Ansökan om extra stöd på grund av ökade foderkostnader
Årets torra sommar har gett foderbrist i stort sett hela landet vilket påverkar såväl kvalitet
som pris. På grund av det ser vi att vår ridskola kan komma att hamna i ekonomiska
problem.
Utan ekonomiskt stöd finns två möjligheter för föreningen, ingen av dem hållbar på sikt.
1. Höja ridpriset med … procent, vilket sannolikt leder till att flera elever väljer att sluta
rida. Det gör att dessa, främst ungdomar, förlorar möjlighet till att utöva sitt intresse
och den motion och glädje som hästarna ger. Det minskar också intäkterna för
föreningens redan ansträngda ekonomi.
2. Sälja några hästar, vilket kommer att leda till minskad verksamhet och därmed
minskade intäkter. Det ger samma konsekvenser som ovan men också svårighet att
möta det ökade intresset för ridsport som vi ser.
Enligt vår beräkningar kommer vi att behöva ………………………….. kronor för att klara
årets budget.

Vad kostar foder för en häst cirka per månad eller år?
En normalstor häst äter ca 13 kg hösilage per dag. Ett normalpris på hösilage (de stora
inplastade balarna som ligger ser på fälten) är cirka 2,00-2,50 kr ink moms per kg.
Hö är oftast dyrare då det kräver längre torktid, cirka 2,50-3,50 kr ink moms per kg. Det kan
givetvis finnas stora prisvariationer runt om i landet och även lokala skillnader kan
förekomma.
En ridskola har ofta sina hästar i verksamhet 11 månader om året. Per häst blir det då 13 kg
x 2,50 = 32,50 kronor per dag/991,25 kronor på en månad/10 904 kronor per år, om hästen
äter hösilage 11 månader.
Kvalitén är viktig. Om det inte är rätt näringsvärden i fodret så behöver man stödfodra, vilket
medför ökade kostnader även för kraftfoder.
Ridsport – en av landets största idrotter
•
•
•

Fritid och tävling för en halv miljon svenskar. Cirka 5 miljoner ridtimmar genomförs
varje år på landets ridskolor.
Svenska Ridsportförbundet har 895 föreningar, varav 450 driver ridskola. Nästan
hälften av alla ridskolor erbjuder verksamhet för ryttare med funktionsnedsättning.
Svenska Ridsportförbundet har drygt cirka 154 000 medlemmar, varav 90% tjejer.
125 000 av medlemmarna är motions- och lektionsryttare.
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