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Svar på Öppet brev angående "Etiskt hållbar hästsport" 

 

Tack för era synpunkter och ert engagemang, 

Vi som använder hästen för tävling eller rekreation, har, och tar, ett stort ansvar för att hästens 

välbefinnande och behov alltid kommer i första hand.  

Svenska Ridsportförbundet arbetar för att djurskyddet aldrig ska åsidosättas. 

 

Förmedling av kunskap och utbildning är bland våra viktigaste uppdrag. Kunskap om hästen är 

vägen till välfärd för hästen. Det pågår en översyn av förbundets samtliga utbildningar, för aktiva, 

ledare, yrkesverksamma, funktionärer och förtroendevalda.  

I översynen ingår att se över innehåll, genomförande samt tillhörande kurslitteratur.  

I samband med översynen säkerställs att förbundets utbildningar genomsyras av hästens välfärd, 

säkerhet och vår värdegrund. Kvalitetssäkringen sker i ett nära samarbete med Riksanläggningarna. 

 

Efter förbundsstämman 2017 har Svenska Ridsportförbundet tillsatt ett Hästhållnings- och 

Anläggningsråd som tillsammans med Djurskyddsutskottet arbetar med frågorna om hur hästar ska 

hanteras för att hästens välfärd alltid ska vara i fokus oavsett användningsområde. 

 

På tävlingssidan finns överdomare, tävlingsledare och andra funktionärer som har i sin uppgift att 

tillse att Code of Conduct följs av tävlande och medhjälpare.  

På internationella tävlingar har stewards utsedda och utbildade av FEI, det internationella 

ridsportförbundet, samma uppgift.  

 

Svenska Ridsportförbundets kansli har avdelningar för Ridklubb/Ridskola och Sport/Tävling samt 

ett antal avdelningar med stödfunktioner för kärnverksamheterna. Erfarenheten säger oss att hästens 

välfärd, liksom säkerhet, miljö och ungdomsverksamheten, är så viktiga frågor att de ska genomsyra 

all verksamhet oavsett område. 

 

I strategidokumentet Ridsport 2025 finns fem arbetsområden där ”Ridsport på hästens villkor” är ett 

av dem, och alltid kommer att vara prioriterat. 

 

Ridsport på hästens villkor har ett 

 

Övergripande mål: Med utgångspunkt i kunskap, beprövad erfarenhet och aktuell forskning skapa 

bästa möjliga förutsättningar för hästens välmående. 

 

Som innebär att: Passionen för hästar är det som förenar oss och gör vår sport unik. Att behandla 

våra hästar med respekt och alltid vara lyhörda för deras absolut bästa, är vårt gemensamma ansvar. 

Vi ska ligga i framkant såväl nationellt som internationellt, och arbeta proaktivt i frågor som rör  
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djurskydd, säkerhet och en dopningsfri ridsport. Vi ska verka för att kunskapen om god, säker och 

hållbar hästhållning genomsyrar ledarskapet, utbildningar och alla verksamheter inom ridsporten.  

Genom säkra rutiner och modern teknik, ska vi sprida kunskap om hästar och ridsport till fler, och 

inspirera till att alltid vilja lära mer. Hästens välfärd ska alltid sättas främst i allt vi gör inom vår 

sport. Det innebär att vi aldrig får sluta ifrågasätta vad vi gör med våra hästar, hur vi gör det och 

varför. 

 

Hela Ridsport 2025 finns att läsa HÄR  

 

”Forum om hästutbildning och träningsmetodik” i november 2016 och seminariet ”From the horse´s 

perspective” i augusti 2017 kommer att följas av fler initiativ för hästens välfärd. 

 

Ridsporten är i ständig utveckling och alla initiativ och idéer som för ridsporten framåt är 

välkomna. 

 

Med vänlig hälsning 

Svenska Ridsportförbundets förbundsstyrelse 
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