigt.

Ridsporten påverkar
Ridsportförbundet för sportens talan i samhällsdebatten. Under
2007 var djurskyddsmyndighetens föreskrifter för hästhållning,
transportförordningen, veterinär på tävlingsplats och riksdagens
väntade beslut i frågan om ridsporten som skattebefriad förmån
frågor i debatten, där förbundet varit särskilt aktivt.
Nya EU-bestämmelser kring transporter skapade förvirring.
Kompetensbevis krävs numera för personer med ekonomisk verksamhet som transporterar djur. En luddig formulering som ledde till
förhandlingar mellan Jordbruksverket och hästsektorn. Slutsatsen
för ridsportens del är att de flesta av förbundets medlemmar inte
berörs av kravet på kompetensbevis.
Ridsport som skattefri förmån
Ridsportförbundet har ensamt och tillsammans med Riksidrottsförbundet under många år krävt en rättvis behandling när det gäller
frågan om ridsporten som en skattebefriad friskvårdsförmån. Frågan gick in ett intensivt slutskede under hösten och vintern 2007
med debattartiklar från förbundet och en namninsamling som krävde lika villkor för ridsporten. Skatteutskottet aviserade under vintern att man avsåg föreslå riksdagen att jämställa alla idrotter,
inklusive ridsporten, när det gällde friskvårdsförmåner. Frågan ser
ut att få sin lösning under 2008.
Veterinär på tävling
I november överlämnades ett förslag till nya regler för veterinär på
tävlingsplats till jordbruksminister Eskil Erlandsson. Förslaget innebär ett enklare förfarande för ridsportarrangörer vad gäller veterinär på tävlingsplats. Ridsportförbundets förre ordförande Sven
Tolling var förbundets representant i den expertgrupp som ensamutredare Bertil Norbelie hade till sin hjälp.
Ridsportens Affärsskola
Att driva ridskola är också en mångfacetterad uppgift med ansvar för hästar, personal, elever och anläggning. Ridsportens
Affärsskola är en av förbundets satsningar på ridskolan och föreningarna. Tillsammans med Jordbruksverket genomfördes en
affärsskola under hösten 2007 med inriktning på ledarskap,
coachning, ekonomi, juridik och kommunikation. En efterfrågad
uppföljning och fördjupning på det projekt som inleddes redan
2006.

Utbildningstrappan visar vägen
Under 2007 fastställdes Utbildningstrappan för ridsportens utbildningar. Den visar vägen genom ridsportens olika utbildningar och
hur utbildningarna på folkhögskola, högskola och branscherfarenhet kan kombineras för att passa olika elever.
Stallet – en ledarskapsskola
Stallet och ridskolan i sig själva erbjuder också en unik ledarskapsutbildning. Det fastslog Lena Forsberg vid Luleå Universitet i en
rapport om flickors identitetsskapande i stallet. I stallet får ungdomarna lära sig ansvar, hänsyn, omtanke och noggrannhet. Att tygla
tunga hästkrafter kräver djärvhet och ger självförtroende. Egenskaper som kommer väl till pass i yrkesliv och i samhället.
Ledarna i fokus
De ideella ledarna är idrottsrörelsens viktigaste resurs. Många
ägnar stor tid åt att hjälpa andra att utvecklas, inte bara idrottsligt
utan även som människor för att skapa bästa möjliga förutsättningar för verksamheten. Vi har många duktiga ledare i vår organisation
vars fantastiska arbete gör stora avtryck i både föreningsverksamhet och på våra tävlingsplatser, och vars ovärderliga insatser gör att
ridsporten fortsätter att leva och utvecklas. Vår ungdomsledarutbildning har länge varit ett föredöme för många andra idrotter. Varje
år utbildas ungefär 700 unga ledare inom sporten.
Den av stämman antagna Verksamhetsinriktningen 2008–2009
har tydliga inriktningsmål som kommer att ligga till grund för
styrelsens och förbundets arbete under de närmaste åren: Ideella ledare, Tävling, Samhällskontakter, Nya medlemmar, Antidopning, Yrkesutbildning, Säkerhet, Föreningskunskap, Hästhållning
och Kommunikation. En fråga som kommer att fortsätta vara aktuell under 2008 är LOK-stödet där vi kommer delta i debatten för
att ta tillvarata våra medlemmars intresse.
Bo Helander, ordförande
Svenska Ridsportförbundet
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Nytt dopningsreglemente
Antidopning är ett av förbundets prioriterade områden och under
2007 antog förbundet ett nytt dopningsreglemente. Svenska
Ridsportförbundets regler för dopning och otillåten medicinering, ett reglemente som anpassats till FEIs reglemente som antogs 2006. Arbetet mot dopning och information för att öka
medvetenheten om risken för oavsiktlig otillåten medicinering
kommer att fortsätta.

KOMMUNIKATION KRAFTEN
BAKOM ENAT FÖRBUND
För att möta framtidens krav, stärka medlemsnyttan och arbetet mot ett enat förbund, fortsatte satsningen
på kommunikation. Snart lanseras Ridsporförbundets nya hemsida och intranät – Sveriges nyttigaste hästsajt.
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Ridsporten är en viktig spelare i det moderna samhället och för att
synas och höras, både internt och i omvärlden, är tydlig och effektiv kommunikation en förutsättning.
Redan 2006 började bygget av en bred kommunikationsplattform som bättre svarar upp till behovet av utveckling och samordning, internt och externt. Genom starten av medlemstidningen
Häst & Ryttare 2006 förstärktes förbundets dialog med medlemmarna avsevärt. Genom utvecklingen av den nya hemsidan övergår www.ridsport.se från välbesökt informationsplats till att bli en
effektiv kommunikationskanal med många möjligheter.
Interaktiva lösningar, bättre struktur och väl förpackad information tillsammans med det nya IT-baserade tävlingssystemet, förvandlar hemsidan till given mötesplats för alla medlemmar och
kommunicerar väl de värden ridsporten står för. Den nya portalen
som lanseras under våren 2008, innehåller även egen sajt för medlemstidningen Häst & Ryttare med bland annat en kunskapsdel
om hästhantering och säkerhet och information om aktuella samhällsfrågor som berör ridsporten. Den nya webben kommer att
byggas i ett system som Riksidrottsförbundet tagit fram och omfattar även ett administrationsverktyg som sedan en tid tillgängligt
för alla idrottsföreningar. Tanken är att hela idrottsrörelsen så småningom ska använda samma system.
Ridsporten syns i media. Trenden är framförallt en ökning
av pressklipp i lokalpressen där den breda verksamheten

uppmärksammas kontinuerligt, inte bara tävling. Intresset för våra
internationella evenemang är mycket stort och dessa får också
mycket utrymme i både radio och tidningar. Kontakten med media
hålls ständigt aktuell med ett nyhetsbrev varje vecka, kontakter per
telefon, e-post och personlig närvaro.
Grafisk profil visar vägen
Som ett led i att stärka vårt varumärke och gemensamma identitet i förbundet, har under året en ny grafisk manual arbetats fram.
De enkla grafiska riktlinjerna gör det enklare att tala med samma
röst och förenklar också arbetet i all grafisk produktion.
Manualen är ett levande dokument och innehåller även riktlinjer
för färg- och bildspråk.
Häst & Ryttare – Årets medlemstidning 2007
Från prisad nykomling till årets bästa. Svenska Ridsportförbundets tidning Häst & Ryttare har under sina två år på stallbacken
kammat hem två utmärkelser av Sveriges Uppdragspublicister.
2006 utsågs tidningen till Årets nykomling och 2007 Årets medlemstidning. Tidningen går ut till alla förbundets medlemmar med
ett nummer per hushåll. Både annonsintäkter och sidantal har stadigt ökat sedan starten. Under 2007 utkom tidningen med åtta
nummer varav två dubbelnummer.

VI MINNS SVEN TOLLING
Svenska Ridsportförbundets förre ordförande Sven Tolling, avled den 15 december efter en tids sjukdom.
Sven Tolling var oerhört engagerad i allt han företog sig och han var genuint intresserad av hela förbundet – såväl
i tävling på elitnivå som i gräsrots-, utbildnings- och djurskyddsfrågor.
Sven Tolling tillträdde som ordförande för Svenska Ridsportförbundet vid förbundsstämman på Strömsholm 2001.
De första åren kring millennieskiftet var dramatiska då det egna kapitalet var förbrukat men med fast hand förde Sven Tolling tillbaka förbundet på rätt köl.
Efter sex arbetsamma och roliga år som ordförande valde Sven Tolling att inte kandidera för ytterligare en period 2007,
men han var aktiv i ridporten in i det sista. Bland annat var han Svenska Ridsport förbundets representant i den expertgrupp
som stod till förfogande när nya regler för veterinär på tävlingsplats utreddes under hösten. Han hade även internationella
uppdrag inom ridsporten.
Sven Tolling var en trofast vän och under den ibland hårda ytan, en mjuk och känslosam person.

FÖRBUNDSSTÄMMA 2007
I maj 2007 hölls Svenska Ridsportförbundets stämma i Borås. Västergötlands Ridsportförbund höll
i arrangemanget och stämman ägde rum på Åhaga i Borås. I samband med stämman arrangerade distriktet
en Inspirationsdag med olika seminarier och föredrag.

Erik Edeen

Bo Kjellgren

ska få årliga bilagor i tidningen Häst & Ryttare. Stämman fastställde förbundsstyrelsens förslag till Verksamhetsinriktning med
ekonomisk plan för 2008 och 2009. Stämman accepterade styrelsens förslag till stadgeändringar:
21 § Tidpunkt och kallelse till förbundsstämman
Föreslås att handlingarna ska skickas ut till röstberättigade organisationer senast den 1 mars. Tidpunkten är satt med hänsyn till
att distrikten har sina årsmöten under mars månad.
22 § Ärenden till förbundsstämman
Punkt 12
På begäran av ungdomarna i förbundet föreslås att de två ungdomsledamöterna i FS har allmänna istället för personliga suppleanter.
23 § Förslag till ärenden att
behandlas vid förbundsstämman
Föreslagen ändring att tidigarelägga motionstiden från nuvarande
1 april stämmoåret till 1 december året innan. Klubbar och distrikt
får mer tid att bilda sig en uppfattning och åsikt i aktuella frågor.
Stadgeändringar kräver antingen enhälligt beslut eller beslut vid
två efterföljande stämmor. För § 21 och § 23 var detta andra läsningen, vilket betyder att beslutet nu kan verkställas, § 22 togs
enhälligt och träder således i kraft från och med nu.

