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Genom strategin ”Ridsport
2025” gör vi oss redo att
möta framtiden och närma
oss visionen: ”Svensk
ridsport – världens bästa”.
Syftet med ”Hoppsportens
vision 2030” är att beskriva
vad det här innebär för
svensk hoppsport, samt
lyfta blicken ytterligare
fem år för att beskriva hur
hoppsporten långsiktigt
ska behålla sin position i
världstoppen.
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Hoppsportens
vision 2030
Svensk hoppsport har gjort sig gällande internationellt under de senaste
decennierna. För att fortsätta utvecklas och förbli en maktfaktor i hoppsporten, behöver vi säkerställa att vi har en stark bas bland ryttare och
hästar – alltid med hästvälfärden i fokus. Det behövs en strategi där fler
ryttare ges förutsättningar att lyckas i sporten. Det handlar lika mycket om
delarna som rör ryttarens färdigheter, resursteam och förmågan att prestera på högsta nivå, som att talangfulla ekipage ges möjlighet att matchas på
tävlingar av hög kvalitet.
Vi vill vidareutveckla den svenska modellen för att bibehålla ett framgångsrikt landslag på högsta internationella nivå, genom att skapa bästa
tänkbara förutsättningar nationellt. För landslagsledningen är det av vikt
att det sker en fortsatt utveckling av hoppsportens alla delar, vilket möjliggör en stabil grund för unga hästar och unga ryttare med siktet inställt mot
hopplandslaget och mästerskapsmedaljer.
I det här dokumentet vill landslagsledningen synliggöra vår vision för
alla intressenter i hoppsporten och utifrån den presenteras ett idédokument som stöd för det fortsatta utvecklingsarbetet. Landslagsledningen
har tillsammans med initierade representanter från hela hoppsporten utarbetat ”Hoppsportens Vision 2030”.
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Målbild 2030
Svensk hoppsport är världsledande och ett
föredöme i den internationella toppsporten
Sverige ska fortsatt vara ett föregångsland
i hästvälfärdsfrågor
Svenska landslagstrupper ska årligen ta
mästerskapsmedaljer
Sverige ska ha tio ryttare inom topp 200
på FEI:s världsranking
Sverige ska ha fem U25 ryttare inom topp
100 på FEI:s U25-ranking
Nationella 5* tävlingar, attraktiva för både
ryttare, hästägare och sponsorer, finns
över hela landet, under hela året och är
förberedande för CSIO3*
Sverige ska ha nyckelpositioner i FEI och EEF
och därmed ha en betydande roll i utvecklingen
av den internationella hoppsporten
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Hästvälfärd
Hästvälfärd ska alltid vara ett prioriterat
område, oavsett hästsport eller disciplin.
Det innebär att våra utövare redan från
början måste bli medvetna om värdet att
sätta hästens väl i centrum. Inte minst
ur ett omvärldsperspektiv, social
license to operate (SLO)*,
omvärldens acceptans av sporten.
Hästen i centrum
Svensk hoppsport ska vara proaktiva för att
säkerställa att våra aktiva får med sig grundläggande kunskap om hästen som biologisk
varelse. Svenska Ridsportförbundet ska uppfattas som den primära källan till kunskap om
ridsport på hästens villkor. Relevant och evidensbaserad kunskap om hästvälfärd, hästhållning och träning av hopphästen ska alltid ha
högsta prioritet. Detta säkerställer att det ges
förutsättningar att utbilda och träna hästar på
hållbart sätt. För att väcka de ungas intresse för
hästkunskap och stimulera ett mer långsiktigt
tänk kring utbildning och träning premierar
tävlingssystemet detsamma. Det innebär framförallt att visa på kopplingen mellan hästvälfärd
och prestation. Det finns en bred och väl förankrad samsyn om hur vi använder hästen på
ett etiskt hållbart sätt.
Vi arbetar för en kultur där det är oacceptabelt att söka snabb framgång på bekostnad av
hästvälfärden. Vi tål omvärldens granskning
och fortsätter att upplysa om vår sport.

