Svenska Ridsportförbundets
hållbarhetsstrategi

Hållbar utveckling är en förutsättning för att vi ska kunna
fortsätta utveckla vår verksamhet i enlighet med visionen
Svensk ridsport - världens bästa!
För oss betyder hållbar utveckling att vi utvecklas och agerar
på ett sätt som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa
sina. Därför ska hållbarhet genomsyra allt vi gör som ett sätt
att ta hänsyn till människan, hästen och planeten. Denna
hållbarhetsstrategi beskriver de insatser som ridsporten
prioriterar under de närmaste åren för att nå vårt övergripande
mål: år 2025 ska alla i ridsporten arbeta aktivt med hållbarhet
samtidigt som ridsporten ska ha ett stort inflytande i samhället.

2025:
Alla i ridsporten
arbetar aktivt med
hållbarhet!

Hållbar utveckling
av svensk ridsport
Som ett av Sveriges större idrottsförbund vill vi bidra till ett mer hållbart samhälle.
FN:s medlemsländer har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå social,
miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Tillsammans med medlemmar, anställda,
förtroendevalda och flera av förbundets intressenter har vi identifierat sex av målen
som beskriver de områden där vi kan göra störst skillnad.

Globala målen:
Främja
hälsosam
livsstil och
välbefinnande
för alla åldrar

Uppnå
jämställdhet
och alla kvinnors
och flickors
egenmakt

Minskad
ojämlikhet
för ett samhälle
präglat av lika
rättigheter

Vidta åtgärder
för att bekämpa
klimatörändringar
och dess
konsekvenser

Skydda våra
hav och säkerställa
hållbar användning
av havsbaserade
resurser och
ekosystem

Skydda,
återställa
och främja
biologisk
mångfald

Vi tränar
och tävlar
tillsammans,
på lika villkor

Vi arbetar
för att så många
som möjligt ska
få ta del av
ridsport, på
lika villkor

Vi arbetar
aktivt för att
minska vårt
klimatavtryck

Vi arbetar
aktivt för att
minska vattenanvändning och
övergödning

Vi bidrar till
ökad biologisk
mångfald

Våra mål:
Vi arbetar för
ridsport som
folkhälsa i en
trygg miljö

Dessa sex mål omvandlar vi till tre prioriterade områden, Ridsport för alla hela livet,
Klimatsmart ridsport och Ridsport på naturens villkor, vilka vi kommer att arbeta med till 2025.

Ridsport för
alla hela livet
Våra värderingar utgår från allas lika värde
och en tydlig demokrati. Ridsport för alla
hela livet innebär att vi vill skapa de bästa
förutsättningarna för att människor och
hästar ska må bra och utvecklas i trygga,
jämlika och hälsosamma miljöer fria från
mobbning och trakasserier i enlighet med
delmål 16.2. Vår utgångspunkt är att alla som
vill ska ha möjlighet att växa tillsammans med
hästar i ridsporten och därför arbetar vi för
en inkluderande ridsport där alla tränar och
tävlar tillsammans på lika villkor.

Klimatsmart
ridsport
Svenska Ridsportförbundets verksamhet
har påverkan på miljön och det är vårt
gemensamma ansvar att se över, prioritera
och framförallt agera för att minska vårt
klimatavtryck. För oss handlar det om allt
från översyn av resande och konsumtion,
till klimatsmarta val i stallet och vid
tävlingsarrangemang. Vi fokuserar även på
utbildningsinsatser och på att lyfta goda
exempel inom vår verksamhet.

Ridsport på
naturens villkor
Hästen står i centrum i vår idrott och genom
att se över vatten- och markanvändning samt
nyttja hästarnas positiva påverkan på bästa sätt
arbetar vi för ökad biologisk mångfald. Hästens
bete bidrar till artrikedom och om Sverige ska nå
miljömålet om ett rikt odlingslandskap behöver
betandet öka på obrukbara betesmarker. Även
hästgödseln är en viktig resurs som behövs
för ett hållbart jordbruk och genom att arbeta
för cirkulära kretslopp där gödseln återförs
till åkermarken och tillbaka till odlingen kan vi
minska övergödningen och främja naturens
naturliga ekosystem.

Vi kan göra skillnad
Vår verksamhet med flera hundra tusen aktiva skapar positiva effekter i samhället. Hur väl ridsporten bidrar till
en mer hållbar utveckling ligger i hur väl vi lyckas samla arbetet på förbunds-, distrikts-och föreningsnivå utifrån
målsättningarna i vår hållbarhetsstrategi.
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Ju fler vi når med våra insatser, desto
större effekter kan vi åstadkomma!
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Undersökningar visar dessutom att det
finns cirka 1 miljon hästälskare i landet,
varav hälften är ideellt engagerade, tränar
regelbundet eller tävlar. Det inflytandet vill
vi ta vara på för att driva hållbar utveckling
utifrån våra tre prioriterade områden.
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Central nivå leder, stöttar och bidrar med
kunskap och verktyg som i sin tur skapar
förutsättningar för distrikt och föreningar
att utveckla och utvecklas inom ridsporten.
Kärnverksamheten bedrivs hos våra cirka
900 föreningar och med 155 000 enskilda
medlemmar utspridda över hela landet har vi
möjlighet att åstadkomma mycket.
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Alla i ridsporten arbetar
aktivt med hållbarhet
Ridsport 2025 visar vägen och i strategin har vi enats om att Vi ska skapa förutsättningar
för en hållbar utveckling av svensk ridsport och öka vårt inflytande inom idrotten och
i samhället, i Sverige och i världen. Den effekt vi vill uppnå 2025 är att alla i ridsporten
arbetar aktivt med hållbarhet.
Vår gemensamma väg mot önskat mål byggs i intervaller om två år i taget och för varje
period presenterar förbundsstyrelsen en verksamhetsinriktning, som ger ledning och
prioritering mot de uppsatta målen de nästkommande två åren. Verksamhetsinriktningen
omvandlas sedan i konkreta aktiviteter i verksamhetsplanen, som i sin tur skapar
förutsättningar för föreningar och enskilda medlemmar att arbeta aktivt med hållbarhet.
Vi följer kontinuerligt upp vårt arbete genom en rad olika indikatorer och publicerar
årligen en hållbarhetsrapport som beskriver och mäter effekterna av våra insatser.

