RidKLUBBEN

Foto: Kajsa Thorén

– en resurs för din kommun

Det är hög tid att
kommuner strategiskt
och på allvar planerar
Svensk ridsport är unik i världen. Både när det gäller
omfattning och tillgänglighet. Ridklubbar finns över
hela landet och i varje kommun finns i snitt 1.5
ridskola. Mötesplatser för alla, värda att ta vara på.
Den svenska ridskolan står inför stora utmaningar. Många har det tufft ekonomiskt. Standarden varierar också kraftigt mellan olika ridsportanläggningar, och
på vissa håll betraktas WC, dusch och samlingslokaler fortfarande som ren lyx.
Dessutom finns många gånger stora skillnader i hur kommuner stödjer olika
idrotter när det gäller drift och ägande av anläggningar. Svenska Ridsportförbundet uppmanar därför Sveriges kommuner att ta ett krafttag kring ridsportens
förutsättningar. En satsning på ridsporten är ett sätt att styra mot ett jämlikt
idrottsutövande för barn och unga. Men också en säker investering i god folkhälsa, med effekter som når långt längre än stallbacken.

för och tar tillvara den
världsunika svenska
ridskoleverksamheten.
Välkommen till en
stallbacke full av
möjligheter!
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Foto: Mikael Sjöberg

I Sverige finns det cirka 900 ridklubbar varav ungefär hälften driver ridskola.
Bland de klubbar som inte driver ridskola finns många renodlade tävlingsklubbar. Men också klubbar som bildats för att kunna erbjuda träningsmöjligheter
för ryttare med egen häst. En del av dessa klubbar hyr in sig på en ridskola,
medan andra har egna ridbanor eller hyr in sig i privata ridhus.

Ridsport är folkhälsa.
Sveriges riksdag
har enats om elva
övergripande mål för
folkhälsa som bland
annat handlar om ökad
fysisk aktivitet, sunda
miljöer och delaktighet.
Ridsportens omfattande
verksamhet möter väl
Foto: Anna-Maria Jonuks

de flesta av Sveriges
folkhälsomål.

Sveriges elva
folkhälsomål
1.1

Delaktighet och inflytande i samhället

2.2

Ekonomisk och social trygghet

3.3

Trygga och goda uppväxtvillkor

4.4

Ökad hälsa i arbetslivet

5.5

Sunda och säkra miljöer och produkter

6.6

En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård

7.7

Gott skydd mot smittspridning

8.8

Trygg och säker sexualitet och god
reproduktiv hälsa

9.9

Ökad fysisk aktivitet

10 Goda matvanor och säkra livsmedel
10.
11 Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle
11.
fritt från narkotika och dopning samt minskade
skadeverkningar av överdrivet spelande

Våra ledstjärnor
Demokrati är en stark pelare i ridsportens värderingsgrund.
Tio ledstjärnor är utgångspunkter i förhållandet till hästar och
människor i alla våra verksamheter. Läs mer på ridsport.se
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SPORT
På hundra år har svensk ridsport vuxit från en
mansdominerad militärsport till en av Sveriges största
ungdomsidrotter. Ridsporten är en av 69 idrotter
inom Riksidrottsförbundet. Och hos oss samsas
elitidrottare med glada motionärer.
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•

Näst största ungdomsidrotten,
bara fotbollen är större *

•

Tävlingsidrott och fritid för en halv
miljon svenskar

•

Cirka 900 medlemsföreningar i
Svenska Ridsportförbundet med
sammanlagt 154 000 medlemmar

•

Omkring 500 ridskolor genomför
varje år 5 miljoner ridtimmar

•

4 000 ryttare med funktionsnedsättningar

•

26 000 licensierade tävlingsryttare

•

Drygt 400 000 tävlingsstarter
genomförs årligen

•

Näst hästtätaste landet i Europa
med cirka 360 000 hästar

•

Det ideella engagemanget inom ridsporten värderas till cirka 280 miljoner
kronor varje år. Lågt räknat.