Tävlingsmässigt skick
Välmående, vältränade, friska hästar i så god tävlingskondition som möjligt är vad vi menar med
att hästen är i tävlingsmässigt skick. Vi har väl
förberedda hästar som är lika sunda som konkur-

renskraftiga. Varje aktiv ryttare bör ha tillgång
till ett team med yrkesmässig kompetens för att
säkerställa hästvälfärden. Hästägarförsäkran är
också en viktig del på alla nivåer inom hoppsporten, för såväl hästvälfärd som smittskydd.
När det gäller otillåten medicinering ligger
Sverige i framkant i vår strävan att vara ett föregångsland gällande hästvälfärd.

Hållbart tävlande
Att planera sitt tävlande är grunden för långsiktigt hållbara prestationer. Genom ett attraktivt
utbud av tävlingar året runt på nationell nivå, säkerställer vi att utlandsresor med hästar minskar och att den nationella sporten stärks. Ett
minskat resande är även fördelaktigt ur miljöoch smittskyddssynpunkt.
Smittskydd är en utmaning därför har vi en
stark beredskap och stor medvetenhet om det
aktuella smittläget när vi transporterar våra
hästar. Det finns etablerade kanaler för aktuell och lättförståelig reseinformation. De
som ansvarar för hästarna under resor och
tävlingar har hög kompetens för att undvika
problem med exempelvis smittspridning och
kontamination.
Hästskötarna har en hög status. Som hästskötare ansvarar man för värdefulla hästar och har
en viktig roll i ett framgångsrikt team.
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Hästar
Sverige har en internationellt stark avel och ett
system för att producera hopphästar i världsklass.
Yrkesverksamma hästutbildare förädlar talangfulla
unghästar mot toppsport.
Avel
Vi har en stark inhemsk avel som säkerställer hästtillgängligheten så att
svenska ryttare kan selektera, producera och förädla svenska hästar för
toppsport. En förankrad samsyn om vilka egenskaper som efterfrågas råder mellan sporten och aveln. Ett systematiserat, tidigt avlande på prestationsston är etablerat.
Etablerade koncept finns för att stärka uppfödarnas roll i sporten samt
samarbetsformer mellan avelsorganisation, uppfödare, ägare och ryttare
i syfte att säkerställa en strukturerad matchning mellan häst och ryttare.

Unga hästar
En god hästhållning de första två levnadsåren är en förutsättning för hästens framtida hållbarhet.
Det finns en struktur för att hitta de unga, talangfulla hästarna och placera dem hos lämpliga hästutbildare. Unghästryttare får stöd och vägledning för att säkerställa att framtida potentiella mästerskapshästar får rätt
utbildning och matchning när de är 4 till 7 år. Landslagsledningen erbjuder
organiserade unghästträningar i syfte att inspirera till god hästutbildning
och optimera förutsättningarna för talangfulla hästar.
Genom kunskapsförmedling minimeras risken att hästar med stora kvaliteter snabbproduceras, utan befäst grundutbildning.

Etablerade hästar
De svenska landslagshästarna matchas för att prestera på topp under
många år. Inom landslagets verksamhet finns tränings- och utvecklingsprogram som syftar till att skapa samsyn om hållbar tävlingsmatchning.
Träningsupplägg av hästar vilar på en beprövad grund och evidensbaserad forskning.

