Faktainsamling
– en hemläxa för varje ridklubb

Lathund #3 för framgångsrikt påverkansarbet ingår Svenska Ridsportförbundets satsning för att stärka dialogen mellan
ridklubbar och beslutsfattare. I materialet ingår även lathundarna ”Så här fungerar en kommun”, ”Möte med kommunen” och
”Verktygslåda för vassare kommunikation” samt broschyren ”Ridklubben – en resurs för din kommun”.

Varje framgångsrikt påverkansarbete startar med
en analys av nuläget. En genomgång av fakta om
ridklubbens verksamheter, omvärld och sakförhållanden
i kommunen.
Nödvändiga fakta om den egna verksamheten
Börja arbetet med att göra en genomgång av ridklubbens verksamhet. Det gäller att
ha koll på fakta och siffror likväl som vilka aktiviteter ridklubben erbjuder. Här får
du några förslag på frågor som är bra att ha svar på. Men det som avgör är självfallet
vilken fakta ni tror att er kommun vill ha och vad som förstärker den fråga ridklubben vill driva.
Hur är ridklubben uppbyggd, sektioner, mål och vision?
Hur många medlemmar finns det, antal ungdomar, flickor kontra pojkar?
Om ridklubben har ridskola: Antal uppsittningar per vecka?
Om ridklubben har fokus på tävling: Antal tävlingar, hur många starter samt
vilken publik lockar detta?
Hur många aktivitetstimmar rapporteras till kommunen?
SISU-lärgrupper?
Standard på er anläggning och vem äger vad?
Hur är ridklubbens ekonomi, omsättning, ev. vinst?
Budget och verksamhetsplan?
Vilka arbetar på anläggningen, vilka funktioner har de? Vem betalar respektive
persons lön?
Hur många unga medlemmar har gått SvRF ungdomsledarutbildning?
Finns det någon person som ni ger möjlighet att arbetsträna?
Vilka är de största intäkterna och vilka är de tyngsta utgifterna?
Har ni haft något projekt inom Idrottslyftet, resultat av det?
Annan verksamhet, t ex fritids, samarbete med skolor, funktionsnedsatta etc.
Vilka mervärden skapar ridklubben för kommunen? Integration, folkhälsa etc.
Vad är avgiften för en ridlektion och vad kostar den att producera?
Vilket stöd har ridklubben från kommunen idag?

ABC om kommunen
Det är viktigt att ha kunskap om din kommun och hur den fungerar. En bra början är
att läsa på kommunens hemsida som ofta innehåller matnyttig information om hur
exempelvis den är organiserad, information om vilken politik som styr besluten och
vilka tjänstemän som är nyckelpersoner.
Exempel på vad som är bra att känna till:
Vilka av kommunens planer påverkar er ridklubb?
Vilka nämnder (eller motsvarande) finns i din kommun?
Vilka riktlinjer har den nämnd eller motsvarande som fritid/ridsport faller under?
Vilka politiker och tjänstemän är kopplade till aktuell nämnd?
Har kommunen något idrottspolitiskt program?
Har kommunen några uppsatta mål de önskar att föreningar ska bidra till?
Hur ser byggplaner ut och för vem bygger kommunen?
Hur många bor i kommunen? Vilka åldersgrupper?
Vilka av dem är intresserade av ridsport?

Hur stödjer kommunen andra idrotter?
För att kunna föra bra resonemang kring jämförelser är det viktigt att ta fram fakta
om hur kommunen stöttar olika idrotter. Sådana fakta kan du få om du kontaktar
den tjänsteman som hanterar föreningsfrågor på kommunen. Alla kommunala handlingar är allmänna och lyder under offentlighetsprincipen.
Några frågor att ställa är:
Vem äger hockey/fotboll/ridskoleanläggningen - föreningen eller kommunen?
Vilka bidrag ger ni till de olika anläggningarna?
Vem sköter anläggningarnas underhåll?
Vem står för kostnader för drift, el, vatten och avlopp?
Finns det vaktmästare, vem står för dennes lönekostnader?
Hur många utövare har föreningarna?
Hur många aktiviteter genomför föreningarna per år?