*Mätt på antalet sammankomster (LOK-stöd)
Foto: Mikael Sjöberg

I ridsporten finns plats för alla. Ridsporten är en av få idrotter där män, kvinnor, unga och gamla tävlar på lika villkor. Ett ridsportlag sätts samman utifrån
tidigare prestation där förutsättningar, ålder eller kön inte har någon som helst
betydelse. Det är lika okej att ta sats mot världseliten som att rida och umgås
med hästar. Inom ridsporten kan alla prestera på sin egen nivå, utan att tävla.
Att vara en duktig hästskötare är till exempel en prestation som ger hög status.
Arenan som förenar är landets 900 ridklubbar.

Ridsporten
i siffror

Jerringvinnare
2011 skrev ridsporten historia
när Rolf-Göran Bengtsson, som
första ryttare någonsin, vann
Jerringpriset och svenska folkets

OS-silver

röst. Bengtsson nominerades till
La Sillas historiska EM-guld

individuellt OS-silver i fälttävlan, en av världens

2011 i Madrid. Han vann med

tuffaste sporter. I den tre dagar långa tävlingen

en förkrossande majoritet: 44,6

slog ekipaget iskallt knock out på världseliten i

procent av rösterna. Något som

momenten dressyr, terrängritt och banhoppning.

Foto: Roland Thunholm

Sara Algotsson Ostholt red 2012 på stoet Wega hem

tydligt visar på ridsportens storlek.

Foto: Svenska Ridsportförbundet

priset för sitt och hästen Ninja

Stor sport för funktionsnedsatta
Drygt en miljon svenskar lever med någon form av funktionsnedsättning. För alla dessa människor kan hästen och stallet erbjuda
en värdefull frizon och möjlighet till rörelse. Ridsporten är en av
de största idrotterna för personer med funktionsnedsättning och
en framgångsrik sport ändå upp till Paralympicsnivå. Genom
bland annat Victoriafonden arbetar Svenska Ridsportförbundet
med att anpassa ridskolans miljö för dessa verksamheter, bland
annat genom medhjälparkostnader, specialutrustning och enklare
anpassning av lokaler. Genom positiva samarbeten med landets
kommuner kan fler få tillgång till en värdefull fritid.

Ridsportpubliken har
i 20 år fyllt Ericsson
Globe till sista plats och
Stockholm International
Horse Show tar täten
som ett av arenans mest
Foto: Roland Thunholm

välbesökta evenemang.

RidSPORT ÄR ARENASPORT
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65 000 besökare. Det ökade intresset för ridsport har
också ökat trycket på lokala tävlingsarrangemang med
hög kvalitet. På flera håll har kommuner sett potentialen i sporten och samarbetar med ridklubbar kring
tävlingar, ibland tillsammans med andra hästsporter
som till exempel trav och galopp. De svenska ridsportframgångarna tar också plats i media, både lokalt och
i riksmedia.
Foto: Dizain

Ridsport är en publiksport som varje år fyller landets
stora arenor som Scandinavium, Falsterbo och Ericsson Globe. Stockholm International Horse Show har
med sina 70 000 besökare under många år tagit täten
bland de största återkommande evenemangen i Ericsson Globe. I Göteborg har ridsportpubliken fyllt Scandinavium till bristningsgränsen varje vår i över 30 år
och sommarens årliga hästfest i Falsterbo lockar cirka

Leif Boberg
Ålder: 70 +
Bor: Täby
Intressen: ridning, gympa och familjen
Yrke: Tidigare teknisk inköpschef inom
farmaceutisk industri, nu pensionär

Ridsport är en sund sport och livsstil
som ofta ger ett livslångt engagemang.
Ridsport har ingen ålder och därför har
det ingen betydelse om du är 5, 45 eller
85 när du kliver över tröskeln till stallet.
Du kan även göra ett långt uppehåll,
men alltid välja att komma tillbaka.