Gabriella Bragee Sandra Olofsson

Johanna Nilsson

Linnéa Hedberg

Eva Andersson

Robert Fritz

Sandra Muszynski

Gunilla Wikman

Bo Helander
Agneta Wulf

Helena Carlsson

Saknas gör Jan Wikskär, Sven-Östen Johansson och Lena Engström.

Eva-Benita Brodin
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Representanter för 18 distrikt och 66 föreningar var närvarande.
Efter sex år som förbundsordförande valde Sven Tolling att inte
stå till förfogande för omval.
Sven Tolling avtackades och fick motta Svenska Ridsportförbundets förtjänstmedalj i guld. Bo Helander valdes enhälligt till
ny ordförande.
Förbundsstyrelsen fick fyra nya ledamöter; Jan Wikskär, Kalmar,
Gunilla Wikman, Stockholm, Sven-Östen Johansson, Umeå,
Sandra Muszynski, Halmstad.
Sandra Olofsson, Växjö och Agneta Wulf, Lerum, valdes om för
en period av ytterligare fyra år. Eva Benita-Brodin, Stockholm, och
Bo Kjellgren, Åkersberga, kvarstår i två år. Eva Andersson och
Gabriella Bragée valdes om som suppleanter för en period av två
år, och Lena Engström valdes till ny suppleant, också hon för de
närmaste två åren.
Centrala Ungdomssektionen har två ledamöter i förbundsstyrelsen, Helena Carlsson, Växjö, och Erik Edeen, Uppsala, med Linnéa Hedberg och Johanna Nilsson som personliga suppleanter.
Tjugo motioner från distrikt, föreningar och enskilda behandlades på förbundsstämman.
Förbundsstämman beslöt bland annat att TR och dressyrprogram i framtiden ska vara tillgängliga på förbundets hemsida
för utskrift. Stämman beslutade också om att ett Ridsport Forum
ska anordnas de år det inte är stämma och det första forumet
blir i oktober 2008. Beslutades också att distrikten kostnadsfritt

DET HÄR ÄR
SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDET
962 föreningar 19 distrikt och närmare 200 000 enskilda medelemmar ryms under Svenska Ridsportförbundets tak. Förbundet
representerar sex ridsportgrenar varav tre med olympisk status,
och en bred verksamhet med ridskolan i centrum.
En miljon människor red någon gång under förra året visar en
undersökning bland 77 000 svenskar på uppdrag av Gothenburg
Horse Show. I Sverige finns idag cirka 300 000 hästar och hästen har en viktig roll i samhället. Hästnäringen (inklusive Trav- och
galopp med mera) omsätter cirka 40 miljarder kronor per år och
skapar arbetstillfällen motsvarande 10 000 heltidstjänster.
Ridsporten är en av 68 sporter inom Riksidrottsförbundet och
den näst största ungdomsidrotten efter fotbollen.
Ridsportförbundet i sin första form bildades 1912 och i sin nuvarande organisation 1993, efter en sammanslagning av flera ridsportorganisationer. Sedan 2000 finns förbundets kansli i Strömsholm.

Svenska Ridsportförbundets uppgift är att:
– ge service till medlemsföreningarna
– företräda ridsporten gentemot myndigheter, politiker
och samhälle
– leda vägen i viktiga idrottspolitiska frågor
– stimulera den idrottsliga utvecklingen i förbundet
– fördela statens anslag till ridsporten
– verka för en dopningsfri ridsport
– samordna arbetet kring ridsportens trovärdighetsfrågor
– samordna ridsportens internationella arbete
– utveckla ridsporten som motions- och tävlingsidrott.
– verka för att bevara det ridsporthistoriska arvet
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SAMARBETSPARTNERS
Allt fler företag upptäcker ridsporten. Under 2007 flyttade rekordmånga samarbetspartners in i ridsportfamiljen.

Rekordlångt samarbete med Agria
Samarbetet med vår huvudsponsor Agria Djurförsäkringar går
snart in på trettionde året vilket är rekord i sponsorsammanhang.
2007 var första året med nya Agria-avtalet där bland annat en säkerhetssatsning var ett exempel på det nya distriktsstödet.

Ur Agriamiljonen kan grenarna söka medel till sina elitsatsningar
och genom generösa stipendier får ungdomsryttare möjlighet att
utvecklas ytterligare. Unga stipendiater 2007 var Sara Henrietta
Bergström Källström, Lotta Fredriksson och Wilma Hellström.
Finalen i Agria Riksmästerskap för lektionsryttare avgjordes i
Dressyrryttartest hos Eskilstunaortens RF på Vilsta Ridskola.
Även förbundssponsorerna ATG och Krafft har funnits i ridsportfamiljen länge och stödjer svensk ridsport på både bredd- och elitnivå.
ATG utökade under året sin satsning med ATG Lagledarutbildning som genomfördes i januari 2008 på fyra travbanor: Färjestad i
Karlstad, Solvalla i Stockholm, Halmstadtravet och Romme Travet utanför Borlänge. Utbildningen som leddes av Johan Fyrberg var mycket populär och välbesökt av lagledare från alla grenar och på alla
nivåer. Som inspiratörer deltog även tre olympiska laglirare från
svensk damhockey och damfotboll. Ytterligare kurser planeras till
oktober 2008 och i framtiden kommer med säkerhet fler uppföljare.
Ridsportförbundet på resande fot
Bland flera nya och roliga samarbeten under året märks EquiTours
som erbjuder specialpaketerade resor till våra medlemmar och
unika möjligheter att följa ridsporten inifrån på ridsportens stora
evenemang runtom i världen. Under 2007 gick resan till hoppningens EM i Mannheim och dressyrens EM i Turin.
Genom företaget Bürstner disponerar Ridsportförbundet en
husbil – Hippomobilen – som sätter ridsporten i rullning och
snabbt växlar mellan hotell, rullande monter och mötesplats.
Ladda varumärket
Under året har arbetet med att skapa tydliga erbjudanden och en
effektiv sponsorstruktur fortsatt. Att ladda varumärket svensk
ridsport är en rolig och spännande utmaning för framtiden.

SAMARBETSPARTNERS 2007
HUVUDSPONSOR Agria

FÖRBUNDSSPONSORER ATG | Krafft

OFFICIELLA LEVERANTÖRER

Bürstner | Best Western | Olympus | Equality Line | EquiTours | Exklusiv Horse Wear | Hippogrammet | Olympus
stallet)

PROJEKT-SPONSORER Mountain Horse (stilhoppningsfilmen) | Egmont (Vi i

CUPSPONSORER Bamseförlag | Onsala Arabians | Tidningen Ridsport | Lamicell |

Mountain Horse | Leksandsbröd | Pollux

GRENSPONSORER Exklusiv Horse Wear | Svennerstål &

Partners | Musto | Royal Bank of Scotland | Dogman | Åhléns | ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers
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Ridsporten rymmer så mycket. Spännande idrott och härligt
friluftsliv. Den bär på kunskap och utbildningar, yrken och världens
kanske mest jordnära ledarskapsskola. I stallet växer också
gemenskap, både till hästen och mellan kamrater i alla åldrar.
Ridsporten är rik på viktiga värden som vi har förmånen att förvalta och utveckla tillsammans med våra samarbetspartners.
Ridsportförbundets verksamhet drivs och utvecklas i nära och
långsiktiga samarbeten med våra sponsorer. Relationer som bygger på affärsmässiga överenskommelser både från oss och våra
partners. Totalt utgör sponsorsintäkterna idag 14 procent av intäkterna men effekterna av värdefulla samarbeten är långt större.
Allt fler företag har upptäckt ridsportens attraktionskraft och den
rikedom av värden den bär på. Under det senaste året har antalet
samarbetspartners mångdubblats, och ännu fler är på gång. Idag
finns totalt 24 samarbetsavtal på olika nivåer (se nedan) som alla
utvecklar förbundet och dess medlemmar på sitt unika sätt, men
som självklart också ger tillbaka fördelar till det sponsrande företaget. Oavsett nivå så bygger avtalen på samma principer. Modellen är enkel och kan även användas av distrikt, klubbar och
enskilda ryttare.
Ridsporten rymmer också en stor och köpstark målgrupp som
vi idag når enkelt via våra viktigaste kanaler: www.ridsport.se, medlemstidningen Häst & Ryttare samt digitala nyhetsbrev till klubbar
och distrikt. Annonsförsäljningen i tidningen ökar stadigt och på
hemsidan har antalet annonsörer dubblats flera gånger om.

I RIDSKOLANS
TJÄNST
– Inspiration och motivation
blir våra ledord, sade ridskoleambassadörerna
AnnMargrethe Andersson,
Tösse, Lars-Olof Axén,
Skänninge, och Markus
Henriksson, Strömsholm,
när de började sitt gemensamma uppdrag våren 2007.
Ridskoleambassadörerna fungerar som stöd och inspiration
för ridskolechefer, personal
och förtroendevalda på våra
ridskolor och gör ”hembesök”
efter överenskommelse. Under
en halv- eller heldag kan ridskolan fokusera på några frågor eller på en viktig fråga som
behöver belysas, exempelvis
lektionshästen.
Det kan också vara ridskoleföreningens styrelse som har funderingar och som vill diskutera
om ridskolan tillsammans med
någon av våra ambassadörer.
Projektet med ambassadörerna ska inte bara diskutera problem utan även lyfta fram bra
verksamheter som då kan inspirera andra ridskolor. Vi har alla
samma mål för vår verksamhet –
att fortsätta vara världens bästa
ridskolor. Drivkraften i projektet
är också att öka hästkunskapen
bland våra ungdomar.

STALLET – EN JORDNÄRA LEDARSKOLA
Stalltjejer är hjältar i en kompromisslös värld. Det menar forskaren Lena Forsberg i en uppmärksammad
rapport om hur stallet formar unga tjejer.
Tjejerna tar tidigt på sig ansvar och de äldre flickorna leder de
yngre.
Flickorna ägnar stor del av sin tid i stallet. Hästar kräver omsorg
alla dagar i veckan, året om och flera gånger per dag. Det lär sig
förstå att miljön med hästar innebär hårt arbete och utmaningar
som de förväntas klara av, och också klarar. ”I ridningen är man
aldrig servad” som någon uttrycker det i rapporten.
– I gengäld blir de både uppfattade och uppfattar sig själva som
driftiga och ansvarsfulla, säger Lena.
Att hästens välbefinnande kommer först i alla lägen är en självklarhet för flickorna.
”Om jag så låg på dödsbädden så skulle mina uppgifter skötas” som en flicka uttrycker det i rapporten.
Stallflickor skiljer sig från andra flickor på flera sätt.
– De betraktar sig som ”obrydda”. De står emot traditionella förväntningar på hur flickor ska uppträda och vara och de uppfattar
sig själva som ledare i meningen handlingskraftiga och kompetenta.
Något som givetvis får betydelse för deras handlingskraft och ledarförmåga – de blir hjältar i en kompromisslös värld.

