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Projekt SvRF- Slutrapport 2013-03-25, Fas 1. 
 

Inledning. 

”Projekt SvRF” är ett projekt som har till uppgift att analysera förutsättningarna för ett 

eventuellt samgående mellan WRAS och Svenska Ridsportförbundet, SvRF, samt redovisa 

resultatet till Förbundsstyrelsen. 

 

Projektet startade i januari 2012 och första fasen avslutas i och med denna rapport, som i allt 

väsentligt bygger på insamling av frågeställningar och synpunkter från medlemmarna via 

klubb- och distriktsstyrelser. Detta material har bearbetats och besvarats i samråd med SvRF. 

Materialet har varit omfattande. Medlemmarna har successivt kunnat följa arbetet i projektet 

genom lägesinformation, som dels distribuerats i form av dokument till klubbar och distrikt 

samt dels lagts ut på WRAS:s hemsida, se bifogad ”Informationsförteckning”. Denna 

information har sedan varit grund för nya frågeställningar och synpunkter. Projektmedlemmar 

har också närvarit vid distriktens årsstämmor.   

Fortfarande kvarstår dock viktiga frågeställningar som inte hunnit bearbetas tillsammans med 

SvRF. 

 

De frågor som behandlats under Fas1 har haft en övergripande prägel och inga formella beslut 

har fattats. Detaljförhandlingar, där resultat bekräftas i dokumenterade överenskommelser, 

avses att ske i nästa skede, Fas2 – om Förbundsårsstämman säger ja till fortsatta förhandlingar 

vid förbundets årsstämma den 21 april 2013. 

 

Projektets syfte och mål.  

Utgångspunkt för denna utredning var att WRAS:s medlemmar redan tidigt varit intresserade 

av att närma sig SvRF i syfte att bli accepterad som idrottsorganisation och därmed bland 

annat kunna tillgodogöra sig de ekonomiska och andra fördelar som hänger samman med 

detta. Tidigare utredningar har dock visat att enda möjligheten att uppnå detta är ett formellt 

samgående med SvRF.  

 

Fördelar och nackdelar vid samgående WRAS/SvRF. 

I diskussionerna med SvRF har projektgruppen i nuläget kunnat identifiera nedanstående 

förhållanden, som uppstår vid ett samgående. Till grund för förhandlingarna med SvRF har 

följande utgångspunkter legat, vilka visar vad WRAS vill uppnå.  

 

1. Bevara vår kultur. 

2. Bibehålla vår organisationsstruktur. 

3. Bibehålla oförändrat regelverk. 

4. Uppnå full status som idrottsorganisation. 

 

1. Bevara vår kultur. Kulturen har skapats, samt finns och bevaras inom klubbarna, som 

även vid en anslutning till SvRF behåller sin föreningsrättsliga självständighet. Klubbarna kan 

också sinsemellan träffas och t ex arrangera gemensamma tävlingar och på så sätt förstärka att 

kulturen bevaras. Alltså bedömer vi att ett samgående inte bör medföra några negativa 

konsekvenser i det avseendet. 
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2. Bibehålla vår organisationsstruktur. Klubbarnas placering inom SvRF framgår av 

bifogat organisationsschema. Klubbarna kommer att vara anslutna till det distrikt där man 

geografiskt har sitt säte och kommer att ha en tävlingsrelation till Westernkommittén. Vår 

bedömning är att det i stort sett liknar de förhållanden som nu gäller inom WRAS, med 

relationer till distriktsstyrelse och förbundsstyrelse, men med en hög grad av självständighet. 

Klubbarna kommer att ha direkt rösträtt vid förbundsstämman vilket man inte har inom 

WRAS, där man röstar genom ombud.  

 

3. Bibehålla oförändrat regelverk. Kan konstateras att SvRF inte har några synpunkter på 

den delen som berör själva tävlingsreglerna. Dessa kommer dessutom att vara en uppgift för 

Westernkommittén att följa upp och administrera. Beträffande det allmänna reglementet gäller 

SvRF:s Tävlingsreglemente 1 (TR1). Tävlingsreglementet, TR1 är tillgängligt på SvRF:s 

hemsida. 

Vår bedömning är att TR1inte innebär några drastiska förändringar i förhållande till våra 

allmänna regler, med undan tag för TR1:s mom. 130. Eftersom klubbarna kommer att vara 

anslutna till SvRF kommer mom. 130 att gälla med för närvarande följande lydelse: 

”Ryttaren ska ha erlagt medlemsavgift för året i den förening ryttaren avser att tävla för. 

Ryttare som är medlem i en till Ridsportförbundet ansluten förening får inte delta i 

ridsporttävlingar anordnade av arrangörer som inte tillhör Ridsportförbundet eller annat FEI 

anslutet förbunds tävlingar. Ryttare får under ett och samma år inte tävla för mer än en 

förening per gren på inbjudningstävling eller högre. 