Senior som
började sent
Hur föddes ditt hästintresse?
När jag var 40 år hade jag aldrig suttit på en häst.
Det hela började med att jag körde mina två barn till
ridskolan varje vecka. Jag satt troget på läktaren och
tittade på och började känna mig ganska engagerad.
I bilen hem gav jag dem säkert lite tips hur de kunde
förbättra sin ridning, som att trampa ner hälarna,
sträcka på sig i sadeln och annat som ser lätt ut när
man sitter på läktaren. De tröttnade väl på mina goda
råd, för efter en tid fick jag en prova-på-ridlektion av
fru och barn. Det är ett roligt minne. Jag såg det som
en personlig utmaning och sedan den dagen, för över
30 år sedan, rider jag lektion varje lördag och det har
fortsatt att vara mitt största intresse.
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Många tjejer i
ridsporten

Ridsport
som syns
Källa: Sponsor Navigator 2012

Baserat på antalet sammankomster
(LOK-stöd) Källa: RF
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Värdet av av ridsportens exponering
i svensk press 2012. Motsvarar 382
helsidor i tabloidformat.
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Foto: Mikael Sjöberg

Vad ger ridningen dig?
Vi är ett gäng mogna damer och herrar som rider i min
grupp, det är verkligen veckans guldstund. För mig
är det bästa tänkbara motion. Ridningen håller mig i
form, det krävs målmedvetenhet, styrka, balans och
koordinationsförmåga och efter ett tag blir man ibland
lika svettig som på gympan. När jag lyckas få hästen
lösgjord och med på noterna kan man känna verklig
tillfredsställelse med att ha fått igenom sina hjälper.
Efter varje ridlektion fikar vi ihop, det hör liksom till.
Jag hoppas kunna fortsätta rida många år till.

Idrotter med flest
aktiviteter för barn
och ungdom (7-20 år)
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Foto: Mikael Sjöberg

Svensk ridsport bygger på ett unikt engagemang
som är drivkraften i en folkrörelse.
Kraften hos svenska ridsportare tyglar inte bara hästkrafter och reser stall- och
ridhus med bara händer. Att ridsport engagerar visar också undersökningar bland hela svenska folket (Sponsor Navigator 2011) där intressegraden
bland ridsportfansen var ovanligt hög i jämförelse med många andra idrotter.
Att ridsporten engagerar har också visat sig tydligt när Jerringspriset, folkets
idrottspris, ska röstas fram. Inte konstigt att två av Sveriges och världens bästa
ryttare legat i topp. Kommuner som satsat på sina ridklubbar vittnar också om
ett helhjärtat engagemang och investeringar, värda varenda krona.

ENGAGEMANG
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”Jag tror generellt att
landets kommuner
underskattar betydelsen av
ridskolan som mötesplats”
Bengt Westman, sektionschef, SKL, Sveriges kommuner och landsting

Foto: Mikael Sjöberg

Ridskolan –
EN mötesplats för alla
Ingenstans i världen är ridsport så tillgänglig som i Sverige. På
ridklubben erbjuds barn, ungdomar och vuxna en värdefull
fritid. Stallet är ofta en frizon där ålder, könsroller och sociala
skillnader raderas ut.

Är det OK att Lisa,
12, byter om i en
barack med Åke,
52. På vilka andra
sportanläggningar
skulle det accepteras?

Landets ridskolor har ofta öppet sju dagar i veckan
hela året och erbjuder hundratusentals barn, ungdomar och vuxna en aktiv fritid, sport och utbildning.

utbildad personal tilldelas skyltar enligt ett kvalitetsmärkningssystem. Har ridskolan i din kommun
någon kvalitetsskylt?

De kommuner som helhjärtat satsat på sina ridklubbar vittnar om att investeringen växlats upp i en
mötesplats med hög tillgänglighet som genererar
folkhälsa till kommunens invånare. Det är så vi ser på
framtidens ridskola.