NYA FÖRDJUPADE UTBILDNINGAR
FÖR UNGDOMSLEDARE

Varje år utbildas cirka 700 unga ledare inom ridsporten där Ungdomsledarkurs 1–3 är den givna basen.
Under året gjordes en kartläggning av utbildningsbehovet i alla distrikt där aktiva ungdomsledare tillfrågades om
behovet av nya och fördjupade utbildningar. Projektet gick under namnet Ledarfokus och resulterade i en serie
fristående tvådagarsutbildningar med tanke att inspirera och ge kunskap i allt från hästkunskap till ledarskap.
Under projekttiden anordnas utbildningarna regionalt av förbundet men med hjälp av distrikten. Första utbildningen kommer att anordnas under våren 2008.
LEDARFOKUS FÖRDJUPNINGSKURSER
• Styrelseproffs
• Väl tränad
• Ta täten
• På barns vis
• Hästkunskap
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Ridsportens utbildning av unga ledare bildar skola inom hela
idrotten och i stallet hyser sporten världens kanske mest unika och
jordnära ledarskapsutbildning. Lena Forsberg från Luleå Tekniska
Universitet har studerat ridskolan som arena för identitetsskapande
processer hos flickor. Hon har följt och intervjuat flickor mellan
14–16 år som tillbringar en stor del av sin fritid i stallet och bland
annat tittat på vad stallmiljön betyder för flickorna och på vilket sätt
de påverkas de av den. Rapporten rönte under året stor uppmärksamhet inom idrott, näringsliv och i media och Lena Forsbergs
erfarenheter och forskningsresultat kommer att tas tillvara av ridsporten och även presenteras vid flera tillfällen under 2008, bland
annat vid Häst 2008 i Västerås, Scandinavium i Göteborg och vid
Ridsportforum i oktober 2008.
Medan andra forskare tidigare forskning mest visat att flickor i
stallet mest går in i en omvårdande kvinnoroll, fokuserar Lena på
att de på ett naturligt sätt lär sig ledarskap. Samspelet med hästen som gör att ridning skiljer sig från andra fritidsintressen.
– Ridning kräver djärvhet. Hästar är inte helt ofarliga i sin karaktär
vilket gör att stalltjejer tvingas bli tydliga och bestämda och på så sätt
utvecklar de en självbild av handling, mod och tydlighet, säger hon.

STILSÄKER SATSNING SOM LÖNAR SIG
Nu satsar hoppningen på stil och goda grunder. Under året gjorde stilhoppningen en välkommen renässans
med ny instruktionsfilm och kul cuper. ”Stiligast” av alla är förbundskapten Maria Gretzer.

TÄV L I N G
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Stilhoppning premierar god ridning i stället för sekundjakt och är
en utmärkt drivkraft för att förbättra ridningen bland de yngre ryttarna, en efterlysning som kommit från flera håll.
En av de drivande bakom stilhoppningen är förbundskapten
Maria Gretzer som medverkar i den stilhoppningsfilm Svenska
Ridsportförbundet tillsammans med Mountain Horse lanserade
under året.
Det började med Mountain Horse Ponny Cup, en stilhoppningscup för ponny med final i samband med Ponny-SM.
Maria Gretzer uppskattade initiativet så pass att hon utan vidare ställde upp som förstapris – ett träningspass hemma på hennes gård utanför Malmö.
Lamicell Cup för häst följde efter och i Småland reds stilhoppningscupen Hopp för alla. Den senare har nu utvecklats till en rikstäckande cup där Agria söker landets stiligaste ryttare.
– En oerhört positiv utveckling. Bra grundridning är viktigt. Inte

bara för att både häst och ryttare ska få ut mesta möjliga av sporten, utan också i de fall ryttaren tänker sig en fortsatt tävlingskarriär, säger Maria Gretzer.
– Med dagens tekniska banor, där känslan för avstånd och bedömningen av hindrens svårigheter är viktigare än att kunna hoppa
högt, är god och balanserad ridning helt nödvändig för att komma
någonvart, fortsätter hon.
Maria har länge arbetat för att Sverige ska satsa mer på stilridning, något hon tror är nödvändigt för att de svenska ryttarna ska
kunna mäta sig med de allra bästa inom sporten. Förhoppningen
är att det nyväckta intresset för stilhoppning ska främja god ridning
från grunden.
– Absolut, det blir sporrande att träna mer på att rida rätt. För
att hamna i toppskiktet på en stilhoppningscup räcker det inte med
att piffa till sin ridning några veckor innan, de som toppar är de
som rider väl och har goda grundkunskaper, säger Maria Gretzer.

RYTTARE SOM HÅLLER STILEN
Fredrik Spetz och Hanna Moisander är tillsammans med Maria Gretzer med i den film om stilhoppning
som Svenska Ridsportförbundet och Mountain Horse producerat.
Fredrik Spetz, 24 år, jobbar sedan något år som beridare hos
Maria Gretzer. I filmen rider han sjuåriga Madonna. Innan Fredrik började hos Maria var han ett halvår hos den danske hoppryttaren Thomas Velin och två år hos Marcus Ehning i Tyskland.
– I Tyskland är stilhoppning väldigt stort. Yngre ryttare
och även unghästar bedöms alltid utifrån stil vilket innebär
att man måste rida väl för att kunna avancera uppåt i klasserna. Det var tydligt att det gav resultat i form av både välutbildade hästar och ryttare.
Vad betyder stilhoppning för dig?
– För mig betyder det bra ridning, där sits och inverkan
hänger ihop.
Fredriks mål är att tävla hoppning på högsta nivå och att
utbilda och ta fram hästar till den nivån.
Hur kändes det att vara med på film?
– Kul! Ett bra initiativ och kul att få vara med. Det blev en bra
träning med nyttiga tankeställare.
Hanna Moisander är 18 år och tävlar för Borås Fältrittklubb,
där hon är ordförande i ungdomssektionen och en av ini-

tiativtagarna till de lokala stilhoppningar som klubben anordnat.
Ponnyn Belinda har hon lånat under fyra år och på den
tiden har de avancerat från Lätt C till medelsvår hoppning.
I årets upplaga av Mountain Horse Stilhoppningscup tog
de silver. Belinda är en nittonårig arab/welshkorsning som
älskar att hoppa.
Vad betyder stilhoppning för dig?
– Det är ett bra koncept för att få fram en bra grund. Rätt
stil gör det lättare att avancera i klasserna. Jag har alltid
tyckt att det varit bra med stilhoppning, det är viktigt och
jag kommer att prioritera sådana tävlingar framöver.
Eftersom Hanna är 18 år är detta det sista året hon tävlar ponny och planen är att fortsätta på stor häst.
– Mitt mål är att vidareutbilda mig inom ridningen och bli
beridare.
Hur kändes det att vara med på film?
– Lite nervöst i början, men sedan kunde jag slappna av
och då kändes det bra. Det var jättenyttigt att få rida för
Maria Gretzer, jag fick många bra tips.

STILIGT JUNIORGULD I FRANKRIKE
Det blev våra ungdomsryttare som stod för de verkliga framgångarna på mästerskapen.

stilhoppning som vi påbörjat, säger hon om Märta Elander Wisten
som är baserad på Rolf-Göran Bengtssons anläggning i Tyskland.
Silver till fälttävlansungdomarna
Ungdomsryttarna stod för de verkliga framgångarna i mästerskapen. Förutom hoppguldet kom även fälttävlans juniorer hem med
medalj.
Fälttävlansjuniorerna red hem ett lagsilver på sitt EM i
schweiziska Avenches. Sverige hade tre ryttare bland de tio bästa
med Hannes Melin på en fjärdeplats.
Alla fyra ryttarna, Christoffer Forsberg, Hannes Melin, Maria
Bredberg och Ludwig Svennerstål, var felfria i terrängen, och låg
tillsammans med Storbritannien i en klass för sig inför det avslutande banhoppningsprovet. Ner till trean Frankrike skilde 15 straff,
till ledande Storbritannien två. Genom en bra banhoppning
bärgade svenskarna lagsilvret.
Klart för OS
Både hopplandslaget och dressyrlandslaget klarade årets stora
mål, att kvala till OS.
Dressyren kom dessutom hem från Italien med ett lagbrons runt
halsen. Hopplaget blev femma på EM och fortsatte sedan med att
bli tvåa i Samsung Super League-finalen och klara biljetten till
nästa års superliga.
Anne-Christine Arvidsson vann maraton på VM för ponnykuskar
för tredje mästerskapet i rad och kom hem med ett VM-silver
totalt. Axel Olin vann precisionsmomentet på VM i körning för par,
den ende att klara den avslutande konbanan felfritt.

AVEL OCH SPORT I SAMVERKAN
Under en intensiv vecka i oktober samlas morgondagens stjärnor på Flyinge under Avel & Sportchampionatet.
Bakom evenemanget står SwedeHorse, där Svenska Ridsportförbundet och ASVH är hälftenägare.
I Avel & Sportchampionatet visas och tävlas unghästar från
tre till sex år i dressyr och hoppning. Vinnare utses i de
Öppna championaten, och när det gäller de fem- och sexåriga hästarna även i Breeder’s Trophy.
Med kval, semifinaler och finaler är det en otrolig mängd
hästar som visas och att ro hela arrangemanget i land är ett
stort men roligt arbete. 366 ryttare med 624 hästar var anmälda till årets Avel & Sportchampionat. Publiken uppskattar
också veckan med landets bästa unghästar samlade på en

plats, i år beräknas mellan 13 000 och 15 000 besökare
kommit till Flyinge.
– Det är ett stort och viktigt evenemang för oss alla. Jag är
imponerad av hur fint årets arrangemang flöt, säger Ridsportförbundets ordförande Bo Helander som under året
också tackade av Jan-Ove Hallgren vid SwedeHorse bolagsstämma när denne avgick som ordförande efter åtta år.
– Jan-Ove har gjort ett fantastiskt bra jobb och utvecklat
Avels- och sportchampionaten till det framgångsrika evenemang det är idag.
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Både hoppningens och fälttävlans juniorer kom hem med
blänkande medaljer. Dressyren och hoppningen klarade årets mål,
och ett lyckat Avel & Sportchampionat avslutade året.
Några som verkligen gjorde en stilfull insats under 2007 var
juniorlaget i hoppning.
Det svenska juniorlaget tog EM-guld i hoppning i franska
Auvers. Laget låg på åttonde plats efter första omgången och
återigen såg det ut som en lagmedalj skulle gå de svenska
ryttarna förbi.
Men med ett fantastiskt lagarbete där ryttare, ledare och
tränare peppade och stöttade varandra till en formidabel insats.
Efter andra omgången låg Sverige i delad ledning och det blev
omhoppning mot Tyskland.
Sverige, liksom Tyskland, satte tre nollor i omhoppningen men
de svenska juniorerna var snabbare! Alexander Zetterman, Linn
Widmark, Eleonor Bellander och Märta Elander Wisten kunde
bärga Sverige första lagguld på ett junior-EM.
Alexander Zetterman och Märta Elander Wisten slutade individuellt på fjärdeplats och Märta Elander Wisten blev dessutom meetingets bästa kvinnliga juniorryttare.
Konkurrensen är hård även på mästerskapen för ungdomsryttarna. Till EM för young rider och juniorer i franska Auvers var 181 ryttare från 29 nationer anmälda.
– Fantastisk fin framgång som visar att vi i vårt svenska system
kan ta fram ryttare av världsklass, kommenterar Maria Gretzer.
– Att en i det här laget tränar för en världens bästa stilryttare
visar bara på hur viktigt det är med god ridning och goda förebilder, och vikten av att vi inte släpper på den utveckling med