Vilket värde levererar andra föreningar till kommunen?
När du vet vilka kommunala stöd och bidrag olika föreningar tilldelas är det dags att
vända på tanken. Låt säga att en annan förening får mer stöd än er ridklubb, försök
skapa en förståelse kring varför. Att bara tycka det är orättvist är ofta inte hela sanningen. Det kan helt enkelt finnas förklaringar som du måste känna till.
Försök därför ta reda på:
Hur många medlemmar har de?
Hur många aktivitetstimmar har de?
Vilket värde levererar de och uppfyller de något av kommunens mål, exempelvis
folkhälsomål?
Finns andra förklaringar till varför deras idrott får andra resurser?

Tävlingar ger klirr i kassan
Värdet av idrott kan mätas i dels sociala vinster som exempelvis ökad hälsa, dels
vilka rena ekonomiska vinster som en idrott bidrar med i exempelvis en kommun.
Det handlar om besökare i form av tävlande och publik som i sin tur bor, äter, handlar och gör andra aktiviteter. Det kan vara intressant att göra ett räkneexempel som
visar vad föreningens tävlingsverksamhet och andra större aktiviteter bidrar med.

Mallar
Mallar för uträkning finns som bilagor i rapporten
”Idrottens roll i samhället II”. Den finns att hämta
på Riksidrottsförbundets hemsida www.rf.se

Rapport visar att ridsporten avviker
Rapporten ”Anläggningar för kultur, idrott och fritid 2014” från Sveriges kommuner och landsting, SKL,
lyfter fram att det är anmärkningsvärt att majoriteten av landets ridhus och ridhallar såväl ägs som drivs av
ridklubbarna själva. Detta till skillnad mot många andra idrotters anläggningar som i huvudsak ägs av kommunerna, som dessutom ansvarar för driften. Ska det vara så? Rapporten finns att beställa via: www.skl.se

Goda argument
Det är viktigt att ridklubben stödjer sina budskap med goda argument med tydliga
rötter i den egna verksamheten. När det gäller ridsport rent allmänt, har vi samlat
några tunga argument i broschyren ”Ridklubben – en resurs för din kommun”. Titta
gärna i den för att få idéer till vilka argument som passar er klubb.
Ridklubben är en mötesplats för alla, hela livet – oavsett ålder, kön och bakgrund
Ridsporten är en av de mest jämlika idrotterna. Här tävlar till exempel män och
kvinnor på lika villkor.
Stallet är en jordnära ledarskola. Här lär sig unga tidigt att ta ansvar för djuren
men också för verksamheten. Det skapar handlingskraft och självförtroende.
Hästar ser inga hinder. Kring hästar är vi alla lika och i stallet suddas ofta till
exempel ålder och sociala skillnader ut.
Äkta hästkrafter ger växtkraft och näring till både kropp och själ.
Umgänget med hästarna skapar empati. Något vårt samhälle behöver mer av!

Ideell kraft för miljoner
Det ideella arbetet inom ridsporten värderas till cirka 280 miljoner kronor varje år.
Lågt räknat. Det finns 615 000 ideella ledare i svenska idrotten. Förtroendevalda
lägger 3,9 timmar i veckan, aktivitetsledare 6,8 timmar i veckan. Om vi avlönar
dessa med en fritidslön så motsvarar det 20 miljarder årligen.
Ett räkneexempel från ridsportens 900 ridklubbar:
4 ledare x 6,8 timmar x 40 veckor x 134 kronor = 145 792 kr
8 förtroendevalda x 3,9 timmar x 40 veckor x 134 kronor = 167 232 kr
145 792 + 167 232 = 313 024
313 024 x 900 ger totalt 280 miljoner kr årligen i ideell arbetstid inom ridsporten
Hur mycket ideell tid läggs i din ridklubb?