Varierad standard
En bra anläggning är grunden i en rik verksamhet av
sport, engagemang och äkta hästkrafter. Det är en
plats där alla trivs, både hästar och människor. Men
idag varierar standarden mellan olika ridsportanläggningar kraftigt. En del kommuner har satsat på att
bygga nya, funktionella anläggningar, medan andra
kommuner brottas med föråldrade anläggningar
med stora renoveringsbehov, där omklädningsrum,
duschar, WC och samlingslokaler betraktas som lyx.
Det vill Svenska Ridsportförbundet ändra på.

Ridskolor, anslutna till Svenska Ridsportförbundet,
är ett levande kompetenscentrum för sporten. Det
är här du lär dig att rida och hantera hästar. Anslutna ridskolor som uppfyller kraven på hästhållning,
säker och ändamålsenlig anläggning samt har

Ridskolan äger och står själva för driften – varför då?
Rapporten ”Anläggningar för kultur, idrott och fritid 2010”
från Sveriges kommuner och landsting, SKL, lyfter fram att
det är anmärkningsvärt att majoriteten av landets ridhus och
ridhallar ägs och drivs av ridklubbarna själva. Detta till skillnad
mot andra idrotters fritidsanläggningar som i huvudsak ägs
av kommunerna, vilka i störst utsträckning även ansvarar för
driften. Ska det vara så?

”Nästan hälften av landets ridskolor
saknar omklädningsrum med duschar.
Flera ridklubbar har fortfarande utedass.”
Fakta från en kartläggning gjord av Svenska Ridsportförbundet 2012
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Foto: Svenska Ridsportförbundet

Idrottslyftet ger
mer ridsport för fler

Satsningen har bland annat gett ridklubbar möjligheter att öppna dörrarna för unga som annars inte
skulle ha möjlighet att besöka stallet. Många föreningar fokuserar på till exempel verksamhet för unga
med funktionsnedsättningar eller att unga med annat
etniskt ursprung ska få möjlighet att upptäcka ridskolan. Ofta är ridskolan redo med utbildad personal
även dagtid för att ta emot nya besökare. Något som
till exempel passar bra för kommunala verksamheter
kopplade till särskolor, träningsskolor och integration.
Ridklubbar anslutna till Svenska Ridsportförbundet har möjlighet att söka anläggningsstöd från
Riksidrottsförbundet, med kommunen som samverkanspart. Härigenom kan kommunens investeringar
växlas upp, något som gynnar både kommunen och
föreningen.
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Foto: Mikael Sjöberg

Idrottslyftet är regeringens
satsning på idrotten. På fem år har
Idrottslyftet gett 120 miljoner kronor
till ridsporten och skapat många
spännande projekt som ger mer
ridsport till fler.
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Idrottslyftet
Det var ungdomarna själva
hos Bodens Ridklubb som tog
initiativet till ett integrationsprojekt
för asylsökande ungdomar.
Idag kommer regelbundet 18 ungdomar från hela världen
till ridklubben för att lära sig att rida och prata svenska.
Bodens Ridklubb har i samarbete med Korpenskolan beviljats medel från Idrottslyftet för att hjälpa unga asylsökande in i det svenska samhället.
– Det här samarbetet är lika givande för mig, jag lär mig
nya saker hela tiden, berättar Jenny Hansson, ordförande i
Bodens Ridklubbs ungdomssektion.

Idrottslyftet – fem i topp
Tilldelat föreningsstöd via Idrottslyftet under 2011.
Totalt ingår 69 idrotter
Fotboll 		
Innebandy 		
Ridsport 		
Ishockey 		
Korpen

41 432 tkr
11 768 tkr
11 484 tkr
11 338 tkr
8 353 tkr

– Det är spännande att försöka kommunicera utan att
prata samma språk, när vi hjälps åt att göra i ordning
hästarna.
Svenskundervisningen och möten i stallgången har kort
och gott visat sig vara ett framgångskoncept.