SVENSK DRESSYR I UTVECKLING
Med fem mästerskapsmedaljer på fyra år, flera ryttare i världstoppen och en allt bredare dressyrtopp
har svensk dressyr närmat sig sin vision med stormsteg.
Under 2007 red det svenska dressyrlaget hem sitt andra EMbrons i italienska Turin och i slutet av året återfanns två ryttare
bland den absoluta världstoppen: Jan Brink och Tinne Vilhemson
Silfvén. Genom bronsmedaljen säkrades också OS-biljetten 2008
för det svenska laget.
Det var för fem år sedan bygget av svensk dressyr av idag började. Med Antonia Ax:son Johnson som ny ordförande inleddes ett
omfattande struktureringsarbete och genom klara mål och riktlinjer
har dressyren idag en stadig ledstång och en tydlig, om än kaxig,
vision att sträva vidare mot. Nu handlar inte ”att bli ledande” bara
om medaljer. Sverige går redan i bräschen för den publika utveck-

lingen inom sporten och att vara ledande innebär också att öka intresset för dressyren i stort. Under 2007 uppgick antalet starter till
rekordhöga 21 253, från lätt klass till Grand Prix på regional tävling
och uppåt. Under 2007 startade 45 ekipage i Grand Prix vilket är
rekord. På SM har klasserna dubblats under senare år och antalet
lag på Lag-SM likaså. 34 seniorer och 26 ungdomsryttare rymdes
under året i dressyrens elitgrupper.
Projektet God Ridning som arbetar för bättre grundridning
genom bland annat nya de nya tävlingsformerna Ryttar- och Dressyrryttartest, övergår från och med 2008 från projekt till ordinarie
verksamhet.

TÄV L I N G
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BRIAR BLEV ÅRETS HÄST
Med över 100 Grand Prix-starter och fem mästerskapsmedaljer är dressyrhingsten Briar 899 unik.
2007 utnämndes han till Årets Häst i alla kategorier på en fullsatt Ryttargala i Stockholm där
Ridsportförbundet var medarrangör för första gången.
Motivation, glädje och kunskap är receptet bakom den framgångsrika karriären menar ryttaren Jan Brink.
– Dressyrhästen måste ha kul och variation i vardagen,
säger Jan som kan sin Briar utan och innan vid det här laget.
Han är som en vän och vi har hängt ihop i fjorton år.
Att ekipaget legat stadigt i toppen i nästan ett decennium är ingen slump. Inte heller att Briar travat sånär som skadefri genom dressyrlivet sedan han föddes. Bakom ligger
en kunnig och noggrann matchning för att hålla den speciella hästkraften vid god vigör och gott humör. Mycket handlar om rätt management, i varje detalj.
Briar ägs av och är uppfödd av Hans Yngve Göransson.
Jan har utbildat hingsten från grunden och haft honom
sedan han var en raggig unghäst. Att se långsiktigt och möjligheterna i varje individ är Jans styrka. Många års erfarenhet av hästar i alla åldrar och de flesta grenar, har gett
honom hästkunskapen och rutinen, horsemanshipet. Jan
har också tålamodet och hängivenheten som måste till för
en lång karriär på topp. Briar har sundheten, fysisken och
den rätta ”interiören”. Psyket och viljan betyder massor för

dressyrhästen. Att resa bra och spänna av men ha den rätta
elektriciteten i skarpa lägen.
Redan som nioåring var Briar med i OS-elden i Sydney.
Något år senare fanns han med bland världens topp tio, 2002
tog han hem sin första världscupseger i Globen och sommaren därpå sina första mästerskapsmedaljer på EM i England.
OS- i Aten blev ekipagets andra. De senaste sju åren har Briar
i stort sett toppat rankingen för internationella dressyrhingstar.
Fem raka SM-tecken är svenskt fyrbent rekord. Sex
världscupsegrar är bara en bråkdel av många framgångar.
De dubbla EM-medaljerna 2005 blev en bra uppvärmning inför segern i Aachens dressyrchampionat där Brink
och Briar vann i stor stil och skrev in sig i den svenska ridsporthistorien – igen.
– Nu är han 16 år och utvecklas fortfarande, det är fantastiskt, sade Brink inför sitt och Briars tredje raka lag-EMbrons förra året. 2008 förbereder sig Briar för sitt sista OS
men knappast sin sista tävling.
När dressyrkungen tänker abdikera, det får glädjen och
motivationen avgöra.

HANDSLAGET HAR SATT
RIDSPORTEN I RÖRELSE
1 100 projekt, 59 miljoner kronor och 53 000 barn och ungdomar. Handslaget har satt ridsporten
i rörelse. Under året gick idrottssatsningen i mål.
Handslaget är benämningen på regeringens extra satsning på
idrotten som inleddes 2004 och avslutades 2007. Ridsportens
Handslag sammanfattades i en fyllig rapport under året.
Under fyra år fördelades totalt 1 miljard kronor till idrotten enligt
vissa direktiv. Största delen av medlen riktades direkt till den lokala
idrottsverksamheten. Riktlinjerna var att medlen skulle främja och
uppmuntra föreningar och förbund och fysiskt aktivera barn och
ungdomar genom att

HAN DS LAG ET
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•
•
•
•
•
•

öppna dörrarna för fler
hålla tillbaka avgifterna
satsa mer på flickors idrottande
delta i kampen mot droger
intensifiera kampen mot droger
intensifiera samarbetet med skolorna

Ansvaret för Handslaget har legat på varje idrotttsförbund som
skräddarsytt upplägg och fördelning av medel efter sina respektive
behov och önskemål. Ridsporten fördelade medlen centralt och
valde att arbeta på bred front mot de fyra första målen enligt ovan.
Ridklubbarna uppmanades söka medel ur projektpotten och kreativiteten släpptes fri.
Ridsporten var med på noterna från start. Första handslagsåret
innehöll många mindre projekt varav många byggde på idéer som
länge grott i klubbarna men som nu äntligen kunde få liv tack vare
Handslaget. År två fokuserade en tredjedel av projekten på att
hålla tillbaka avgifterna medan trenden under de sista två åren gick
mot mer långsiktiga utvecklingsprojekt i linje med idéprogrammet
Ridsporten Vill. En tydlig tendens år tre och fyra var även intresset
för kompletterande träning och hälsa.
Regionala satsningar
Handslaget erbjöd även ridsportdistrikten möjlighet att söka
regionala utvecklingsmedel för att stötta den föreningsverksamhet som distriktet själv hade svårt att driva. Ponnia Cup i Småland är ett exempel på en regional satsning. Talangsatsningen
Future Factory en annan. I Värmlands Ridsportförbund genomfördes en inventering av distriktets handikappverksamhet.
Nästa utmaning
Den erfarenhet som Handslaget inneburit för ridsporten ställer
organisationen inför helt nya krav. Handslaget medför många

effekter, långt fler än vad ridsporten hittills haft förmåga att fånga
upp. Det är här framtidens utmaning finns.
2008 går ännu en fyraårig satsning vidare – Idrottslyftet.
Handslaget har bland annat…
• utvecklat föreningarna och har startat en dialog mellan Svenska
Ridsportförbundet och föreningarna.
• ökat gemenskapen, viktigaste faktorn till att en ung person stannar kvar i sin förening.
• satt ridsporten i rörelse. Diskussionen kring att ryttare är idrottare
tog fart. Många klubbar provade att arbeta med det nya synsättet.
• fått ungdomarna att stanna i stallet. Meningsfulla och riktade
aktiviteter får ungdomarna att trivas och känna sig uppskattade.
• utvecklat många nya ledare. Utbildning av ledare har varit central och Handslaget har samtidigt ökat behovet av ledare varför
fler ungdomar fått möjligheten att kliva fram.
• gett ny energi. Föreningar har fått kraft att arbeta med långsiktiga satsningar i en positiv samverkansspiral – många kan glädjas åt fler medlemmar i en utökad verksamhet.
• ökat LOK-stödsstatistiken mitt i en vikande trend. Hela 90% av
alla Handslagsprojekt har beviljats LOK-stöd.
• ökat kontakten med andra klubbar och idrotter. Många samverkansprojekt både inom och utanför sporten.
• ökat intresse för tävling och träning. Intresset för att utveckla
tävlingsverksamheten har varit stort.
FÖRDELNING HANDSLAGSMEDEL RIDSPORT
År 1: 100 miljoner totalt. 3,2 miljoner till ridsporten
År 2: 200 miljoner totalt. 6,2 miljoner till ridsporten
År 3: 300 miljoner totalt. 9,5 miljoner till ridsporten
År 4: 400 miljoner totalt. 12,5 miljoner till ridsporten
DELTAGARE I HANDSLAGET RIDSPORT
År 1: 13 000
År 2: 20 000
År 3: 8 510
År 4: 9 872
Över 50 000 barn och ungdomar medverkade i Handslaget. En övervägande majoritet var tjejer och endast
15 procent killar, vilket motsvarar könsfördelningen i förbundet i stort.