Räkneövning:
Vad kostar det för din ridskola att producera en ridlektion?
Alla ridklubbar har olika förutsättningar. En del bedriver verksamhet
på kommunägda anläggningar medan många andra både äger, driver,
underhåller och står för investeringarna i sin anläggning. Däremellan
finns en rad kombinationer.
Ridskoleverksamhet är kapitalintensivt. Det är stora resurser som ska till i form av
byggnader, mark, inventarier, hästar och personal. För många ridskolor är det svårt
att ta betalt för alla kostnader verksamheten genererar. Minst marginaler har ofta de
ridklubbar som äger och driver egna anläggningar, eftersom deras anläggningskostnader behöver läggas på ridavgiften. Ett svårt faktum eftersom resultatet blir ett högt
ridspris, och något som kan skapa konkurrenssituationer mellan närbelägna ridskolor med andra förutsättningar.
Utifrån detta resonemang är det viktigt att varje ridskola gör en egen analys vad
en ridlektion kostar att producera. Genom att ni kan peka på faktiska förhållanden, vilka intäkter som ska täcka vilka kostnader, blir det tydligare för kommunens
beslutsfattare att förstå. Frågan är ju hur kommunen fortlöpande behöver stödja
verksamheten och vad som är rimligt för ridklubben att klara av själv.
Så här gör du uträkningen:
Tänk på att inte gå in i detalj, det handlar mer om att få fram en översiktsbild. Utgå
från ordinarie lektionsverksamhet.

Samla kostnader:
Kostnad häst per ridande
Summera alla kostnader som lektionshästarna genererar per år, som foder, strö,
hovslagare, veterinär, mundering, avskrivningar för hästarna, eventuellt sommarbete
med mera. Kom ihåg att räkna bort kostnader för medlemsuppstallade hästar/inackorderingar. Fördela det på sedan på antal ordinarie lektioner under ett år. Utgå från
din ordinarie ridskoleverksamhet, det vill säga grupplektionerna, som är stommen
i verksamhet och ska bära verksamhetens kostnader. Alla extraaktiviteter som privatlektioner, lovaktiviteter och projekt ska inte tas med i denna beräkning. Dividera
summan med antal ridande i ordinarie lektionsgrupp. Det ger kostnaden för häst per
ridande elev.
Kostnad personal per ridande
Samla samtliga personalkostnader, men kom ihåg att räkna bort eventuella lönebidrag. Fördela det sedan på antal ordinarie lektioner per år och i nästa steg på antal
ridande i ordinarie lektionsgrupp.
Övriga rörliga kostnader per ridande
Summera ridklubbens administrativa kostnader, som telefon, kontorsmaterial samt
de inköp som brukar hamna på kontot ”Material & varor”. Fördela det sedan på antal
ordinarie lektioner per år och i nästa steg på antal ridande i ordinarie lektionsgrupp.
Anläggningskostnad per ridande
Summera ridklubbens kostnader för anläggningen (glöm inte räntor och amorteringar) och fördela dem på antal uppsittningar per år och i nästa steg på antal ridande
i ordinarie lektionsgrupp.

Samla intäkter:
Ridavgift
Använd den ridavgift du tar ut per timme för barn och ungdomar. Finns olika
längd och inriktning på lektionerna, gör ett överslag.
LOK-stöd, statligt och kommunalt
LOK-stöd står för lokalt aktivitetsstöd. Det statliga LOK-stödet år 2018 är exempelvis 24,00 kronor per sammankomst och 8,00 per deltagare. För en ryttare i 12-grupp
blir stödet tio kronor per ryttare. Bidragsberättigade åldrar 7- 20 år, för deltagare.
Det kommunala stödet varierar mellan kommuner, men kom ihåg att fördela det
stöd ridklubben fått på den grupp som ligger till grund för kommunens beräkning.

Intäkter
Kostnader

3 frågor efter uträkningen
Går ekvationen ihop, täcker ridavgiften och
LOK-stöd verksamhetens kostnader?
Om verksamheten själv står för anläggningens drift,
underhåll och investeringar, på vilket sätt täcks dessa fasta kostnader?
Har ridklubben förutsättningar att ge ridande barn samma villkor,
som barn som utövar andra idrotter i kommunen?

Aktivitetesbidrag
Ridavgift
Anläggningskostnad
per ridande
Övriga rörliga
kostnader per ridande
Kostnad personal
per ridande
Kostnad häst
per ridande