Många barn och unga med invandrarbakgrund
har aldrig varit i kontakt med hästar.
19

Foto: Kajsa Thorén

En ridklubb som har ett gott
samarbete med sin kommun
är Tidaholmsbygdens
Hästklubb.

Hur fördelas bidragen till ridsporten kontra andra
idrotter i Tidaholm?
Fotbollen får mer bidrag än ridklubben, men det beror på att
fotbollen är väldigt stor här. Men räknar man bidragen i proportion
till antal aktivitetstimmar som varje idrott levererar upplevs nog
bidragen som rättvisa. Det är oerhört viktigt att vi som kommun
signalerar att det ska vara jämlikt.

– Vi har sedan många år mycket goda
relationer med vår kommun. Både kommunen och ridklubben har förstått att
det handlar om att ge och ta. Klubben
kan inte bara kräva, utan har förstått
att de behöver leverera nytta till
kommunen, säger föreningens
ordförande Monica Ek Remmerth.
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Hos Tidaholmsbygdens Hästklubb står precis ett nytt stall klart
och en ny belyst cykelbana har hittat dit. Nu diskuteras också ett
hästnära boende. Det märks tydligt att Tidaholms kommun har
tagit in ridklubben i kommunens planerings- och beslutsprocesser.
Sedan Agneta Bengtsson tillträdde sin tjänst som Kultur- och fritidschef för tolv år sedan finns ett bra samarbete
mellan kommunen och Tidaholmsbygdens Hästklubb. Tidaholm ligger i Västergötland, har 12 600 invånare och
marknadsför sig som en familjestad. Här finns en stark tradition av idrottsliv, speciellt fotboll. Invånarna har tillgång
till ett brett utbud av idrottsklubbar och stora möjligheter att utöva sport på fritiden.

Tidaholmsbygdens Hästklubb med 35 år på
nacken har idag 100 aktiva ridelever, målet är
150, en rimlig målsättning i en liten kommun.

Ridskolans anläggning Kvarnängen består av ett nybyggt
stall med 24 boxar som ägs av kommunen, men föreningen
har sedan tidigare själva bekostat och byggt de två ridhusen.
Marken arrenderas och anläggningen drivs av föreningen.
I det nya ridhuset och nya stallet har man satsat på fina
dusch- och omklädningsrum, vilket är en självklarhet på en
idrottsanläggning. Extra viktigt för de aktiva som har allergiska familjemedlemmar.

Foto: Dana Ingesson
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”RIDKLUBBEN ÄR EN
SJÄLVKLARHET FÖR
KOMMUNEN”

Vad vinner Tidaholms kommun genom att satsa på ridklubben?
Ett jämlikt idrottsutbud då ridning lockar till sig fler flickor än pojkar. Ridklubbens verksamhet, liksom andra idrottsaktiviteter, bidrar
också till bättre folkhälsa. Kan vi leverera bättre folkhälsa till alla, så
är det en viktig variabel för att upplevas som en attraktiv kommun.
Det i sin tur skapar inflyttning och därigenom skatteintäkter.
Samarbetet har gett föreningen en fin, aktiv anläggning och
kommunen kan i sin tur erbjuda kommunens invånare en attraktiv
fritidssysselsättning. Med andra ord en vinst för båda parter.
Monica Ek Remmerth fortsätter:
– Det är viktigt att kommunen ser på ridklubben som vilken
idrottsförening som helst. Den gamla tidens synsätt, där ett
stall är där tjejer bara pysslar med hästar, är helt förbi.

Dina bästa tips till andra kommuner när det gäller ridskolor?
Att unga människor engagerar sig aktivt i föreningslivet är viktigt.
Det ökar sannolikheten att de också vill delta aktivt i samhällets
olika demokratiska processer. Kommuner vill att båda män och
kvinnor ska ta plats och göra sina röster hörda. Varje kommun har
därför mycket att vinna genom att satsa på den egna ridskolan
som öppen mötesplats.

Är idrotten
jämställd i Sverige?
Politiker och
tjänstemän borde
tycka det är viktigt
att jämföra siffror
mellan idrotter i sin
kommun.