KALMAR KOMBINERAR
HÄST OCH HÄLSA
Hos 300 medlemmar starka Kalmarbygdens Fältrittklubb handlade Handslaget om ett helhetsgrepp
kring fysisk träning.
– Ridning en gång i veckan är inte tillräcklig motion, säger Tina Stjärndal, ridskolechef och eldsjäl i projektet.
Kalmar ville aktivera sina medlemmar på fler sätt än bara genom ridningen.
För att utvecklas som ryttare krävs både kondition, balans och koordination.
– Tidigare hade till exempel bara våra hästar en igångsättningsvecka efter betet, nu har självklart våra ridelever det också, säger Tina.
Grupper i olika åldrar fick testa olika former av träning kopplad till den ordinarie ridutbildningen med fokus på balans, bålstabilitet,
smidighet och takt. Alla testgrupper filmades för att utvecklingen skulle kunna studeras.
– Elever som varit svåra att få att röra på sig har haft agility med ponnyerna, berättar Tina.
Hon berättar entusiastiskt hur att ridelever i alla åldrar nu börjar ta ett eget ansvar för sin träning.
– Vi ser att barnen börjar se ridningen som en idrott!
Listan över aktiviteter under de två Handslagsåren kan göras lång: voltige, balansbana och stafett med shetlandsponnyer, basket
i höladan, skogsrace, ryttarstretching i klubbrummet, teori om kost och hälsa, massage…
Projektet har fått många roliga effekter i klubben. Antalet ridande har till exempel ökat från 130 till 170 ridande i veckan. Idag kompletteras varje ridpass med ett fyspass för ryttaren och ryktet om klubbens idrottssatsning har spridit sig.
Klubben har också jobbat för att utbilda unga ledare.
– Vårt förändringsarbete är igång och vi har en färdig plan på hur vi vill arbeta fem år framåt i tiden. För mig som ridskolechef sedan
14 år, har allt detta gett en otrolig kick.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Styrelsen och styrelseordföranden för Svenska Ridsportförbundet Sandra Olofsson, Växjö och Agneta Wulf, Lerum, valdes om för en
avger härmed följande årsredovisning och koncernredovisning för period av ytterligare fyra år. Eva Benita-Brodin, Stockholm, och Bo
perioden 1 januari till 31 december 2007.
Kjellgren, Åkersberga, kvarstår i två år. Eva Andersson och Gabriella Bragée valdes om som suppleanter för en period av två år, och
Lena Engström valdes till ny suppleant, också hon för de närmaste
Ändamål
Svenska Ridsportförbundet är en ideell förening och ett av 68 spe- två åren.
Centrala Ungdomssektionen har två ledamöter i förbundsstyrelcialidrottsförbund i Riksidrottsförbundet och anslutet till Fédération Equestre Internationale samt Sveriges Olympiska Kommitté. sen, Helena Carlsson, Växjö, och Erik Edeen, Uppsala, med Linnéa
Svenska Ridsportförbundet har enligt sin stadga till uppgift att Hedberg och Johanna Nilsson som personliga suppleanter.
Tjugo motioner från distrikt, föreningar och enskilda behandlafrämja och företräda ridsporten samt därtill knuten verksamhet
des på förbundsstämman.
inom och utom riket.
Stämman fastställde förbundsstyrelsens förslag till Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan för 2008 och 2009.
Medlemmar
Svenska Ridsportförbundets medlemmar är 962 föreningar förVäsentliga händelser under räkenskapsåret
delade på 19 distrikt.
Ny generalsekreterare
En ny generalsekreterare har rekryterats under året sedan Sten
Styrelsearbetet
Styrelsen har under 2007 haft 10 protokollförda sammanträden. Mogard lämnat sin tjänst.
I november kunde Carina Sjöberg anställas och hon tillträdde sin
tjänst i mars 2008.
Förbundsstämma
Under hösten genomfördes en Distriktsordförandekonferens.
I maj 2007 hölls Svenska Ridsportförbundets stämma i Borås.
Representanter för 18 distrikt och 66 föreningar var närvarande. Förbundets pågående och planerade projekt och planer diskuBo Helander valdes enhälligt till ny ordförande efter Sven Tolling terades. Verksamhetsinriktningen och dess inriktningsmål presensom valde att inte stå till förfogande för omval efter sex år som terades mer i detalj och blev föremål för gemensam beredning och
diskussion.
förbundsordförande.
Under 2007 avslutades statens fyraåriga satsning Handslaget
Förbundsstyrelsen fick fyra nya ledamöter; Jan Wikskär, Kalmar,
Gunilla Wikman, Stockholm, Sven-Östen Johansson, Umeå, som tillfört idrotten totalt 1 miljard under de fyra åren. Projektet
fortsätter nu under namnet Idrottslyftet, och ridsporten har under
Sandra Muszynski, Halmstad.

Redovisat resultat för
moderföretaget i flerårsperspektiv
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Redovisat resultat för
koncernen i flerårsperspektiv
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I koncernredovisningen ingår från och med
1999 Svenska Ridsportförbundets Service AB
och från och med 2000 till och med 2002 SRA
Svenska Ridsportförbundets AffärsAktiebolag.
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skaper. Provet för ridsportens Gröna kort kommer att finnas i projektets databas.
Inom Jordbruksverkets satsning, Livskraftigt hästföretagande,
genomfördes projektet Ridsportens Affärsskola av Svenska Ridsportförbundet under hösten 2007. Tjugo ridskolechefer från hela
landet fick under hösten möjlighet att gå Ridsportens Affärsskola.
Affärsskolan, som genomfördes vid tre tvådagarstillfällen på
Bosön, tog upp ämnen som ledarskap, coachning, ekonomi,
juridik och kommunikation.
Redan under 2006 genomförde SvRF regionala affärsskolor
på sex platser i landet med 165 deltagare, inom samma satsning.
Efterfrågan på en fortsättning var stor och glädjande nog kunde
projektet fortsätta under 2007 och får förmodligen en fortsättning
även 2008.
Häst&Ryttare, förbundets tryckta medlemstidning, kom ut med
åtta nummer, varav två dubbelnummer, under året. Tidningen visar
en positiv utveckling både annonsmässigt och i utökning av antal
sidor. Chefredaktör Hege Hellström aviserade sin uppsägning
i slutet av året och ersattes av Anna af Sillén, som tidigare varit
tf chefredaktör under Hellströms föräldraledighet.
Under 2007 har flera nya sponsorer knutits till Svenska Ridsportförbundet.
Avtalet med huvudsponsorn Agria löper vidare enligt ett femårsavtal och avtalen med Krafft och ATG har förnyats, förändrats
och utökats.
Nya officiella leverantörer är EquiTours, Best Western och
Bürstner, som står för den så kallade Hippomobilen, Svenska
Ridsportförbundets mobila monter och informationscenter.

Nyckeltal

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

12,1

10,0

11,2

10,7

8,5

3,5

1,8

2,9

3,8

8,6

Redovisat resultat, Mkr

2,1

–1,2

0,5

2,2

5,0

1,7

–1,1

0,6

–4,8

–1,8

Rörelsens intäkter, Mkr

63,1

62,1

56,6

55,2

58,2

55,0

49,0

58,4

52,5

44,3

Kassalikviditet, %

187

175

176

179

143

110

81

95

117

179

49

48

48

50

39

22

13

15

28

51

Eget kapital, Mkr

Soliditet, %

Not:
Uppgifter fr o m år 1999 avser hela koncernen.
Kassalikviditeten visar omsättningstillgångar minus varulager i förhållande till kortfristiga skulder.
Soliditeten visar eget kapital i förhållande till de totala tillgångarna.

19
F Ö R VA LT N I N G S B E R ÄT T E L S E

det första verksamhetsåret som löper fram till 30 juni 2008 tilldelats 12,3 miljoner i föreningsstöd. Föreningar anslutna till
förbundet söker som tidigare medel till projekt.
Ytterligare 3,3 miljoner kronor har tilldelats ridsporten för förbundsutveckling.
Påbörjade projekt är en IT-satsning med en översyn av förbundets hemsida som utökas med ett intranät, en utveckling och
förbättring av tävlingsdatasystemet, arrangerande av Ridsportforum i oktober 2008, en säkerhetssatsning och satsningar på
ideella ledare.
Hösten 2007 överlämnades ett förslag till nya regler för veterinär på tävlingsplats till jordbruksminister Eskil Erlandsson. Förslaget innebär ett enklare förfarande för ridsportarrangörer vad
gäller veterinär på tävlingsplats, och är framtaget av ensamutredare Bertil Norbelie. Till sin hjälp har Norbelie haft ett antal
experter från olika hästsportorganisationer, bland annat fanns
Sven Tolling för Svenska Ridsportförbundet med i expertgruppen.
Djurskyddsmyndigheten avvecklades vid halvårsskiftet 2007.
Innan dess hann myndigheten lägga fram sina nya föreskrifter
för hästhållning. I sitt slutliga förslag tog myndigheten hänsyn till
en del av de synpunkter Svenska Ridsportförbundet lämnade i
sitt remissvar. De nya hästhållningsreglerna har fler funktionskrav och längre övergångstider än vad som föreslogs i de tidiga
skrivningarna.
Det Hästkunskapsprojekt som initierades under 2006 fortsatte
att utvecklas under 2007 och är redo för lansering under 2008.
Projektet ska vara Internetbaserat och fungera både som en kunskapsbas och ett utbildningscentrum med möjlighet att testa kun-
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Mountain Horse startade året med en stilhoppningscup för ponny
och har därefter utökat samarbetet med förbundet i olika projekt.
Även Lamicell tillkom som ny sponsor av en stilhoppningscup
för häst.
Svennerstål & Partners gick in som huvudsponsor till fälttävlan.
Royal Bank of Scotland startade ett samarbete med dressyren
som också fortsatte sitt mångåriga samarbete med Åhléns. Körningens sponsor ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers fortsatte sitt
engagemang.
Inom ramen för Hästsportens Ungdomssatsning har flera projekt satt igång. Ridskoleambassadörer är ett av dem. Tanken är att
ambassadörerna ska vara goda förebilder i mötet med hästar och
människor och uppdraget är inte bara att inspirera och motivera
dem på våra cirka 500 ridskolor utan också att sprida kunskap
och insikt om den svenska ridskolan. Ridskolorna fyller en stor
funktion både för utbildningen i ridsport och hästkunskap, men
också som fritidsgårdar och samlingsplatser. Lars-Olof Axén, AnnMargrethe Andersson och Markus Henriksson, har påbörjat sitt
arbete som ambassadörer.
Ett annat projekt inom Hästsportens Ungdomssatsning som tog
rejäl fart under 2007 är Talang till Topp, som landat i en tydlig regional satsning i flera av Ridsportförbundets distrikt. Satsningen
går under namnet Future Factory. Det startade i Smålands Ridsportförbund och har nu fått flera efterföljare.
Ridsportens Utbildningstrappa blev 2007 ett tydligt avstamp efter
utbildningskonferensen på Johannesberg i slutet av 2005. Arbetet
med att få fram trappans slutliga utformning har skett genom olika
processer i organisationen. Utbildningstrappan visar hur ridsportens
utbildningsvägar kompletterar varandra och hur det är möjligt att nå
sitt utbildningsmål på flera olika sätt inom ridsportens utbildningar.

