
Svenska  
Ridsportförbundet 



SvRF idag 
• Svenska Ridsportförbundet har till uppgift att främja ridningen, körningen och 

ridsporten i alla dess grenar samt därtill anknuten verksamhet nationellt och 
internationellt. Med ryttare menas varje utövare oavsett disciplin.  
 

• Den ideella föreningen utgör ridsportrörelsens bas. Det är där den dagliga 
verksamheten bedrivs. Föreningarna som är anslutna utgör Svenska 
Ridsportförbundet. Svenska Ridsportförbundet har huvudansvaret för utvecklingen 
av ridsporten och bedriver all verksamhet på internationell nivå. 
 

• Svenska Ridsportförbundets centrala verksamhet skall styras av de behov och 
önskemål våra medlemmar har. 
 

• Svenska Ridsportförbundet företräder ridsporten gentemot myndigheter, politiker 
och samhälle. Svenska Ridsportförbundet leder vägen i och skapar opinion för 
viktiga framtidsfrågor, fastställer normer för hästhållning, ridskole- och 
tävlingsverksamhet, argumenterar för ridsportens samhällsnytta samt verkar för en 
dopningsfri idrott. 



Svenska Ridsportförbundet 

har två kärnverksamheter 

som antogs av stämman  

1999. 

 

•Sport/tävling 

•Ridklubb/ridskola 
 



RIDSPORTEN OCH IDROTTEN 
Riksidrottsförbundet (RF) är en paraplyorganisation. 

RF består idag av 70 specialidrottsförbund.  

RF består av totalt 20 000 idrottsföreningar och 9 000 korpklubbar inom SF:en 

Distriktsidrottsförbunden (DF) är Riksidrottsförbundets 21 regionala kontor.  

SISU Idrottsutbildarna är uppdelade i 21 distrikt.  

Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) huvuduppdrag är att organisera och genomföra 

Sverigesdeltagande i Olympiska Spel. 

Svenska Ridsportförbundet består idag av 169 000 medlemmar fördelade i 19 distrikt.  

FEI 

HNS 

STUTAB 

Riksanläggningarna 

Service AB 

Häst & Ryttare 

SLU 

etc. 



Svenska Ridsportförbundet 

Föreningarna 
900 st. 

Förbunds 
stämman 

Vartannat år 

Distrikt 
19 st. 

Förbunds-
stämman 
väljer bl.a. 
Sektioner 

Ca. 160.000 

medlemmar 

Tävlings-
sektionen 

utser. Gren  
kommittéer 
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TS 

TR & 
funktionärer 

SvRF´s TR- 
Nämnd 

Gren TR- 
Nämnder 

SvRF´s Domar- 

Nämnd 

Gren Domar- 
nämnder 

SvRF´s 
Banbyggarnämnder 

Gren BB- 
nämnder 

Tävling & 
Allsvenskor 

Distrikt 

19 st. 

VU 

Landslag 

Talang-
utveckling 

Tränarrådet 

8 st. Gren-
kommittéer 

Sportchef 

Sportavdelning 

Tävlingssektionens organisation 
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Westernkommittén 

Under prövotiden på 2 år kommer SvRF´s Westernkommitté  

bestå av WRAS styrelse eller personer som utses av denna. 

 

 

Om WRAS klubbarna efter 2 år kommer att besluta att fortsätta 

som en gren inom SvRF, kommer en ordinarie Westernkommitté  

ordförande utses av Tävlingssektionen. Detta görs alltid i ett  

nära samarbete med ledande personer inom varje gren 



Tävlingssektionens Mål 



Vår vision är att vara 
en av de ledande 
ridsportnationerna  i 
världen 



SvRF’s MÅL 
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• Ett förbund – vi arbetar tillsammans 

• Göra medlemmarna nöjdare 

• Öka antalet medlemmar 

• Sportsliga framgångar i alla landslag! 



