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Livskraftigt hästföretagande – Nationella projekt 2006
Slutrapport för projekt genomförda av Svenska Ridsportförbundet med syfte att
stimulera ridskoleverksamhet
Sammanfattning
När stödet till projekt för främjande av livskraftigt hästföretagande presenterades fanns
krav på att fokus skulle finnas mot ett antal områden. Tre av dem berör verksamheter inom
Ridsportförbundet; nätverk för hästintressenter, information och kompetensutveckling samt
förslag att stimulera ridskoleverksamheter. Ridsportförbundet har uppnått målen inom alla
tre områdena.
Alla projekten har haft som syfte att stimulera ridskoleverksamheter på olika sätt.
Ridsportens Affärsskola och projektet med Ridskolekonsulent har i båda fallen ökat
kompetensen, konkurrenskraften och motivationen hos ridskoleverksamma i hela landet. På
träffarna har nya nätverk mellan ridskolor, distrikt och personal på centrala kansliet byggts
upp. För att sprida information om ridskolan och dess omfattande verksamhet har bland
annat befintliga nätverk med media och politiker använts. Informationsmaterialet används
flitigt i olika sammanhang där ridsporten är representerad och har synliggjort ridskolas roll
i samhället på ett förtjänstfullt sätt. Materialet kompletterar också annat material om
ridsporten mycket bra.
Vi har nått de mål vi hade med de tre projekten;
att ge deltagarna en möjlighet till inblick i och kunskaper om ridskolan som företag,
att utveckla och stärka ridskolans verksamhet och konkurrenskraft,
att ge en inblick i hur ridskolan fungerar och dess roll i samhället.
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Bakgrund
Huvuddelen av Svenska Ridsportförbundets nära 200 000 medlemmar har påbörjat sin
kontakt med hästen på någon av våra ridskolor eller ridklubbar. Förutom att ridskolorna
utgör en betydelsefull del i fostran av våra ungdomar och för deras fortsatta intresse för
hästar och ridning så förvaltar ridskolorna ett stort kapital både i byggnader och i djur. Det
är därför viktigt att förtroendevalda styrelseledamöter och den anställda personalen,
ridskolechefer och ridlärare, är väl förtrogna med gällande lagar och förordningar samt har
en adekvat utbildning för att ansvara för och driva en ridskoleverksamhet.
Ridsportförbundet har satsat erhållna projektmedel inom tre områden, dels information om
ridskolans roll i samhället och dels i utbildning och rådgivning till ridskolans funktionärer
såväl anställda som förtroendevalda. Projekten har arrangerats i samverkan med
Ridsportförbundets distrikt.
Projekt 1 Ridsportens Affärsskola
Regionala affärsskolor för förtroendevalda och ridskolechefer
Projektets syfte har varit att ge deltagarna en inblick i och kunskaper om ridskolan som
företag inom områdena ledarskap, ekonomi och arbetsgivaransvar och därmed kunna
identifiera åtgärder som leder till resultatförbättring, att öka totalkvaliteten vid respektive
regions föreningsdrivna ridskolor och att skapa nätverk för utbyte av erfarenhet och
information mellan ridskolor.
Från mitten av september till mitten av oktober har regionala affärsskolor genomförts på
sex platser i landet. 165 personer från ridskolor i tio av Ridsportförbundets 19 distriktsförbund, Västergötland/Halland/Göteborg & Bohuslän, Stockholm, Västerbotten,
Västmanland/ Uppland, Dalarna och Skåne, har deltagit i tvådagars seminarier med
utbildning i arbetsgivaransvar, ledarskap och ekonomi. Samarbete har skett med SISU
Idrottsutbildarna, Arbetsgivaralliansen och en ekonomikonsult. De är samtliga väl förtrogna
med idrottsrörelsen och ridsporten. Responsen från deltagarna har varit mycket god och i
alla distrikt har uttryckts önskemål om en fortsättning på projektet.
Projekt 2 Ridskolekonsulent
Information och rådgivning inom ramen för Ridsportförbundets studiematerial ”Att
driva ridskola”
En erfaren ridskolekonsulent från Ridsportförbundet har genomfört endagars workshops i
åtta av Ridsportförbundets distrikt, Värmland, Gotland, Örebro, Södermanland,
Östergötland, Norrbotten, Mittsvenska och Småland. 170 deltagare från föreningsdrivna
ridskolor i de aktuella distrikten har fått utbildning och information om Ridsportförbundets
policy och rekommendationer för ridskoleverksamhet. Kvalitetsmärkning av ridskolor,
utbildning och yrkesprov, häst- och stallekonomi, lämpliga lektionshästar, planerad
ridundervisning, lektionspriser och lektionspaket, ridskoleprojekt, föräldrakurser,
ridskolans framtid är bara några exempel på ämnen som ingått. Viss individuell rådgivning
för de aktuella ridskolorna har också ingått.
Projektets syfte har varit att utveckla och stärka ridskolans verksamhet och konkurrenskraft. Även i det här projektet har responsen varit mycket god och det finns en stor efterfrågan på mer utbildning i ridskolefrågor. Framför allt efterfrågas möjligheten att få
reflektera och diskutera gemensamma frågor tillsammans med kollegor.
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Projekt 3 Informationsmaterial om ridskolans roll i samhället
Det finns ett flertal olika informationsmaterial om den svenska hästnäringen och ridsporten
men inget som har fokus på ridskolan och dess roll i samhället. Det finns ett stort behov hos
våra ridklubbar och ridskolor av ett professionellt framtaget informationsmaterial om
ridskolan för att sprida kunskap om sin verksamhet och om ridskolans betydelse. Materialet
är också avsett att användas i kontakterna med kommuner, andra beslutsfattare, sponsorer
m fl. Ridsportförbundets har tagit fram en broschyr ”Ridskolans roll i samhället”, vykort
och en affisch på samma tema. En informationskampanj startade vecka 45 2006 och ett
utskick till alla ridklubbar, distrikt, kommuner, andra organisationer och förbund
genomfördes.

Framtida möjligheter
De allra flesta, drygt 160 000 av Ridsportförbundets medlemmar, är ridskole- och
motionsryttare. Inom Ridsportförbundet finns en Ridskole- och utbildningssektion med
särskilt ansvar för ridskoleverksamhetens utveckling. Vidare pågår det kontinuerligt
utbildningsverksamhet både för förtroendevalda och yrkesverksamma på ridklubbar och
ridskolor i våra 19 distriktsförbund. Det finns dock ett mycket stort behov och efterfrågan
av fler insatser på området. Bl a efterfrågas centrala affärsskolor och mer insatser ute på
fältet i Ridsportförbundets regi.
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