Hästägare
Fler hästägare och hästägarkoncept finns i sporten där hästar/hästägare/
ryttare matchas. Hästägarna synliggörs och premieras på tävlingar. Fler
mötesplatser där uppfödare och ryttare har möjlighet att hitta samarbetsformer med nya, potentiella hästägare.
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Ryttare
Ryttare får tidigt i sin karriär den kunskap
och medvetenhet om vad som krävs för att
nå mästerskapsnivå. Attityden och
ambitionen gällande helhetsupplägget är en
självklarhet för svenska toppryttare.
Unga ryttare
Unga ryttare behöver tidigt vägledning för att hamna rätt i sin satsning.
Det förutsätter ett intresse för både hästkunskap och ridning. Svenska Ridsportförbundets ryttarutvecklingsprogram* som sträcker sig från lokal till
nationell nivå, är en självklar plantskola. Ryttarutvecklingsprogrammen
och landslagsledningen erbjuder såväl träningar som fysiska och digitala
föreläsningar. Dessa mötesplatser bidrar till att stärka gemenskapen bland
våra unga aktiva.
Ryttarens ambition att vilja vinna i kombination med ridtekniska färdigheter och hästkunskap är nyckelfaktorer för att bli en toppryttare. Ryttarna arbetar tillsammans med etablerade tränare i en prestationsmiljö av hög kvalitet
för att optimera sin utveckling. Kvalitet i helheten är ett vinnande koncept.

Toppryttare
Framtidens toppryttare ser sig själva som atleter. De håller en hög nivå
inom alla områden både vad det gäller sig själv och hästen, samtidigt som
de strävar efter balans och välmående i sin sportsatsning.
Toppryttare är mentalt och fysiskt starka med ett bra team runt omkring
sig för att kunna fokusera på sin prestation. Ryttarna strävar alltid efter
att höja kvaliteten i sitt upplägg, både avseende hästarna, sina egna och
resursteamets färdigheter. Toppryttare har ett system för att säkerställa återväxten av hästar, vilket förutsätter goda relationer med hästägare,
sponsorer och samarbetspartners.

Ryttarens varumärke och hästföretagande
Det finns en stor medvetenhet om hur man skapar ett starkt personligt varumärke bland våra ryttare, och att det kan stärka sportens attraktionskraft i samhället. Genom ett starkt varumärke attraherar man såväl nya
sponsorer som hästägare och samarbetspartners.
Ryttare har hög kompetens om hur de kan använda sociala medier för att
nå ut med sitt varumärke.
Ryttare som driver egna hästföretag gör det enligt god affärssed och i
ekonomisk balans.
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Tränare/
coach/ledare*
En stark tränarkår är en självklar del av en framgångsrik
svensk hoppsport. Tränaren har en nyckelroll i såväl
hästens som ryttarens utveckling.
Gemensam grund
Det övergripande målet är att utbilda skickliga ryttare med sikte mot mästerskapsmedaljer. Tränaren ska utgå från allas lika värde och genom respekt och engagemang se till ryttarens välmående och personliga utveckling. Hästvälfärden ska vara central i all utbildning.
Hoppsporten präglas av en kultur där de aktiva och alla runt omkring
förstår värdet av att arbeta långsiktigt. Ridhandboken illustrerar ett vedertaget system med befästa gemensamma grundprinciper som alla tränare
känner till och utgår ifrån. Svensk hoppsport verkar genom Svenska Ridsportförbundet för att med högsta kompetens vidareutveckla såväl tränarutbildningen som fortbildning för att säkerställa att innehållet är relevant
och av reell praktisk betydelse. Kunskapen ska vara lättillgänglig.
Auktoriserade tränare tar ett helhetsansvar för ryttaren och hästens utveckling, samt tränings- och tävlingsplanering redan tidigt i ryttarens utveckling. Tränaren har aktuell kunskap om sporten och de färdigheter som
krävs av ryttare och häst för att nå uppsatta mål.
Landslagsledningen har ett nära samarbete med tränarna för att skapa
de bästa förutsättningarna för framtidens mästerskapsryttare. Tränarutbildningen är en förutsättning för andra roller i sporten som tävlingscoach
och ledare. Det innebär att det finns mer spetskompetens och nya nivåer i
tränarsystemet.
*) I texten skriver vi tränare när vi avser tränare/coach/ledare
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Tävlingar
Bra tävlingar skapar förutsättningar för bra,
utvecklande ridning. Det finns ett stort utbud av
svenska, attraktiva nationella tävlingar som gör att
ryttare väljer att tävla i Sverige. Det nationella tävlandet
på 5* nivå är förberedande för internationellt tävlande.
Nationellt tävlande
Att bygga bredden är en förutsättning för att få fram framtidens toppryttare. På lägre nivå är hästhållning, god ridning och inspiration i träningen
fokus och tävlingar premierar ekipagets grundutbildning.
Ridsportens anläggningar ska vara tillgängliga, säkra och ändamålsenliga.
Vi har flertalet permanenta, moderna tävlingsplatser med goda faciliteter för
både inomhus- och utomhustävlingar som möjliggör bästa möjliga hoppsport.
Att tävla nationellt ligger i linje med miljöfrågan och en hållbar hoppsport, men det innebär att våra tävlingar måste överensstämma med utbildningsbehoven av såväl ryttare som hästar när det gäller både banor och
upplägg. Tävlingssystemet används i allt större utsträckning som ett tydligt komplement till en modern utbildning genom att premiera rätt färdigheter och erbjuda väl anpassade banor för ryttare och hästar på alla nivåer.
Tävlingskalendern ger ryttare stationerade i Sverige möjlighet att bedriva en kvalitativ sportsatsning året om. Utomhus-SM är vår mest attraktiva
nationella tävling. Vi har en GP-serie inomhus och ytterligare en utomhus,
med kvaltävlingar och final. Svensk GP är förberedande för internationell
CSIO3* nivå. Vi har även utvecklande tävlingar och etablerade serier och
cuper på flera nivåer. Attraktiva nationella tävlingar ger yngre ryttare möjlighet att tävla på samma tävlingar som etablerade ryttare.
Laghoppningar på nationell nivå är en plantskola för framtidens mästerskapsryttare.
Det finns ett organiserat samarbete mellan arrangörer av svenska 5* tävlingar, landslagsledning, hoppkommitté och sportavdelningen.