Ryttare som vill tävla för olika föreningar i olika grenar måste lösa ryttarlicens för respektive 

klubb. Junior som vill tävla häst för en klubb och ponny för en annan klubb måste lösa en 

ryttarlicens för respektive klubb. I internationell tävling arrangerade under FEI:s regler, kan 

svenska ryttare som är medlemmar i en förening ansluten till Ridsportförbundet, delta enligt 

propositionerna. 

För deltagande i internationella tävlingar fordras att ryttaren har svensk tävlingslicens 

samt att hästen har ett gällande FEI-pass. För varje tävling krävs också 

tillstånd från Ridsportförbundet. Anmälan till internationell tävling ska sändas genom 

Ridsportförbundet. För deltagande i olympiska spel gäller särskilda bestämmelser.” 

 

Enligt SvRF följer man också RF:s stadgar, som inte tillåter ”… vare sig aktiva att tävla, eller 

funktionärer att engagera sig på tävlingar som ej arrangeras av en medlemsförening”. 

 

För en tävling med grenar som inte kan erbjudas av SvRF/Westernkommittén gäller inte dessa 

begränsningar. 

 

Beträffande vårt samarbete inom WesternSverige där man får tävla på varandras tävlingar, 

kommer detta inte att kunna ske under nuvarande former.  Vi bedömer att detta förhållande 

har en negativ inverkan på utvecklingsmöjligheterna för våra enskilda tävlingsryttare och inte 

minst för den övergripande utvecklingen av westernridningen som uppstår i samverkan 

mellan WRAS och övriga föreningar inom WesternSverige. Vissa lösningar har erbjudits av 

SvRF, men föreningarna inom WesternSverige har uttalat sig klart negativt till dessa 

erbjudanden. 

 

Boskapstävlingar. Här ställer SvRF inga särskilda krav, så länge Jordbruksverkets regler följs, 

utan klubbarna kan arrangera tävlingar som tidigare. Mom. 130 gäller dock även här, vilket 

innebär att grenar som finns upptagna i Westernkommitténs regelverk inte kan tävlas utanför 

SvRF. Samma erbjudande som nämnts ovan kan tillämpas här. 
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Internationellt tävlande. Förutsättningarna för internationellt tävlande kan enligt vår 

bedömning förbättras utifrån de resurser och traditioner som finns inom SvRF, samt möjlighet 

att ta del av landslagssatsningarna som finns inom SvRF. 

 

4. Uppnå full status som idrottsorganisation. Ett samgående med SvRF innebär att 

westernridning blir en etablerad sport i Idrotts-Sverige. Förmodligen kan det underlätta för 

SvRF:s övriga cirka 900 klubbar att starta westernridning som en ny gren och för de cirka 500 

ridskolorna att ta upp westernridning på sitt program. Detta sammantaget bör ge kraftigt 

ökade förutsättningar för tillväxt inom westernridningen och dess tävlingsverksamhet.  

Westernkommittén, som i princip ersätter WRAS:s förbundsstyrelse, har tydligt fokus på 

tävlingsverksamheten, vilket bör vara till gagn för westernridningen och därmed ännu bättre 

stödja utvecklingen inom de enskilda westernklubbarna.  

Ett samgående ger också rätt att ha westernrepresentanter med i diskussionerna angående hur 

TR ska utformas och hur hela hästsverige ska se ut i framtiden. 

 

Utbildning och ungdomsverksamhet. Medlemmarna kommer indirekt i åtnjutande av de 

ekonomiska möjligheter som klubbarna erhåller, genom att till exempel kunna delta i 

subventionerade aktiviteter och utbildningar, som klubben arrangerar Vidare ges möjlighet för 

medlemmarna att delta i de utbildningar som SvRF och dess distrikt erbjuder.  

För ungdomar upp till 26 år finns alla möjligheter att påverka inom ridsporten. Ungdoms-

inflytandet inom ridsporten är fastslaget i SvRF:s stadgar och det finns ungdomssektioner på 

alla nivåer inom förbundet, i klubbarna, i distrikten och på central nivå. 

 

Fördelar och nackdelar. 

Det går att identifiera möjliga fördelar vid ett samgående, men observera att de är just 

möjliga. Generellt gäller, att om fördelarna skall bli verkliga krävs intresse, engagemang och 

viss tidsinsats från medlemmar och styrelser i klubbarna.  Det som upplevs som fördelar skall 

naturligtvis vägas mot det som upplevs som nackdelar. 

 

 

Projektgruppen 

 

Bertil Ferrari, Lennart Nilsson, Mike Noberg, Pernilla Karlsson 

 

 

Bilagor: Informationsförteckning, bilaga 1 

              Organisationsschema, bilaga 2  


