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I år är det tio år sedan idéprogrammet Idrotten Vill antogs av Riksid-
rottsmötet. Utifr̊an detta utarbetades sedan Ridsporten Vill, ridsportens
eget idéprogram om barn, ungdomar och hästar. Idéprogrammet behand-
lar t.ex. idrottens verksamhetsidé och hur vi inom idrotten tar hänsyn till
barns och ungdomars utveckling vid tävling, hur ridsporten fostrar och vilka
krav vi ska ställa p̊a ledare för barn och ungdomar, vikten av att ge ung-
domar inflytande, samt kost och friskv̊ard. Det är angeläget att undersöka
hur övergripande idéer p̊averkar den löpande verksamheten, och det kan nu
vara lämpligt att genomföra en utvärdering och uppföljning p̊a distrikts- och
klubbniv̊a.

Exempel ur Ridsporten Vill

Beträffande ungdomars utveckling konstateras: Ridskolorna behöver arbeta
med att bli bättre p̊a att beh̊alla ungdomar i verksamheten. Förutom att
svenska ridskolor har ett basutbud som är jämförbart dem emellan kan rid-
skolan ocks̊a skapa sin egen profil, vilket t ex kan vara att l̊ata ungdomar
tävla p̊a välutbildade hästar. P̊a s̊a vis skapas utvecklingsmöjligheter inom
ridsporten, även för den som inte har r̊ad eller tid att ha en egen häst. Och
ridskolorna kan bli en plantskola för talangfulla ryttare som annars kanske
hade slutat att rida.

Verksamheten inom Färingsö Rididrott

Färingsö Rididrott har tagit fasta p̊a programmet och har satsat p̊a en bred
tävlingsverksamhet. En av ledstjärnorna inom verksamheten p̊a Färingsö
Ridskola är att man ska ha möjlighet att tävla utan att ha egen häst. Under



förra året gjorde ridskolans ryttare cirka 450 starter p̊a lokal- och regio-
naltävlingar, samt placerade sig i b̊ade ponnyallsvenskan div 2 och ridspor-
tallsvenskan div 2. P̊a lägre niv̊a har vi dessutom tv̊a ponnycupslag, för att
alla intresserade ungdomar ska f̊a chansen att prova p̊a att tävla.

Vi har även försökt initiera en diskussion inom distriktet om nödvändigheten
att ridskolor ägnar sig åt tävlingsverksamhet. År 1997 lämnade vi in en
motion om att distriktet bör vidta åtgärder för att underlätta för ridskolor att
delta vid tävlingar, exempelvis genom att utarbeta nya tävlingsformer som
förlängning av ponnycupen och genom att verka för TR-ändringar. Denna
motion antogs av distriktsstämman, men det finns fortfarande åtgärder kvar
att vidta.

Förslag

Distriktsorganisationen bör utvärdera hur den efterlevt idéerna i Ridsporten
Vill. Dessutom bör en utvärdering av verksamheten vid distriktets ridskolor
och ridklubbar initieras. Utvärderingen p̊a klubbniv̊a skulle förslagsvis kunna
inledas med att tv̊a ”ridskoleklubbar” uppmanas att beskriva sina verksam-
heter utifr̊an idéprogrammet. Färingsö Rididrott erbjuder sig att vara den
ena klubben och den andra skulle kunna vara den klubb i vilken distrik-
tets ordförande är verksam, eftersom de sannolikt ocks̊a är medvetna om
innebörden i idéprogrammet, och har gjort sitt yttersta för att leva upp till
dess andemening.

Efter utvärdering av distriktet och de b̊ada klubbarna är det viktigt att
fr̊agorna blir föremål för en bredare diskussion bland klubbarna. Startskottet
för en s̊adan skulle kunna vara en konferens för att stimulera fler klubbar till
att genomföra motsvarande utvärdering av sin verksamhet.

Yrkande

Vi föresl̊ar att distriksstämman uppdrar åt distriktets styrelse att, i linje med
Ridsporten Vill,

• utvärdera distriktets verksamhet

• initiera en utvärdering p̊a klubbniv̊a

• p̊a lämpligt sätt föra ut resultatet av utvärderingarna

Motionen antogs vid Färingsö Rididrotts årsmöte, Stenhamra den 12 februari
2005.


