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Den svenska ridskolan ska ta klivet in i framtiden med förtroende och kunskap.
Den svenska ridskolan har en mångårig tradition av att lära ut ridning och hästkunskap. I
varje kommun finns en eller flera ridskolor och på våra ridskolor runt om i landet finns
såar av erfarenhet och rutin att ösa ur.
Men i ett samhälle där förändring och förnyelse är ordet för dagen, där det finns mycket
som pockar på uppmärksamhet när det gäller arbete, fritid och intressen, där många
väljer att ha egen häst, har ridskolan förlorat lite av att vara den naturliga knytpunkten för
hästintresserade i trakt eller samhälle. Där ska den framtida ridskolan vända
utvecklingen. - Vi vill att ridskolan ska vara en samlingsplats både för dem som rider där
och för dem som väljer att ha en egen häst eller bara är intresserade av ridsport i
allmänhet. Här ska kunskap och kompetens samlas och alla ska kunna gå i ”hästskola”
mer än på ridskola, säger Anna-Karin Jonsson Berg, verksamhetschef på Hippologum i
Umeå som lett arbetsgruppen som jobbat med den Framtida ridskolan.
Den framtida ridskolan ska än mer ta sin plats som ett kvalitativt alternativ på fritiden.
Ridskolan ska även i framtiden vara den plats där man på ett otvunget sätt kan umgås
med hästar och människor. I ridskolans natur ligger att den är öppen sju dagar i veckan
året om, den är en skola för att lära men också en fritidsgård och mötesplats för
hästintresserade.
- Ridskolan är grunden och ryggraden i Svenska Ridsportförbundets verksamhet, säger
Bo Helander, ordförande i förbundet. På ridskolan ska ridintresserade komma i kontakt
med väl skolade hästar och väl utbildad personal på en väl fungerande anläggning. Den kompetens och det kunnande som finns på ridskolorna är ovärderligt, fortsätter han.
Här fostras framtidens ledare såväl som framtidens tävlingsryttare och här väcks ett
intresse för hästen som i de allra flesta fall blir livslångt.
Under året som gått har process pågått med uppdrag från Svenska Ridsportförbundet
med att se vad Framtidens ridskola kan innehålla och vilka förändringar och förbättringar
som behövs för att ridskolan ska fortsätta vara en naturlig samlingsplats för alla som
gillar hästar och ridning. I processen har både enkäter på hemsidan och öppna möten
med inbjudna från bland annat ridskolor funnits med. En arbetsgrupp har sedan
sammanställt de synpunkter som kommit in. Med en gemensam plattform finns
verktygen att skapa framtidens ridskola. De goda exemplen plockas fram och
erfarenheter och rutiner kan förmedlas och delas av landets ridskolor.

Svenska Ridsportförbundet har ansvar för den samlade ridsportens framtida utveckling.
För att behålla och förbättra samt förstärka ridskolans roll i samhället finns tre områden
som förbundet vill utveckla i ett första skede.
• En översyn av anslutningskraven för de föreningar som driver ridskola med tonvikt på
säkerhetsaspekten. Svenska Ridsportförbundet ska ha en möjlighet att påverka så
anläggningarna utformas till moderna, effektiva, trevliga och säkra ridskolor.
• En samlad hästhållningspolicy. I flera dokument inom Svenska Ridsportförbundet
beskrivs hur hästhållning ska vara. Grunden finns i Svenska Ridsportförbundets
policy; Hästen skall värnas med kunnande, kärlek och omsorg. En samlad
hästhållningspolicy ska vara densamma oavsett inom vilken disciplin hästen brukas och
betona vikten av omsorg och omvårdnad i all hästverksamhet oavsett
användningsområde Förbundets Ridskolepolicy har reviderats och förtydligats för att
vara en grund för Svenska Ridsportförbundets Vision för framtidens Ridskola; Den
svenska ridskolan skall vara världsledande vad gäller att förmedla kunskap, social
gemenskap och ett livslångt intresse för hästar och ridning.
• Kvalitetsmärkningen ses över. Systemet med besöksgrupper, skyltar och
kvalitetsmärkningen av ridskolor och anläggningar ses över.
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