Foto: Roland Thunholm

HÄSTKRAFT
Kraften från hästen påverkar oss människor. Historiskt har
människan alltid levt nära hästen, en relation som handlar om
arbete, vänskap och livskraft, men som också får människor
att mötas, utvecklas, tävla och känna lycka.
Äkta hästkrafter kräver en tydlighet som visat sig ge unik drivkraft för människor att växa, till
exempel som ledare. Inom Svenska Ridsportförbundet värnar vi om både hästar och människor.
Djurskydd, folkhälsa och ett barnrättsperspektiv genomsyrar därför alla våra verksamheter.
Människor mår bra av att umgås med djur. I stallet kräver hästar och ridning en total närvaro
som ofta gör att stressen stannar i stalldörren. Hästlivet ger många gånger även en naturlig
rörelse och andrum nära naturen. Det är inte konstigt att hästens betydelse inom bland annat stresshantering och olika typer av rehabilitering ökar. På ridskolan skapar hästkrafterna
dessutom plats för äkta möten, en allt större bristvara i dagens många gånger virtuella värld.
Flera aktuella studier visar att barn som får tidig kontakt med djur utvecklar högre grad av
empati. På ridskolan ges barn och unga möjligheter att umgås med djur, en kontakt många
inte har naturligt idag. Att ta hand om ett djur skapar både trygghet och ansvarskänsla.
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Kan djur lära barn
mer om empati?
Forskning visar att
barn som får tidig
kontakt med djur
utvecklar en högre
grad av empati.

Foto: Svenska Ridsportförbundet

Foto: Anna-Maria Jonuks

Stallbacken
fostrar
framgångsrika ledare

HELENA CARLSSOn
Ålder: 28 år
Bor: Stockholm
Utbildning: Masterexamen i statsvetenskap
Arbete: Idrottspolitisk rådgivare Riksidrottsförbundet
Familj: Mamma och pappa i Hässleholm, syster i Malmö och häst i Växjö

Helena Carlssons karriär inom idrottspolitiken började redan
när hon var tolv år på ridklubben i Hässleholm. Sedan gick
det snabbt. Idag har hon en topposition som idrottspolitisk
rådgivare inom Riksidrottsförbundet. En tjänst hon handplockats till.
– Det är ett drömjobb, finns nog ingen bättre tjänst om man
vill kombinera idrott och politik, säger Helena Carlsson.

Ridsporten är proffs på att utbilda
unga ledare och den idrott som
utbildar allra flest.
I ridsporten har ungdomar en självklar plats genom ett
stadgereglerat ungdomsinflytande där unga plats tar plats i
styrelser, på alla nivåer. Ridskolemiljön utvecklar också driftiga unga ledare. En plantskola varje kommun bör se som en
viktig resurs.
Inom ridsporten får unga ta plats. Något som i sin tur föder
engagemang och drivkraft bland unga. Andra idrotter undrar
hur ridsporten gör och vill gärna ta del av receptet.
Forskning visar också att själva ridskolemiljön bär på en
inneboende kraft, där gemenskap, ansvar och kommunikation fostrar och utvecklar unga till driftiga ledare. Det är därför ingen slump att många av dagens framgångsrika ledare
har växt upp på stallbacken. Ridsporten är stolt leverantörer
av framtidens chefer.

Att Helena är där hon är idag beror på hennes eget engagemang, men hon hänvisar också till den enorma kraft att
utvecklas som ledare som finns inom ridsporten.
– Jag fick frågan att vara med i ridklubbens ungdomssektion.
Några år senare jag blev ordförande och ledamot i klubbens
styrelse och därefter även aktiv i distriktet.
Här tändes glöden och idag sitter Helena (som den yngsta
ledamot någonsin) i Svenska Ridsportförbundets styrelse.
Det är inte alltid lätt att göra sin röst hörd bland medelålders
män och kvinnor menar Helena.
– Men just motståndet gör att man tvingas vässa sina argument och hela tiden bli ännu bättre.

