
Resultat av workshop - Svensk ridsport 
2025  
Kickoff 2020-01-25 med 80 
medlemmar. 
 
Ridsportens värderingar och 
varumärke  
 
Reflektionsfrågor:	

1. Hänger	vår	värdegrund	ihop	med	ridsportens	värdegrund?	
2. Behöver	vår	värdegrund	bearbetas?	
3. Hur	använder	vi	vår	värdegrund	idag?	
4. Vad	betyder	värdegrunden	för	vårt	varumärke?	
5. Hur	vill	vi	att	vår	värdegrund	ska	användas?	

 
1. Ja 

 
Ja, det gör de, eftersom vi ska behandla hästen som vi 
behandlar andra människor, med respekt, glädje, ansvar osv. 
 
Ja, värdegrunden är den samma 
 
Ja 
 
Ja, det tycker vi 
 
Ja, de vi känner i klubben lever upp till värdegrund & vision 
 
Båda komponenterna påverkar varandra. Vi människor som 
håller på med ridsport utformar hur ridsportens värdegrund 



blir. Alltså måste vi som människor vara trevliga och 
sympatiska för att få en bra stämning inom sporten. 
 
Ja, självklart 

 
2. Värdegrunden kan alltid utvecklas. Titta och var öppen för        

ny forskning och utveckling av sporten. 
 
Nej, den låter bra, den sammanfattar bra för värdegrund 
 
Ja, alltid. Vi kan alltid bli bättre. 
Ja och nej. Det är bra nu men attityden hos ryttare kan 
förbättras så att stämningen blir ännu bättre. Det räcker att 
du sätter ett leende på läpparna. 
 
Allt kan bli bättre 

 
3. Den är väl inarbetad i det svenska sättet att ha häst. Det 

kommer naturligt, t.ex. daglig skötsel, beteende, ridning mm. 
 
På ett bra sätt, kick off, tävlingar osv. Man bygger 
gemenskap. 
 
I vårt dagliga arbete, så gott vi kan. 

 
4. Vi vill representera Sverige på bästa sätt, alltid! Därav viktigt 

med bra värdegrund. 
 
Fjärås Hoppryttare är omtalade för deras gemenskap och 
tävlingar. Värdegrunden är varför vi blev rekommenderade 
att joina. 
 
Allt. Mycket viktigt. 
 
Värdegrunden är självklar med häst och ryttare i fokus 



 
5. Vi vill att den ska användas på ett sätt som gör hästar och 

medmänniskor, dig själv, gott. Den dagliga hanteringen ska 
följa värdegrunden för säkerhet, välbefinnande. 
 
På ett bra sätt, följa det som står. 
 
På bästa sätt, i dagliga arbetet. 
 
Vi måste bli bättre på att jobba och se varandra över 
gränserna 
Uppdatera vår US sektion, men hur? 

 
6. Mest viktigt att få fram vår värdegrund är till andra som ej är 

i hästvärlden/hästsporten. Vi som är här tror jag alla sätter 
hästen i första hand. Värre med andra utom hästvärlden att 
förstå. 

 
Förslag: Utbilda och hjälp informera funktionärerna innan vår tävling, 
så att man känner sig trygg i rollerna som funktionär. 
 
Förslag:  

- Vi är med varandra i med- och motgång 
- Våra värderingar: vi gläds åt varandras framgångar och stöttar 

varandra i motgångar 
- Sporten förenar oss 
- Erfarenhet möter talang och rookies 
- Hästen i centrum 
- Skapa gemenskap  
- Vi säger hej till varandra 
- Vi hejar på varandra på t ex träning och tävling 
- Man är bra kompis och snälla mot varandra oavsett nivå 

 
 



 
 
 
Ridsport på hästens vi l lkor 	

	
Reflektionsfrågor:	

1. Hur	gör	vi	för	att	tillgodose	hästens	behov	i	olika	situationer?	
2. Vad	betyder	hästvälfärd	för	oss?	
3. Hur	gör	vi	för	att	hålla	oss	uppdaterade	på	regelverk	som	har	

med	hästvälfärd	att	göra?	
4. Hur	arbetar	vi	med	hästkunskap?	Hur	kopplar	vi	teori	till	

praktik?	
5. Vad	vill	vi	utveckla?	Hur	gör	vi?	