Dotterbolaget
Svenska Ridsportförbundet har genom sitt dotterbolag Svenska
Ridsportförbundet Service AB en webb-shop med försäljning via
hemsidan, www.ridsport.se. I Service AB finns också ett avtal med
Sveriges Television AB om sändningar av världscupen i hoppning.
Syftet med sändningarna är att säkerställa och öka intresset för
ridsport. Bolaget har genom avtalet med SVT sändningarna för
World Cup serien 2006/07, 2007/08.
Genom avtalet har Svenska Ridsportförbundet Service AB
programsponsringsrätten. Försäljningen av programsponsring, så
kallade billboards, har inte nått upp till förväntad nivå.
Trots att försäljningen av egna produkter varit framgångsrik,
bokslutet visar ett överskott på 1,1 miljoner, så överskuggar ändå
tillkortakommandet vid ”billboards-försäljningen” resultatet. Dotterbolaget redovisar under 2007 ett underskott.
Verksamheten vad gäller försäljning av utbildningsmaterial,
böcker, tävlingsartiklar med mera i webb-shopen, har minskat. Ordermottagningen har tagits över av Svenska Ridsportförbundet.

Intäktsfördelning 2007

Kostnadsfördelning 2007

Medlemsavgifter 17%
Övrigt 6%
Försäljning 4%
Hästsportens
ungdomssatsning 3%

RF bidrag 23%

Kursavgifter 3%
Annonsintäkter 5%
Sponsorer 14%
Licenser 25%

Ekonomi
För 2007 redovisar koncernen ett överskott på 2,1 miljoner kronor.
Inkomstfördelning och kostnadsfördelning framgår av sidan 8 och
9 samt i resultaträkningen i årsredovisningen.
Framtida utveckling
I Svenska Ridsportförbundets Verksamhetsinriktning för 2008
och 2009 fokuseras på utveckling kring den ideella ledaren, tävling, samhällskontakter, nya medlemmar, antidopning, yrkesutbildning, säkerhet, föreningskunskap, hästhållning och
kommunikation.

Möte,
representation 2%
Tele, porto, material,
lokal m m 13%
Bidrag klubbar, distrikt,
anläggningar 4%
Arvoden tränare, lagledare,
domare, prispengar,
projektarvoden 17%

Personal kansliet 22%
Tävling/Träning 7%
Folkhögskola bidrag 2%
Övrigt 3%
Resekostnader,
hästtransport 9%
Främmande tjänster 21%
Avskrivningar 0%

Diagrammet visar fördelning av intäkter under år 2007 för koncernen
Svenska Ridsportförbundet. De största inkomstkällorna för Svenska Ridsportförbundet är licensavgifter (16,1 Mkr), RF-bidrag (14,3 Mkr), medlemsavgifter (10,6 Mkr) och sponsorintäkter (8,9 Mkr). Tillsammans utgör
dessa intäkter ca 79 % av de totala intäkterna för hela koncernen. Statligt
bidrag för projekt inom Hästsportens Ungdomssatsning uppgår till ca 1,9
Mkr. Försäljningsverksamheten, ca 2,8 Mkr, står Svenska Ridsportförbundets Service AB för med sin förlagsverksamhet. Under ”Övrigt”, ca
3,8 Mkr, redovisas evenemangsintäkter, vidarefakturering av kostnader
samt övriga diverse intäkter inkl ridborgarmärken.

Diagrammet visar fördelning av rörelsens kostnader under år 2007 för
koncernen Svenska Ridsportförbundet. Den största kostnaden utgörs av
personalkostnader, ca 20 Mkr. Kanslipersonal ingår i detta belopp med
ca 13 Mkr, resterande 7 Mkr utgörs av övriga skattepliktiga arvoden
samt löner och arvoden till visstidsanställda. I diagrammet ovan redovisas
kanslipersonal separat och övriga skattepliktiga ersättningar och arvoden
redovisas under rubriken ”Arvoden tränare, lagledare, domare, prispengar,
projektarvoden”.

Följande projekt kommer att påbörjas, avslutas eller fortsätta
under 2008:
• Förbättring av hemsidan www.ridsport.se, inklusive en intranetlösning.
• Lansering av en ny tävlingsdatabas med central anmälan,
en integrering av distriktens tävlingsterminer och en förbättrad
resultathantering.
• Kunskapssatsning både för medlemmar och ryttare utanför
förbundet, det så kallade Hästkunskapsprojektet.
• Fokusering på säkerhetsarbete, bland annat med nylansering
av filmen I säkraste laget, som omarbetas till en DVD.

Resultat och ställning
Resultatet av koncernens och förbundets verksamhet samt den
ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår av
efterföljande resultaträkningar och balansräkningar med noter.

2008 är också ett OS-år med allt vad det bär med sig av satsningar på tävlingsområdet. Sverige är en av sex nationer att ha
lag kvalade i samtliga av ridsportens tre OS-grenar; dressyr, fälttävlan och hoppning.

Styrelsen föreslår att vinstmedlen
disponeras så att i ny räkning överförs

Förslag till vinstdisposition
Förbundet
Till förbundsstämmans förfogande står
följande vinstmedel:
Balanserade vinstmedel
Årets resultat

8 054 977,72
4 066 489,83
12 121 467,55
12 121 467,55
12 121 467,55
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Bruttokostnader 2007
Service AB 9%
Projekt 8%

Ridklubb/Ridskola 8%
Förbund/Samhälle 3%
Sponsorverksamhet 6%
Kommunikation 6%

Kansli, utskott,
styrelsen 14%
Medlemstidning 11%

Tävling/Sport 35%

Verksamheternas bruttokostnader omfattar även personalkostnader
på kansliet för respektive avdelning.

KONCERNRESULTATRÄKNING
kkr

Not

070101–071231

060101–061231

32 619
10 628
17 800
2 029

30 790
10 247
18 692
2 357

63 076

62 086

–1 188
–40 607
–19 828
–250

–1 486
–42 418
–19 645
–330

–61 873

–63 879

1 203

–1 793

941
–2

568
–10

1
Rörelsens intäkter m m

Nettoomsättning
Medlemsavgifter
Bidrag
Övriga intäkter

3

Summa intäkter
Rörelsens kostnader

2

Färdiga varor och handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

4
5
6, 7

Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella investeringar

939

558

22

Resultat efter finansiella poster

2 142

–1 235
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Ränteintäkter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa resultat från finansiella investeringar

ÅRETS RESULTAT

2 142

–1 235

KONCERNBALANSRÄKNING
kkr

Not

071231

061231

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer
Förbättring på annans fastighet

6
7

8

Summa anläggningstillgångar

176
0

319
0

Reservfond

176

319

Balanserad vinst
Årets resultat

805
168
0

805
164
73

973

1 042

1 149

1 361

Omsättningstillgångar
Varulager m m

071231

061231

20

20

9 982
2 142

11 217
–1 235

12 124

9 982

12 144

10 002

196

196

196

196

4 268
557

2 650
464

Fritt eget kapital

Summa eget kapital
Långfristiga skulder

Övriga långfristiga skulder

10

Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

Färdiga varor och handelsvaror

464

692

1 282
525

1 262
813

2 108

1 729

3 915

3 804

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

19 090
23 469

15 195
19 691

SUMMA TILLGÅNGAR

24 618

21 052

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intresseföretag
Långfristiga värdepappersinnehav
Övriga långfristiga fordringar

kkr

9

Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter

7 453

7 740

Summa kortfristiga skulder

11

12 278

10 854

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

24 618

21 052

Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

Inga
1 500

Inga
4 200

FÖRBUNDETS RESULTATRÄKNING
kkr

Not

070101–071231

060101–061231

29 158
10 628
17 800
2 125

26 497
10 247
18 692
2 480

59 711

57 916

–37 034
–19 281
–243

–38 720
–19 263
–322

–56 558

–58 305

3 153

–389

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

915
–2

558
–10

Summa resultat från finansiella investeringar

913

548

Resultat efter finansiella poster

4 066

159

ÅRETS RESULTAT

4 066

159

1
Rörelsens intäkter

Nettoomsättning
Medlemsavgifter
Bidrag
Övriga intäkter

3

Summa intäkter mm
Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

4
5
6, 7

Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella investeringar

FÖRBUNDETS BALANSRÄKNING
kkr

Not

071231

061231

6
7

176
0

312
0

Belopp vid årets ingång
Årets resultat

176

312

Summa eget kapital

100
780
168
0

100
780
164
73

13
8

Summa anläggningstillgångar

1 048

1 117

1 224

1 429

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

071231

061231

12

8 055
4 066

9 820
159

12 121

9 979

196

196

196

196

4 127
546

2 570
454

Långfristiga skulder

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag
Andelar i intresseföretag
Långfristiga värdepappersinnehav
Övriga långfristiga fordringar

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Fritt eget kapital

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer
Förbättring på annans fastighet

kkr

9

1 173
666
487

1 087
1 406
523

1 756

1 424

4 082

4 440

18 845

14 959

22 927

19 399

24 151

20 828

Övriga långfristiga skulder

10

Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter

7 161

7 629

Summa kortfristiga skulder

11 834

10 653

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

24 151

20 828

Inga
Inga

Inga
Inga

Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

11
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NOTER
Not 1

Alla belopp redovisas i kkr om inte annat anges.

Redovisningsprinciper

Årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd.
Värderingsprinciper m m

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
Materiella tillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen när de på basis av tillgänglig information är sannolikt
att den framtida ekonomiska nyttan som är förknippad med innehavet tillfaller koncernen/företaget och att anskaffningsvärdet
för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Avskrivningsprinciper för materiella anläggningstillgångar
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Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod.
Nedlagda kostnader på annans fastighet
Inventarier, verktyg, installationer
Persondatorer, IT investeringar mm

5 år
3–10 år
3 år

Den sammanställda koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden. Förvärvsmetoden innebär att ett förvärv av dotterföretag betraktas som en transaktion varigenom moderföretaget
indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder. Från och med förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen det förvärvade företagets intäkter och kostnader,
identifierbara tillgångar och skulder liksom eventuell uppkommen
goodwill eller negativ goodwill.
Andelar i intresseföretag redovisas till anskaffningskostnad.
Eliminering av transaktioner mellan koncernföretag

Inom koncernen förekommer inte några omfattande transaktioner mellan företag i koncernen. Koncerninterna fordringar och
skulder samt transaktioner mellan företag i koncernen har eliminerats i sin helhet för att ge en rättvisande bild av koncernens
totala ekonomi.
Aktieägartillskott

Aktieägartillskott redovisas över eget kapital.
Koncernuppgifter

Koncernredovisningen omfattar ett helägt dotterbolag, Svenska
Ridsportförbundet Service Aktiebolag, org. nr. 556246-8461
med säte i Hallstahammar.