Tävlingssektionens mission 

Vi ska ha ett övergripande ansvar för att Svensk ridsports 

tävlingsverksamhet från klubbtävling till mästerskap håller 

hög kvalité. 

  

All verksamheten ska genomsyras av hög etik & moral och vi 

sätter alltid hästens hälsa främst.  

 

Vi har idag 8 anslutna grenar som alla ska få förutsättningar 

för att utvecklas och delta på internationella mästerskap. 



Att bli ledande 

handlar inte bara 

om medaljer… 



Kom ihåg! Vi är minst 50.000  

Ryttare och kuskar som tävlar  

från träningstävlingar och uppåt  

runt om i hela landet 



 

 

Western under Svenska 

Ridsportförbundet 



Vad vinner Western? 
 

  
 

• Blir en erkänd idrott i idrottsfamiljen 
• Får arrangera ett Svenskt Mästerskap som en idrott 
• Er ungdomsverksamhet får möjligheten till LOK 
stöd och kommunala bidrag. 
•Reining kan delta på FEI WEG i Frankrike 2014 
 



Vad är det som styr SvRF´s  
verksamhet 

   
 Grunden för vår verksamhet är våra stadgar och tävlingsreglementen! 

 

Vad styr dessa:   

• RF´s typ stadgar, internationella tävlingsreglementen  

• Jordbruksverkets bestämmelser för att tävla med häst. 

 

Det finns andra dokument som påverkar verksamheten: 

• Idrotten vill  

• Ridsporten vill  

• våra ledstjärnor mm. 



Om WRAS beslutar att gå med i SvRF? 
   

 

Detta innebär att SvRF under en prövotid på 2 år 

ansluter Western! (Detta avses som ett erbjudande till WRAS, som 

vi kan ta eller tacka nej till) 

  

• WRAS klubbarna ansöker om en kollektiv anslutning 
(Här menar SvRF att det underlättar om man kan samordna ansökningarna 

om inträde tidsmässigt. Varje klubb avgör ändå själv, ingenting annat.) 
 



WRAS Tävlingsreglemente  
   

 …måste from år 2 helt vara ställt utifrån SvRF´s TRI 

  

• Det finns ett antal regler där SvRF gör anpassningar till 

respektive gren och det finns de som är tvingande. 

 

• Utifrån projektgruppens arbete finns det nu ett par regler 

kvar där, WRAS måste fatta ett betslut om hur man ska 

hantera dessa. (Vad som avses här är hur WRAS skall besluta om 

hjälmkrav och hästars ålder för tävlan.) 

 

 
 



Western Sverige 
   

 Idag har Western Sverige ett samarbete över de olika 

organisationerna och man får tävla på varandras tävlingar. 

  

• Detta begränsas inom SvRF av Riksidrottsförbundets 

stadgar. 

 

• RF tillåter inte vare sig aktiva att tävla, eller funktionärer att 

engagera sig på tävlingar som ej arrangeras av en 

medlemsförening. 

 

• Domen i Marknadsdomstolen har ännu inte ändrat                  

denna bestämmelse och ser inte ut att göra det inom närtid 



Vid en sammanslutning får Western 
 2 års generell dispens  

   
  

…att fortsätta tävla på western Sveriges tävlingar! 

 

• Under dessa 2 år måste man hitta 

samarbetsformer.  

• Efter prövotiden måste anslutna klubbar och 

licensierade ryttare följa de RF stadgar som då 

gäller. 
  



Hur kan en idag fristående 
tävlingsarrangör bli ansluten 

   
 Inom SvRF fungerar det enl. följande: 

 

• en tävling måste arrangeras av en medlems förening utifrån 

SvRF´s och RF T 

• föreningen kan ha en eller flera samarbetspartners t.ex. 

andra föreningar eller ett företag! 

• en fristående arrangör behöver en av SvRF´s 900 

medlemsföreningar  som ansvarig arrangör,  

 eller  

• man kan man starta en ny förening om man är  

 minst 25 medlemmar.  