	
1. Klubben erhåller möjlighet att utveckla kunskap om häst och 

ryttares syn och verksamhetsuppfattning 
 
Klubben ställer upp med utbildningar, workshops mm 
 
Respektera hästens välmående, låta hästen gå i hage, ge 
beröm då den gör rätt, visa respekt mot att det är en levande 
varelse osv 
 
Respektera hästens välmående. 

 
2. Stå upp för hästen. Både inom klubben och externt. Hästen i 

fokus. 
 

Det betyder att hästen ska få lov att vara häst och behandlas 
med respekt. Som t ex att låta hästen gå i hage och få/ge den 
rätt foder. Inte utsätta hästen för svåra uppgifter osv 
 



Anpassa foder och liknande efter hästen. Inte utsätta hästen 
för lidande 

 
3. Upplysningar och ändringar genom sociala medier och via 

förbundets plattformar 
 

Vi ser till att läsa TR regelbundet eller efter uppdatering. 
Viktigt att det når ut till oss ryttare när en uppdatering sker. 
 
Se till att läsa regelbundet, ex TR. Att de uppdaterar oss vid 
ändringar. 

 
4. Se svar 1. Gediget jobb med workshops etc 

 
Vi är öppna till att ta del av lärdomar från kunniga och lever 
vidare med dessa kunskaper till våra egna hästar. 
 
Vi ser till att ta till oss så mycket information som möjligt, ex 
tränare, ledare och lagkamrater 

 
5. Fortsatt utveckling kring hästens funktionalitet och behov 

och vår ridning för att det skall gå hand i hand med 
horsemanship och sportmanship. 

 
Vi vill att TR ska bli bättre på att gå ut till ryttarna när sidan 
uppdateras så att ingen ”råkar” missa information. (TDB vill 
vi ha tillbaka till 2019 års version) 
 
Se till att TR och information kommer ut till alla. 
Ta tillbaka gamla TDB 
 
Lära sig mer om hur hästen funkar 
Se hästens signaler 
 
 



 
 
 
 

 

Ridsport på individens vi l lkor  
 
Reflektionsfrågor:	

1. Vilka	möjligheter	erbjuder	vi	våra	medlemmar	idag?	
2. Vad	efterfrågar	de?	
3. Hur	ser	dialogen	med	medlemmarna	ut?	
4. Hur	ser	det	ideella	engagemanget	ut	i	vår	förening?	
5. Vilka	möjligheter	till	utveckling	ser	vi?	

 
1. Stora möjligheter för att bli en bättre ryttare 

Träningar, tävlingar 
Kurser information, träning, gemenskap 
Mental, kost, fysisk, clinic, hopp/dressyr/fält 
 

2. Träningar, föreläsningar. Mer kunskap helt enkelt 
Roliga arrangemang 
Kunskap och gemenskap 
De vi erbjuder, se ovan. 
 

3. Snabb, enkel, tydlig, trevlig 
Bra, inga svordomar 
Via mail, facebook, telefon, sammankomster 
Socialt forum 
 

4. Hur bra som helst. Alla vill väldigt gärna vara engagerade 
Som det varit hela tiden. Bara man lär känna nya 
människor 
Mycket bra! Inget skitsnack. Många engagerade! 
Hög kvalitét 

 



5. Stora. Vi har en stabil grund och kompetenta människor i 
vår klubb 
Inget, allt är bra! 
Stor utveckling! Många engagerade ungdomar. 
Obegränsat!! 

Ridsportens prestationsmil jöer  
 
Reflektionsfrågor:	

1. Hur	ser	den	röda	tråden	ut	i	vår	ryttarutveckling?	
2. Hur	tillgänglig	är	vår	ryttarutveckling	för	olika	målgrupper?	
3. Hur	arbetar	vi	för	ryttarens	välbefinnande?	
4. Hur	betydelsefull	är	vår	avsuttna	verksamhet	och	hur	ser	den	

ut?	
5. Vilken	utveckling	vill	vi	se?	Vilka	krav	ställer	det	på	vår	

anläggning?	
 

1. Kontinuitet med träning och varje ryttare har 
individuella mål som uppmuntrar men inte stressar 

 
 

2. Bra! Dressyrryttare är få, men en stark grupp med 
fälttävlansryttare. Mestadels hoppryttare 

 
3. Medvetna och närvarande, erbjuder gemensamma 

aktiviteter 
 

4. Vi har en del mental träning, banbyggarinspiration och 
samlas mycket kring vårt tävlingsarrangemang 

 
5. Vi har ingen anläggning 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Ridsportens förutsättningar  
 

Vi har ingen anläggning 