Fordringar

Fordringar redovisas till anskaffningsvärde minskat
med eventuell erforderlig nedskrivning.
Varulager

Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet
enligt först in- först ut- principen, respektive verkligt värde.

Not 2

Not 3

Intäktsredovisning

Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter.
Som inkomst redovisas det verkliga värdet av vad som erhållits
eller kommer att erhållas. Avdrag görs för lämnade rabatter. Inkomsten från försäljning av varor redovisas som intäkt när följande villkor är uppfyllda; de väsentliga risker och förmåner som
är förknippade med varornas ägande har överförts till köparen
och inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Ränta, royalty och utdelning redovisas som intäkt när det är
sannolikt att koncernen/förbundet kommer att få de ekonomiska
fördelar som är förknippade med transaktionen samt att inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Koncernredovisning

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00.

Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Försäljning inom koncernen under räkenskapsåret uppgår till
cirka 0,7% av den totala nettoomsättningen. Inköp inom koncernen uppgår till cirka 0,4% av de totala rörelsekostnaderna.

Nettoomsättning

Koncernen

Licenser
Försäljning
Sponsorintäkter
Annonsintäkter
Kurs-/anmälningsavgifter
Ridborgarmärket
Summa
Moderföretaget

2007

2006

16 122
2 774
8 913
3 004
1 634
172

15 463
3 650
7 868
2 300
1 204
305

32 619

30 790

2007

2006

Licenser
Sponsorintäkter
Annonsintäkter
Kurs-/anmälningsavgifter
Ridborgarmärket

16 122
8 226
3 004
1 634
172

15 463
7 225
2 300
1 204
305

Summa

29 158

26 497

Moderföretaget

Ersättning till revisorerna

Koncernen

2007

2006

160

158

51

158

211

316

2007

2006

137

135

51

158

188

293

Revision:

KPMG Bohlins AB
Andra uppdrag än revisionsuppdraget:

KPMG Bohlins AB

Moderföretaget
Revision:

KPMG Bohlins AB
Andra uppdrag än revisionsuppdraget:

KPMG Bohlins AB

Not 5

2006

470
192
11 574

Totala löner och ersättningar

12 330

12 236

4 322

4 183

1 350
5 672

1 215
5 398

Totala löner, ersättningar, sociala avgifter
och pensionskostnader för moderbolaget 18 002

17 634

Sociala avgifter enligt lag och avtal
Pensionskostnader (varav för
Generalsekreterare )

Kostnaderna enligt ovan omfattar löner och ersättningar för tillsvidare anställda, visstidsanställda, projektanställda och bidragsanställda.
Sjukfrånvaro

Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda

2007

Löner och ersättningar har uppgått till:
Generalsekreterare
706
Styrelsen (endast kostnads- och milersättningar) 89
Övriga anställda
11 535

071231

061231

Kvinnor
Män

27
6

27
6

Totalt för koncernen

33

33

Kvinnor
Män

26
6

26
6

Totalt för moderföretag

32

32

Koncernen

Moderföretaget

Sjukfrånvaron redovisas i procent av de anställdas ordinarie arbetstid. Långtidssjukfrånvaro beräknas som sammanhängande
sjukfrånvaro från 60 dagar.
Moderföretaget

Total sjukfrånvaro
varav långtidssjukfrånvaro

2007

2006

25

1,99%
0

2,31%
0,83%

2,45%

1,94%

2,89%
0,24%

1,94%
0,21%
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Not 4

Sjukfrånvaro i könsfördelning

kvinnor
Sjukfrånvaro i åldersfördelning

2007-12-31 finns det 23 heltidstjänster/tillsvidareanställningar
i moderbolaget och heltidstjänster i koncernen.

anställda 30–49 år
anställda >50 år

Könsfördelning i företagsledning
Koncernen och moderföretaget

Uppgift angående sjukfrånvaro för män samt anställda <29 år
lämnas inte då antalet anställda är högst tio och kan hänföras
till en enskild individ.

071231

061231

55%

55%

80%

67%

Styrelsen – andel kvinnor
Övriga ledande befattningshavare – andel kvinnor
Löner, andra ersättningar och sociala avgifter

Koncernen

2007

2006

Löner och ersättningar har uppgått till:
Generalsekreterare
706
Styrelsen (endast kostnads- och milersättningar) 89
Övriga anställda
11 920

470
192
11 834

Totala löner och ersättningar

12 715

12 496

4 455

4 273

1 378
5 833

1 235
5 508

18 548

18 004

Sociala avgifter enligt lag och avtal
Pensionskostnader (varav
Generalsekreterare 204)
Totala löner, ersättningar, sociala avgifter
och pensionskostnader för koncernen

Not 6

Inventarier, verktyg och installationer

Koncernen

Ingående anskaffningsvärden
Årets förändringar
– Inköp
– Försäljning
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar
Försäljningar och utrangeringar
Årets avskrivningar

Not 8

071231

061231

4 121

3 948

107
–458

173
0

3 770

4 121

–3 802
458
–250

–3 494
0
–308

Utgående ackumulerade avskrivningar –3 594

–3 802

Andelar i intresseföretag

510 aktier i Equine Swede Horse AB, bokfört värde 34 000 kr
334 aktier i Strömsholms Utvecklings AB, STUTAB, bokfört
värde 745 848 kr
250 aktier i Häst i Västerås AB, bokfört värde 25 000 kr

Koncernen

071231

061231

Ingående anskaffningsvärden
805
Årets förändringar
0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 805

813
–8
805

Utgående bokfört värde

805

805

Moderföretaget
Utgående restvärde enligt plan

176

319

071231

061231

3 823

3 650

107
–345

173
0

3 585

3 823

–3 511
345
–243

–3 211
0
–300

Utgående ackumulerade avskrivningar –3 409

–3 511

Moderföretaget
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Ingående anskaffningsvärden
Årets förändringar
– Inköp
– Försäljning och utrangering
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar
Försäljningar och utrangeringar
Årets avskrivningar

Utgående restvärde enligt plan

Not 7

176

312

Förbättringsutgifter på annans fastighet

Koncernen och moderföretaget

Ingående anskaffningsvärden
Årets förändringar
– Inköp
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

071231

061231

405

405

0

0

061231

780
0
780

Utgående bokfört värde

780

Not 9

780

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Koncernen

071231

061231

Förutbetalda hyror
Upplupna intäkter
Förutbetalda kostnader

62
615
1 431

121
466
1 142

Summa

2 108

1 729

Moderföretaget

071231

061231

Förutbetalda hyror
Upplupna intäkter
Förutbetalda kostnader

62
328
1 366

121
182
1 121

Summa

1 756

1 424

071231

061231

102 801
11 400

93 950
0

114 201

93 950

Integrationsfond

82 200

102 200

Summa övriga långfristiga skulder

196 401

196 150

Not 10 Övriga långfristiga skulder

405

405

Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets förändringar
– Årets avskrivningar

–405

–383

0

–22

Utgående ackumulerade avskrivningar

–405

–383

Utgående restvärde enligt plan

071231

Ingående anskaffningsvärden
780
Årets förändringar
0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden780

Koncernen och moderföretaget (kr)
Minnesfonder

Carin Lindströms fond
Sven Tolling fond
Summa

0

0

Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncernen

Upplupna löner
Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Unghästprojekt Harry Karlsson
Förutbetalda intäkter
Bidrag Hästsportens ungdomssatsning
Bidrag Handslaget
Bidrag Idrottslyftet
Upplupna kostnader
Summa

071231

061231

223
1 890
987
189
930
875
0
1 516
843

208
1 714
940
248
1 229
954
1 239
0
1 208

7 453

7 740

Not 12 Eget kapital

Koncernen

071231

061231

20

20

Vid årets början
Årets resultat

9 982
2 142

11 217
–1 235

Vid årets slut

12 124

9 982

Summa eget kapital

12 144

10 002

Moderföretaget

071231

061231

9 979
–1 924
4 066

11 214
–1 394
159

Vid årets slut

12 121

9 979

Summa eget kapital

12 121

9 979

Bundet eget kapital

Reservfond
Fritt eget kapital

Fritt eget kapital
071231

061231

Upplupna löner
Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Unghästprojekt Harry Karlsson
Förutbetalda intäkter
Bidrag Hästsportens ungdomssatsning
Bidrag Handslaget
Bidrag Idrottslyftet
Upplupna kostnader

122
1 841
921
189
930
875
0
1 516
767

208
1 683
923
248
1 229
954
1 239
0
1 145

Summa

7 161

7 629

Vid årets början
Lämnat aktieägartillskott
Årets resultat
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Not 13 Andelar i koncernföretag
Bolag, organisationsnummer och säte

Röstandel

Svenska Ridsportförbundet
Service AB,
556246-8461, Hallstahammar 100%
Kr

Ingående anskaffningsvärden
Årets förändringar
– Inköp
Bokfört värde

Kapitalandel

Antal
aktier

100%

1 000

071231

061231

100 500

100 500

0

0

100 500

100 500
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Moderföretaget

Strömsholm den 12 februari 2008

Bo Helander
Ordförande

Agneta Wulf

Erik Edéen

Sandra Olofsson

Bo Kjellgren

Sandra Muszynski

Eva Benita Brodin

Helena Carlsson

Jan Wikskär

Gunilla Wikman
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Sven-Östen Johansson

Revisionsberättelse
Till förbundsstämman i Svenska Ridsportförbundet
Org nr 802002-8042
Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och förvaltning i Svenska Ridsportförbundet för år 2007. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen
tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen,
koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög
men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En
revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår
också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som
styrelsen och gjort när den upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen samt att bedöma den samlade informationen i
årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i förbundet för att kunna
bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid med förbundets stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra
uttalanden nedan.
Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovis-ningslagen och ger därmed en rättvisande
bild av förbundets och koncernens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker att förbundsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för förbundet och för koncernen och beviljar
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Strömsholm den 27 mars 2008

