HÄSTKUNSKAPSPROJEKTET 2007
Ett projekt inom Svenska Ridsportförbundet med stöd av Jordbruksverket

SYFTE OCH BAKGRUND
Hästens välbefinnande – Vårt ansvar, är en av åtta rubriker som
Ridsporten Vill bygger på. Ridsporten Vill (RV) är ridsportens idéprogram och riktar sig till alla våra ledare.
Precis som det står i RV är vår huvudsakliga uppgift att erbjuda utbildning i hästhållning
och ridning byggd på en klassisk grund. Vi ska forma framtidens ledare, hästägare och
tävlingsryttare så att de förstår att värna om hästen med kunskap, kärlek och omsorg – något som det här projektet bidrar till att förverkliga. Det vi kan se idag är att det efterfrågas,
på bred front och i hela landet, en förstärkning av ridklubbarna och ridskolornas roll som
”plats” för kunskap om häst och hästhantering.
Projektets huvudsyfte är att genom utbildnings- och informationsinsatser öka individens
kunskap i hästhantering och hästhållning för en säkrare ridsport, såväl inom ridskoleverksamheten som hos enskilda utövare. Slutmålet med projektet är en samlad kunskapsbank
på webben som kompletteras med diverse material, litteratur, test, ”cases” etc samt fysiska
träffar, föreläsningar och utbildningar. Kunskapsbanken skall locka besökarna till att hela
tiden söka mer information, fakta och kunskap. En kunskapsbank som skapar en samsyn,
handlingskraft och som premierar sökandet efter mer kunskap.

MÅLGRUPP
Målgruppen för projektet är stor. Projektet handlar om att skapa en
gemensam plats för oss alla, en plats att mötas på med syfte att
skapa en samsyn kring hästkunskap och hästhantering.
Våra primära målgrupper är medlemmar, potentiella nya medlemmar och alla övriga intresserade. Kunskapsbanken riktar sig till aktiva inom såväl ridskoleverksamheten som enskilda
utövare. Till både hästägare och den/dem som funderar på att köpa häst. Vi ser på lång sikt
att detta projekt involverar ridsportens alla led och nivåer, och att de har en naturlig plats i
projektet.
Detta projekt bygger på flera steg, varav vi idag har slutfört steg 1 med hjälp av medel från
Jordbruksverket, riktade till Livskraftigt hästföretagande.

PROJEKTETS AKTIVITETER
Arbetet med att skapa en kunskapsbank inleddes med att vi gjorde
en analys kring nuläge, behov, tillgänglig fakta, områden, samverkansparter, nätverk, kommunikationskanaler och metoder etc.
Idag finns fler källor till kunskap om häst och ryttare än någonsin, men svårigheten är att
sortera ut vilken kunskap som berör mig och min häst. Kunskapen är många gånger svårtillgänglig. Vi vet även att hästkunskapen i landet idag är mycket ojämn och i vissa fall rentav
dålig. Hästens välbefinnande är vårt ansvar och vi vill göra vad vi kan för att ge fler möjlighet
att ta del av – och få kännedom om – den enorma kunskap som finns inom ridsporten.
Internt skapades en styrgrupp med förankring i både förbundskansli och förbundsstyrelse.
Projektet bygger på och berör all verksamhet inom ridsporten och därmed har mycket arbete lagts på att sprida information om projektets syfte, mål och idé. Redan från start fanns
flera tankar kring framtida samordning samt flera ”byggstenar” att bygga vidare på. Detta
är bara en början och grunden till mycket mer. Ett första steg och en viktig grund i arbetet
som vi går vidare med.
För att beskriva ett exempel på samarbete med andra organisationer så kan vi ta Nationella
stiftelsens projektarbete. Här har vi under hela genomförandet haft nära kontakt för att
stämma av hur de olika projekten kan samverka. Ett arbete som vi redan nu kan se har varit
lyckat och som kommer att ha betydelse i det framtida arbetet med i första hand utvecklingen av Hästkunskapsbanken.
Hästkunskapsbanken kommer att bygga på ett antal rubriker/områden. Innehållet ska
tydliggöra vilken kunskap vi vill att alla inom ridsporten bör ha. Vi vill även tillgodose den
som söker mer kunskap. Nästa steg är att vi från januari 2008 öppnar en ”tyck till sajt” som
kommer att finnas på www.ridsport.se där alla kan följa arbetet under tiden vi bygger hästkunskapsbanken. Ett sätt att såväl förankra innehållet samt göra reklam för den kommande
kunskapsbanken. Parallellt med ”tyck till sajten” skapas även ett antal referensgrupper med
personer från ridsportens alla hörn.
Arbetet under året har varit mycket lärorikt och helt klart avgörande för det som komma
skall. Ett större projekt kräver ett bra för- och grundarbete inför den mer ”praktiska” delen
av projektet. Vi är mycket nöjda med året och ser fram emot nästa steg med stora förhoppningar och förväntningar.
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