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Coronapandemin påverkar ridsporten!
Coronapandemin slår hårt mot vårt samhälle, inte minst mot vård och omsorg. Vi drabbas alla, på olika sätt.
Svenska Ridsportförbundet följer noga utvecklingen av coronakrisen för att på bästa sätt möta de
förändringar och utmaningar vi står inför. Vi tar vårt ansvar för att stoppa smittspridningen!
För ridsporten innebär detta bland annat att vi stängt ner tävlingsverksamheten fram till den 31 maj i ett
första skede.
Vi är tacksamma att våra cirka 450 ridskolor över hela landet än så länge kan hålla stalldörrarna öppna. I en
tid av oro skänker stallet och hästarna trygghet för tusentals barn och unga, ger möjlighet till idrott och är en
jordnära fritidsgård som fungerar fint ute i det fria.
Men för att fortsätta vara en stark resurs i kommunen ber vi er att i planering och budget ta hänsyn
till de ekonomiska utmaningar som våra ridskolor kan ställas inför.
Hästar kräver tillsyn, omvårdnad och mat alla årets dagar. På ridskolan driver anställd och utbildad personal
verksamheten och är en garanti för både säkerhet och djurskydd.
Oavsett hur verksamheten ser ut brottas ridskolor med höga, fasta kostnader. Majoriteten av landets
ridanläggningar ägs och drivs av föreningarna själva. Till skillnad mot andra fritidsanläggningar som ofta ägs
av kommuner, som i stor utsträckning också svarar för driften.
När tävlingar ställs in och rörligheten hos ridskolans elever minskar, behöver den lokala verksamheten stöd.
För att öka er förståelse för ridskolans behov och hur inkomstbortfallet kan slå mot verksamheten, har vi gjort
en beräkning av kostnaderna för en typisk ridskola, se bilaga. Ta gärna del av den, så att ni har en större
förståelse när er lokala förening och ridskola kontaktar er.
Ridskolorna kämpar hårt för att anpassa verksamheten till nya förutsättningar, men verksamheten vilar
stadigt på en tydlig värdegrund och trygg gemenskap. Till stallet är alla välkomna, oavsett ålder,
funktionsvariation, etnicitet eller socioekonomisk bakgrund.
Ridskolan är så mycket mer än idrott och ridlektioner! Hästar får människor att må bra och umgänget
utvecklar empati, ansvar och handlingskraft. Egenskaper som är användbara långt utanför stallbacken!
Låt oss tillsammans arbeta för att ridskolan ska vara en levande mötesplats och stark resurs i kommunen,
även i framtiden!
Vänliga hälsningar

Ulf Brömster, ordförande, samt förbundsstyrelsen
Svenska Ridsportförbundet

Svenska Ridsportförbundet är ett av 72 idrottsförbund anslutna till Riksidrottsförbundet. Förbundet har
närmare 900 föreningar landet runt, med cirka 154 000 medlemmar. På våra ridskolor genomförs cirka 5
miljoner ridtimmar varje år.
Svenska Ridsportförbundet, Ridsportens Hus, 734 94 Strömsholm, Tel 0220-45600, www.ridsport.se

Ridlärare

Utrustning
Sadel, träns, grimmor,
täcken, hinder, dressyr
staket, maskinpark,
skyddsvästar, ridhjälmar …

Ridlektioner,
hästkunskap, säkerhet …

Anläggning
Stall, ridhus, staket, ridbanor,
klubbrum, el, vatten, avlopp,
gödselhantering …

Foder
Inköp av häst
Försäkring
Underhåll
Veterinär
Vaccinationer,
förebyggande, skador …

Skötsel av ridbanor,
städning, stallskötsel,
snöskottning,
administration …

Hästar, utrustning,
anläggning,
maskiner …

Hovslagare
Var 6–8:e vecka.

Kostnader på en medelstor
ridskola i mindre stad
Kostnadsberäkningen bygger på siffror för en medelstor ridskola i mindre stad.
Variationer mellan ridskola i storstad och i olika delar av landet förekommer.
Illustrationen ovan ger en snabb översikt vilka olika kostnader en ridskola har
och nedan finns ett exempel på hur fasta kostnader fördelas och hur stora de är.
Fasta kostnader/månad
215 200 kr
Hästar/ponnyer, i detta fall 10 + 10 ink foder, strö, hovslagare m. m.

50 434 kr

Driftskostnad, för el, vatten, avlopp, sophämtning m. m.

30 000 kr

Summa

295 434 kr

Till de fasta kostnaderna ska läggas utgifter för bland annat veterinärutgifter, reparation
och nyanskaffning av utrustning för hästar/ponnyer.

Intäkter
Lektionsverksamheten: 360 lektioner � 215 kronor � 4 veckor
Cafeteria, tävlingsverksamhet, ridläger ger en inkomst som kan täcka vissa kostnader.

309 600 kr
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Hästar kräver tillsyn, omvårdnad och mat alla årets dagar. På ridskolan driver anställd och utbildad personal verksamheten och är en garanti för både
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och hur inkomstbortfallet kan slå mot verksamheten, har vi gjort en beräkning av kostnaderna för en typisk ridskola, se bilaga. Ta gärna del av den, så att
ni har en större förståelse när er lokala förening och ridskola kontaktar er.
Ridskolorna kämpar hårt för att anpassa verksamheten till nya förutsättningar, men verksamheten vilar stadigt på en tydlig värdegrund och trygg
gemenskap. Till stallet är alla välkomna, oavsett ålder, funktionsvariation, etnicitet eller socioekonomisk bakgrund.
Ridskolan är så mycket mer än idrott och ridlektioner! Hästar får människor att må bra och umgänget utvecklar empati, ansvar och handlingskraft.
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