Per-Oluf Hansen
Auktoriserad revisor

Andreas Sund
Godkänd revisor

STYRELSE, SEKTIONER
OCH KOMMITTÉER
från och med maj 2005
Sven Tolling ordförande
Ledamöter
Eva Benita Brodin
Roger Edberg
Bo Kjellgren
Sandra Olofsson
Liane Wachtmeister
Åke Wester
Agneta Wulf
Leif Zetterberg

Ridskole- och utbildningssektionens styrelse

Tävlingssektionens
styrelse

Robert Fritz ordförande

Jan-Ove Hallgren ordförande

Ledamöter
Anders Eriksson
Britt Fredin
Anna Schager
Carina Westerlund
Sture Hermansson
Lisbeth Johansson
Ylva Lovén Swärd

Ledamöter
Annette Franzén-Iacobeus
Pia Levin
Tobias Mattsson
Bengt Sånesson
Anders Ekberg
Rolf Byström
Michael Petersson

Kommittén för Ridskoleoch Föreningsverksamhet

Dressyrkommittén

Körkommittén

Roland Nilsson ordförande
Ledamöter
Dan Henriksson
Sonja Ohlson
Gun Hagring
Nicke Pålson
Thomas Löfgren
Madelene Hjelm
Distanskommittén

Kjell Westerback ordförande

Ungdomsrepresentanter samt
personlig suppleant utsedda av
Riksungdomsmötet 2005

Lisbeth Johansson
Britt Fredin
Carina Westerlund
Anna Schager
Anita Jonsson
Pia Lusth

Ann Charlott Kyrk
Agnes Björn personlig suppleant

Kommittén för Anläggning
och Hästhållning

Sandra Muszynski
Erik Edeen personlig suppleant

Lars-Olof Axén
Ylva Lovén Swärd
Anders Eriksson
Christer Lindberg

SEKTIONER
OCH KOMMITTÉER
Centrala
ungdomssektionen
Ann-Charlotte Kyrk ordförande
Ledamöter
Helena Carlsson
Ellen Norrby
Agnes Björn
Anette Rönnberg
Romana Hjalmarsson
Jennie Fillman
Linda Johansson
Sandra Muszynski
Erik Edeen
Suppleanter
Nils Berggrund
Hanne Wirde

Säkerhetskommitté

Ylva Lovén Swärd
Anders Eriksson
Lisbeth Johansson
Britt Fredin
Maud Rosendahl
Yrkesutbildningskommitté

Lars-Olof Axén
Carina Westerlund
Anette Tukk-Skedebäck
Handikappkommitté

Karin Hjalmarson
Anna Andersson
Sofia Arhall
Viktoria marklund
Yrkesprovskommitté

Jan Schöneman
Roland Nilsson
Olle Lindström
Ylva Lovén Swärd

Antonia Ax:son Johnson
ordförande
Ledamöter
Jan Schöneman
Liane Wachtmeister
Hans-Eric von der Groeben
Gunilla Byström
Jan Brink
Elisabet Lundholm adjungerande
Margareta Borg adjungerande
Lena Svensson adjungerande
Hoppkommittén

Anders Lidbeck ordförande
Ledamöter
Lisen Bratt Fredricson
Maria Sundberg
Ulrika Hedin-Sånemyr
Flisa Oscarius
Maria Gretzer adjungerande
Claes Hedenman adjungerande
Annika Ersgård adjungerande
Fälttävlanskommittén

Marie Carlebäck ordförande
Ledamöter
Sören Cederqvist
Ulf Eriksson
Sissi Lilja
Bo Österlund
Leona Lundstedt
Anna Hassö
Jan Jönsson
Lars-Erik Gällerdal
Niklas Lidbäck
Bibbi Bertilsson

Ledamöter
Gitz Johansson
Ingrid Boström
Yvonne Ekelund
Bo Kjellgren
Per-Erik Nilsson
Voltigekommittén

Monika Eriksson ordförande
Ledamöter
Johnny Fiskbaeck
Mia Kumm
Torbjörn Persson
Susanne Sturesson
Sandra Olsson
Juniorkommittén

Gunnar Larsson ordförande
Ledamöter
Christel Wiberg
Björn Carlsson
Louise Tysklind
Margareta Bäckström
Per Johansson
Jennie Fillman
Bo Österlund
Johan Spetz
Lotta Björe
Handikappkommittén, tävling

Nina Brunstedt ordförande
Ledamöter
Kerstin Englund
Ulrika von Knorring
Nils Berggrund
Agneta Aronsson
Charlotte von Arbin
Åsa Lehtonen

29
S T Y R E L S E , S E K T I O N E R O C H KO M M I T T É E R

Suppleanter
Mari Nilsson Lundberg
Eva Andersson
Gabriella Bragée

STYRELSE, SEKTIONER OCH KOMMITTÉER
från och med maj 2007
Bo Helander ordförande
Ledamöter
Eva Benita-Brodin vald till 2009
Sven-Östen Johansson
fyllnadsval till 2009
Bo Kjellgren vald till 2009
Sandra Muszynski
fyllnadsval till 2009
Sandra Olofsson omval till 2011
Gunilla Wikman nyval till 2011
Jan Wikskär nyval till 2011
Agneta Wulf omval till 2011
Suppleanter
Eva Andersson omval till 2009
Gabriella Bragée omval till 2009
Lena Engström nyval till 2009
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Ungdomsrepresentanter
med suppleanter
Helena Carlsson
Erik Edeén
Linnéa Hedberg suppleant
Johanna Nilsson suppleant
Valberedningen

Per Schönning ordförande
Ledamöter
Annika Bäckgren vald till 2011
Katarina Häggström vald till 2011
Jan Fristedt vald till 2011
Staffan Hammarskiöld vald till
2009
Ulla Lohrdén vald till 2009
Bo Slättsjö vald till 2009
Djurskyddsutskottet

Gunnar Bergsten ordförande
Peter Kallings
Arne Lindholm
Ylva Lovén Swärd
Roland Werner
Lennart Rådberg
Lotta Schultz
Juridiska utskottet

Carl-Gustaf Leissner
Inger Akalla
Ragnar Olsson
Kicki Ronnerberg Bäckman
adjungerande
Marknadsutskottet

Eva Benita Brodin
Hans-Eric von der Groeben
Flisa Oscarius
Marie Carlerbäck
Marie Lundmark adjungerande

Disciplinnämnden

Ragnar Olsson ordförande
Elisabeth Lette
Eva Wahlberg
Lars-Olfo ”Loa” Axén
Mikael Sedolin
Anna Björklund

Kommittén för anläggningsfrågor, hästhållning och säkerhet

Nina Anyai
Lars-Olof ”Loa” Axén
Anders Eriksson
Anneli Grimborg
Ina Olsson
Ylva Lovén Swärd

Arbetsutskott

Agneta Wulf
Sandra Olofsson
Bo Helander
Gunilla Wikman
SEKTIONER OCH
KOMMITTÉER
Centrala Ungdomssektionen
Ledamöter och suppleanter utsågs
vid Riksungdomsmötet i april.
Helena Carlsson, ordförande nyval
till 2009

Kommittén för ridklubboch ridskolefrågor

Pia Lusth
Marie Eriksson
Susanne Johansson
Anita Jonsson
Carina Westerlund
Kommittén för utbildningsfrågor

Anna Schager
Anna-Karin Jonsson Berg
Lisbeth Johansson
Kommittén för utvecklingsfrågor

Ledamöter
Agnes Björn vald till 2009
Malin Broström fyllnadsval till 2009
Erik Edeen omval till 2011
Jennie Hagelin nyval till 2011
Linnéa Hedberg nyval till 2011
Johanna Nilsson nyval till 2011
Anette Rönnberg vald till 2009
Charlotta Thunander fyllnadsval till
2009
Suppleant
Nils Berggrund vald till 2009

Ridskole- och utbildningssektionens styrelse
Robert Fritz ordförande,
omval till 2009

Lisbeth Johansson
Sture Hermansson

Tävlingssektionens
styrelse
Michael Petersson ordförande
nyval till 2009
Ledamöter
Charlotte Hamilton nyval till 2011
Per Johansson nyval till 2011
Pia Levin omval till 2011
Bengt Sånesson omval till 2011
Flisa Oscarius fyllnadsval till 2009
Annette Franzén-Iacobeus vald till
2009
Tobias Mattsson vald till 2009
Dressyrkommittén

Ledamöter
Sture Hermansson omval till 2011
Lisbeth Johansson omval till 2011
Ylva Lovén Swärd omval till 2011
Anna-Karin Jonsson-Berg fyllnadsval till 2009
Anders Eriksson vald till 2009
Anna Schager vald till 2009
Carina Westerlund vald till 2009

Antonia A:son Johnson ordförande

Kommittén för handikappfrågor

Margareta Borg adjungerande
Anders Jonsson adjungerande
Elisabet Lundholm adjungerande
Lena Svensson adjungerande

Sofia Johansson
Viktoria Marklund
Karin Hjalmarsson

Ledamöter
Lars Andersson
Jan Brink
Gunilla Byström
Per Lundberg
Liane Wachtmeister
Hans-Eric von der Groeben

Juniorkommittén lades ner I september beslutade Tävlingssektionen att lägga ner Juniorkommittén.
Frågor rörande ponny, ponnyryttare och juniorer integreras hädanefter i respektive grenkommitté.

Hoppkommittén

Anders Ekberg ordförande
Ledamöter
Ulrika Hedin-Sånemyr
Barbro Lillje
Knut Axel Nordenbeldt
Bengt Rosberg
Annika Pihl
Peter Steen
Annika Ersgård adjungerande
Tomas Torgersen adjungerande
Fälttävlanskommittén

Marie Carlerbäck ordförande
Ledamöter
Bibbi Bertilsson
Pernilla Bjuhr
Sören Cederqvist
Ulf Eriksson
Gunilla Fredriksson
Stina Johansson
Jan Jönsson
Johan Lundin
Bo Österlund
Körkommittén

Roland Nilsson ordförande
Ledamöter
Dan Henriksson
Sonja Ohlson
Gun Hagring
Nicke Pålsson
Madeleine Hjelm
Distanskommittén

Kjell Westerback ordförande
Ledamöter
Gitz Johansson
Yvonne Ekelund
Bo Kjellgren
Per-Erik Nilsson
Voltigekommittén

Monika Eriksson ordförande
Ledamöter
Johnny Fiskbaeck
Mia Kumm
Susanne Sturesson
Sandra Olsson
Handikappkommittén tävling

Nina Brunstedt ordförande
Ledamöter
Kerstin Englund
Ulrika von Knorring
Agneta Aronsson
Charlotte von Arbin
Åsa Näsling
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