Helena – idrottens
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RIDSKOLAN FOSTRADE
HEF
SKANSKAS MARKNADSC

Det är något
med utsidan på
hästen som är
bra för insidan
på människan.
				
Sir Winston Churchill

Under uppväxten på Kramfors Ridklubb lärde sig
Ulrica Åhman mod ödmjukhet och att ta ansvar.
Kunskaper som skapat handlingskraft i jobbet som
marknadschef inom Skanska Asfalt och Betong. Ulrica
är övertygad om att det finns en stark koppling mellan
åren på ridklubben och hennes karriär som ledare.
Vad har du lärt dig på ridskolan som du har nytta av idag?
Ta ansvar. På ridskolan och i stallet var det alltid något som behövdes göras,
släppa ut hästar, fodra eller laga något som gått sönder. Det var bara att fixa. Att
säga: jag orkar inte eller jag har ingen lust, det finns inte. Man blev aldrig serverad. I stallet lärde jag mig också att planera. Det kunde handla om hur jag skulle
ta mig till stallet, när ny havre behövde köpas och vem som skulle hålla i hästen
när hovslagaren kom. Det kan tyckas vara små saker, men att tidigt få lära sig
detta har jag haft användning av hela livet, både privat och i arbetet.
Vad har ridskolan betytt för dig som ledare?
Jag tror att ledarskapet på en ridskola och inom ridsporten växer fram naturligt.
Det blir så självklart att vilja lära ut sina kunskaper till andra. Jag gick ungdomsledarkurser, var med i klubbens ungdomssektion och satt med som ungdomssektionens representant i styrelsen. Jag är övertygad om att åren på ridskolan utvecklade en handlingskraft hos mig som gör att jag idag vågar ha ett utmanande jobb
med mycket ansvar. För jag känner mig trygg och vet att jag klarar det.

Ulrica Åhman
Ålder: 35 år
Utbildning: Civilingenjör,
Luleå Tekniska universitet
Arbete: Marknadschef
Skanska Asfalt och Betong
Bor: Sundsvall
Familj: Sambo och två
bonusbarn samt en
pensionerad häst
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Kommun + ridklubb =
öppnar möjligheter
Den här foldern berättar om svensk ridsport – en unik stallbacke fylld av möjligheter och
en av kommunens viktigaste mötesplatser. Det är hög tid att landets kommuner upptäcker
hästkrafterna och funderar över ridsportens framtid och utveckling. Finns det något samarbete
med den lokala ridklubben idag? Ingår ridklubben i kommunens strategiska planering och är
idrotten jämställd i din kommun?
Kostnadsfri rådgivning
Svenska Ridsportförbundet utgörs av cirka 900 ridklubbar som har stöd i en organisation på
central och regional nivå. I sektioner och kommittéer arbetar förtroendevalda och på centrala
och i regionala kanslier finns anställda tjänstemän. Hos oss kan kommunen alltid få kostnadsfri
rådgivning. Vi har kunskap, material och modeller som underlättar kommunens vägval.
Svenska Ridsportförbundet tillhandahåller informationsmaterial om ridskoleverksamhet, hästhållning och anläggningar. Ladda ner via vår hemsida eller beställ tryckta exemplar av bland annat
”Säker med häst”, ”Bygga för häst”, ”Driva ridskola”, ”Framtidens ridskola” med policys och
riktlinjer för ridskoleverksamhet, ”Trygg i stallet”, Ridsportens ledstjärnor samt material om vår
ungdomsverksamhet eller att rida och tävla som ryttare med funktionsnedsättning.
Svenska Ridsportförbundet
Ridsportens Hus, 734 94 Strömsholm
Telefon: 0220-456 00 E-post: kansliet@ridsport.se.
Det går också bra att kontakt något av Sveriges 19 ridsportdistrikt.

Läs mer på www.ridsport.se
•