Internationellt tävlande
Deltagande på internationella tävlingar är en förutsättning för att skapa
konkurrenskraftiga lag till mästerskap.
Nationshoppningar är en mycket viktig tävlingsform för svensk hoppsport, och prioriterad för svenska landslagstrupper. Sverige är fortsatt en
drivande part i utvecklingen av Nations Cup-konceptet.
Vi har flera internationella tävlingar i den svenska tävlingskalendern.
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Banbyggnad
Hur banor utformas driver sportens utveckling.
Banbyggargruppen har en tät dialog med
landslagsledningen, ryttare och tränare för att
uppnå en samsyn om god bandesign.
Anpassade banor
Tävlingspropositioner som tidsmässigt säkerställer bandesign av hög kvalitet. Kvalitet prioriteras alltid före kvantitet i förhållande till antal starter.
Banbyggarna harmoniserar bandesign och svårighetsgrad efter säsong.
Det finns ett kategorisystem för ryttare som säkerställer att banbyggaren
har förutsättningar att anpassa den tekniska svårighetsgraden på ett bra
och utvecklande sätt. Systemet möjliggör för banbyggare att anpassa klasserna för både ryttare och häst, med särskild hänsyn till unga hästar som
ges bästa möjliga förutsättningar.
Stjärnsystemet är förankrat och möjliggör utvecklande sport på alla nivåer. Det finns ett tävlingssystem med GP som mål på flera nivåer och en
tydlig koppling från nationell GP på 4* och 5* nivå till internationell CSIO3*.
Hindermaterial håller högsta kvalitet både när det gäller färg/optiskt och
konstruktion/karaktär. Svenska A-banbyggare håller sig uppdaterade om
internationella trender och nätverkar med internationella banbyggare.
Mentorskap mellan nya och etablerade banbyggare säkerställer samsyn
bland landets banbyggare.
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Sponsorer
Ridsporten är unik. Kvinnor och män tävlar på samma
villkor, i fascinerande samspel med hästen. Hoppsporten
har en inkluderande och bred utvecklingsmodell som
sträcker sig från ungdomsverksamhet till mästerskap.
En attraktiv hoppsport
Ridsporten har ett stort inflytande i samhället och fler i samhället vill investera och engagera sig i hoppsporten. Hoppsporten ska presenteras så att
den är attraktiv för kapitalstarka företag och starka varumärken.
Det finns flera GP-serier med spel, statistik, snygg inramning och spännande livesändningar som gör den nationella sporten attraktiv. Här ges
befintliga och presumtiva sponsorer samt hästägare möjlighet att nätverka under organiserade former. Hoppledningen och landslaget medverkar
frekvent i sammanhang där både sponsorer och hästägare finns.
För att väcka ett bredare intresse för sporten, delar vi historier om hästarna och låter tittarna lära känna ryttarna för att bygga profiler i sporten.
Det finns utvecklade stödfunktioner för landslagsryttarna för att marknadsföra sin person/verksamhet/hästar/satsning i syfte att väcka intresse
hos potentiella sponsorer och hästägare.
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Tack för ert
engagemang!
HÄSTVÄLFÄRD

