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”Framtidens svenska ridskola, utbildning och hästhållning i framkant”
Inledning
Svenska Ridsportförbundets Förbundsstyrelse beslöt i november 2009 att sätta ridskolans
betydelse för svensk ridsports utveckling i fokus. En styrgrupp bestående av personer med lång
erfarenhet av ridskoleverksamhet tillsattes. Uppdraget till styrgruppen var att analysera ett antal
frågor som bedömdes vara av betydelse för våra ridskolor i framtiden. I uppdraget ingick också att
lämna förslag till beslut avseende hur vi inom förbundet ser på vilken standard anläggningar,
personal, hästar och hästhållning skall hålla för att vara en del av Svenska Ridsportförbundet.
Tre ”öppna möten” genomfördes under april månad. I Borlänge, Bromma och Växjö samlades
representanter från ridskoleföreningar för att diskutera. Totalt deltog 162 personer i samtalen.
Synpunkter har också lämnats av enskilda via telefon, e-post och brev.

Framtidens ridskola
Våra ridskolors betydelse i framtiden är oerhört betydelsefull.
Mycket beroende på att det är på ridskolan man också i framtiden ska kunna komma i kontakt med
väl skolade hästar, som under välutbildad personal utbildar ryttare på ett säkert och utvecklade
sätt.
Vi vill verka för att ridskolan även i framtiden skall vara den plats där man, på ett otvunget sätt, kan
umgås med hästar och människor, en ”fritidsgård” men också en skola för att lära.
Att ridskolan är platsen där verksamheten innebär allt ifrån motionsridning till tävling.
Vi tror också att ridskolan ännu mer kan vara skolan för den som äger en egen häst. En mycket
professionell ledning på en anläggning som har de bästa förutsättningar för allt detta är en vision
värd att verka för. Det som dock är en utmaning är hur vi synliggör ridskolans värden.
Vi kan konstatera att en kärnfråga för ridskolan i framtiden handlar om rekrytering av hästar.
Det är dels en avelsfråga och dels en fråga om hur hästar utbildas, och fortbildas, för sin uppgift.
En kraftfull kommunkationssatsning för ridskolan och dess värden är av yttersta vikt för framtidens
ridskola.

Anslutningskrav på nya föreningar som samverkar – eller driver –
utbildningsverksamheter/ridskolor
I dagsläget gäller att ideella föreningar som ansöker om medlemskap till förbundet skall uppfylla de
villkor som anges i SvRFs stadgar 10 kapitlet, 39§. Styrgruppen har i dialog med förbundets
juridiska utskott diskuterat om en stadgeändring vid stämman 2011, ytterligare kan betona
säkerhetsfrågornas betydelse inom ridsporten.
Med ett förtydligande av säkerhetsaspekten undviker vi att anläggningar där vi ser definitiva
säkerhetsrisker, exempelvis för moment i samband med hästhantering, beviljas anslutning. Vi kan
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då påverka så att anläggningen utformas mer lämpligt för en modern, effektiv, trevlig och säker
anläggning – detta för det bästa för såväl människa som häst.
I sin beskrivning av medlemskap i RF skrivs i punkt 2 ”Föreningen på sitt program har sådan
idrottslig verksamhet som administreras av det SF till vilken ansökan ges in samt även i övrigt
uppfyller de särskilda villkor för medlemskap som SF uppställer i sina stadgar”.
FS har beslutat att ge Juridiska utskottet i uppdrag att se över anslutningskraven och återkomma
till FS med förslag till beslut, så att eventuell stadgeändring kan beslutas av stämman 2011.
SvRFs ansvar för den samlade ridsportens framtida utveckling
Svenska Ridsportförbundet har tagit aktiv del i utbildningsområdet vad gäller ledarutbildning,
yrkesutbildning och tränarutbildning. Förbundet har också beslutat att utveckla
funktionärsutbildning och grundutbildning för tävlingsryttare. Ett område där föreningar med
ridskoleverksamhet idag känner att de behöver mer stöd för framtiden är marknadsföring och
informationsarbete. En insats för att hjälpa föreningarna att komma vidare där tycker vi är rimlig
inte minst med hänsyn till förbundets mål och fler och nöjdare medlemmar.
FS har fastställt att ansvaret för ridsportens utveckling in i framtiden ligger hos förbundet.
FS har beslutat att arbeta fram riktlinjer för att ge hela organisationen stöd i marknadsföring och
informationssatsningar.

Förmedling av utredningens resultat till framtida yrkesverksamma inom ridsporten
FS har beslutat att utredningens resultat skall implementeras i samtliga utbildningar, yrkesprov och
diplomeringar inom ridsporten.

Ridskolan i framtiden - en utbildning i ”framkant”
FS har fastställt att den svenska ridskolemodellen är angelägen att värna och utveckla. Med detta
menas att förbundet skall lyfta fram och profilera ridskolans betydelse för svensk ridsport på flera
sätt. Det sker långsiktigt med att förbundet aktivt deltar i och påverkar utbildningsanordnarna.

Fortsatt uppdrag att utarbeta riktlinjer för kvalitetsmärkning av anläggningar och
besöksverksamhet
I dagsläget är långt ifrån samtliga anslutna föreningar med ridskoleverksamhet (i olika former)
kvalitetsmärkta.
Samtliga föreningar med ridskoleverksamhet, och som med samtliga tillstånd, som beviljas
anslutning till förbundet bör i framtiden erhålla en ”grundmärkning”.
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Detta innebär att endast förening som uppfyller kravet på en säker och god hästhållning enligt
Djurskyddsmyndigheternas krav, och en god hästhållning i enlighet med Svenska
Ridsportförbundets definition är fullvärdig medlem och tilldelas en första märkning.
Vi kommer nu att, på FS uppdrag, arbeta vidare med olika modeller.
Vi arbetar också med ett förslag att i samråd med våra nordiska grannar kunna ha samma eller
likartat märkningssystem. Här har vi som grund arbetat fram intentioner för gemensamt system;
Intentionsförklaring avseende nordisk certifiering;
• Certifiering skall verka för att kvalitetssäkra verksamheter/ridklubbar
• Certifiering skall säkra hästhållning, personalkompetenser, organisation, administration,
säkerhet, marknadsföring och ekonomi
• Certifiering skall signalera hästvälfärd och harmoni med människor under hänsyn till natur
och miljö
• Certifiering skall säkra kunskap om hästar och hästhållning
• Certifiering skall visualiseras med hjälp av symboler
• Certifiering skall göras och följas upp av respektive förbund
Förutsättningen för att detta skall fungera kräver också ett nytänk för besöksverksamheten. .
Kontrollfunktionen bör ligga hos myndigheterna.
För att erhålla förbundets symbolmärkning skall de föreningar med ridskoleverksamhet som önskar
höja sin märkning – besökas av förbundets utsedde företrädare. Enbart förbundet har rätt att
certifiera anläggningarna.
Vi får i ett sådant här system en absolut samsyn på kvalité och säkerhet för vår
ridskoleverksamhet. Med detta är vi övertygade om att myndigheter fortsatt har ett förtroende för
förbundets egentillsyn. Även besöksgrupperna får i än högre grad ett tydligt uppdrag att stötta de
lokala föreningarna. Vi kommer också att verkligen kunna ta tydliga kommunala kontakter för att ge
stöd till föreningarna. Och i och med att alla föreningar som erhåller godkännande från
myndigheterna också erhåller ett synligt och tydligt stöd från förbundet tror vi att alla ser nyttan
med förbundsstödet.
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