BANBYGGNAD

Ordf. Marcus Lundholm, SvRF
Peter Kallings, förbundsveterinär
Rasmus Westgren, landslagsveterinär
Axel Wallman, landslagsveterinär ungdom
Jenny Talinsson, Stallchef Grevlunda

Ordf. Jonas Holmberg, A-banbyggare, B-tränare
Peter Lundström, A-banbyggare
Lennart Lindelöw, A-tränare,
SvRF förbundsstyrelse
Henrik von Eckermann, A-trupp landslaget
Magdalena Regårdh, B-banbyggare, C-tränare

HÄSTAR
Ordf. Karl-Henrik Heimdahl,
National FEI head Veterinarian
Sven Ingvarsson, hästägare,
tidigare landslagsryttare
Fredrik Spetz, B-tränare, tävlingsryttare
Helena Torstensson, platschef PS Flyinge
och Partners
Angelie von Essen, A-trupp landslaget

SPONSORER/HÄSTÄGARE
Ordf. Anders Abenius, entreprenör
Johan Lindberg, fd generalsekreterare
Svensk Travsport
Alexandra Mörner, entreprenör,
Lövsta Future Challenge
Claes Pettersson, ordf. SSOC, arrangör 5*
Matilda Hjertstrand, SvRF

RYTTARE

FRAMTIDSSPANING

Ordf. Malin Baryard-Johnsson, A-trupp landslaget
Peder Fredricson, A-trupp landslaget
Angelica Augustsson Zanotelli, A-trupp landslaget
Petronella Andersson, B-trupp landslaget
Victoria Almgren, hästutbildare/beridare

Ordf. Sara Johansson, Show Director GCT/GCL
Stockholm, SvRF
Sven Holmberg, 4* internationell domare
Maria Gretzer, A-tränare, FEI Executive Board,
Ordf, FEI Athletes Committe
Sara Eriksson, C-tränare, tävlingsarrangör 5*,
Ridhuschef Borås Fältrittklubb
Jens Fredricson, A-tränare, B-trupp landslaget

TRÄNARE/COACH/LEDARE
Ordf. Niklas Jonsson, B-tränare,
SvRF Hoppkommittén
Agnetha Lindelöw, A-tränare
Lotta Björe, A-tränare, fd landslagsledare
Svante Johansson, A-tränare, fd landslagsledare
Henrik Lannér, B-tränare, landslagsledare

Henrik Ankarcrona, Förbundskapten, A-tränare
Ann-Catrin Carlsson, Landslagsledare, A-tränare
Annika Ersgård, Elitsamordnare SvRF
Jessica Ortiz Bergström

TÄVLING
Ordf. Wiveka Lundh, SvRF, GHS
Tomas Torgersen, B-tränare,
Show Director Göteborg Horse Show
Lisen Bratt Fredricson, entreprenör ,
Falsterbo Horse Show, Jönköping Horse Show
Anna Lindqvist, 4* internationell domare,
arrangör, SvRF Tävlingssektionen
Emelie Broman Tegelberg, Lövsta Future
Challenge, Champion of the Youngsters, hästägare
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