Hästnäringens
Årsrapport
2010
ungdomssatsning

Årsrapport Hästnäringens
Ungdomssatsning 2010
Under 2010 har nio organisationer inom hästsektorn tagit del av de 5 miljoner kr
som reserverats ungdomsprojekt inom ramen för HUS. Följande 19 projekt
genomfördes under året:

5 | Gemensamma projekt
Mångfald trav och galopp Stockholm
Mångfald trav och galopp Malmö
Utveckling samarbete trav- och körsport

7 | Svenska Ridsportförbundet
Mentorprojekt
Nätverk Norden
Unga kuskar vill köra häst
Förstudie ryttarmärken 2010

9 | Svensk Travsport
Kartläggning av travets unga
Ungdomstrav.nu
Travets talanger
Unga ridtravarryttare

12 | Svensk Galopp

FÖRORD
2010 års satsning på att synliggöra HUS-projekten och
tydligt kommunicera varifrån pengarna kommer har
varit lyckosam. Det har stärkt ”varumärket” HUS men
också gemenskapen och samhörigheten mellan de olika
projekten. Med avstamp från höstens projektledarträff
påbörjas nästa fas och det är tydliggöra kommunikationsvägarna mellan de olika projekten för att kunna utbyta
erfarenheter, inleda samarbeten över organisationsgränserna och kunna bistå varandra med praktiska tips. Det
finns mycket kreativitet och goda idéer inom HUS samt
en otrolig vilja att bidra till hästnäringens tillväxt genom
att hitta nya intressenter, hästägare, hästvänner och bidra till att kunskapen om hästen sprids bland landets
ungdomar.

Ung galopp

13 | Svenska Islandshästförbundet
SUL
TREC

Stefan Johanson

VD Hästnäringens Nationella Stiftelse

15 | Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen
Unga uppfödare

16 | Svenska Hästavelsförbundet
Avelsbiten

17 | Brunte
Prova på nordsvensk! (FNH)
JUF:s unga kuskar och ryttare (JUF)

Ekonomi
Samtliga projektmedels redovisning följs noga upp av respektive organisation och
framgår av förbundens årsredovisning, granskade enligt god revisions sed.

18 | Western Riders Association of Sweden
Din guide till licensen
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Beslutsgruppen
för HUS 2010

Gemensamma projekt
Mångfald trav- och
galopp Malmö

__________________________________________

Beslutsgruppen, bestående av representanter från samtliga i HUS ingående organisationer, träffades för första
gången oktober 2009 för att fördela 2010 års medel.
Därefter hade beslutsgruppen ytterligare ett telefonmöte i oktober 2010 där beslut togs om fortsättningen
för de fyra fleråriga projekten inom HUS – Prova på
Prova på nordsvensk (FNH), Mentorprojekt (SvRF),
SUL III (SIF) och Avelsbiten (SH). Vid det mötet beslutades även om en ny arbetsordning och en ny, mindre beslutsgrupp bestående av Stefan Johanson (HNS),
Jenny Svensson (LRF) och Jessica Ortiz Bergström
(samordnare HUS). Den nya beslutsgruppen hade ett
telefonsammanträde den 15 dec där man fördelade
2011 års medel.
Följande representanter ingick till och
med 22 oktober 2010 i beslutsgruppen:
HNS
SG
SvRF
ST
SIF
ASVH
SH
BRUNTE
WRAS

Stefan Johanson
Helena Gärtner
Ann-Catrine Bengtsson
Katarina Olofsson
Anna Albinsson
Elisabeth Olsson
Kåre Gustafson
(FNH och JUF) Sven-Olof Salomonsson
Lotta Dabro

Sekreterare Jessica Ortiz Bergström,
samordnare för HUS
Ny beslutsgrupp, från och med
22 oktober 2010:
HNS
LRF

Stefan Johanson
Jenny Svensson
Jessica Ortiz Bergström

Projekttid: 2010-01-01 – 2010-12-31
Organisationer: Svensk Travsport och Svensk Galopp
Projektansvarig: Anna Rogell
Projektarbetare: Anna Rogell, Veronica E Hörberg,
Camilla Lindberg
Om projektet: Målet med projektet var att ge ungdomar med annan etnisk bakgrund än svensk, en större
inblick i travet och galoppsportens värld och på ett bra
och enkelt sätt erbjuda dem en meningsfull fritid.
En kursplan för en Hästskötarkurs utarbetades i
början av året och kontakt togs med ett par skolor i
närområdet. På eget initiativ gick Rosengårdsskolan ut
med en intresseanmälan bland skolans elever och den 9
mars kunde vi starta den första Hästskötarkursen med
10 flickor ur årskurs 7 och 9. Kursen avslutads den 1
juni med ett muntligt och praktiskt prov, varpå alla
lämnade kursen med eget körborgarmärke och prisrosett. Till hösten var det åter Rosengårdsskolan som visade störst engagemang och intresse och vi valde därför
att samarbeta igen. Det var svårt att få kontakt med
”rätt” person på skolorna – vilket är en förutsättning
om upplägget ska fungera.
Måluppfyllelse: Målet var att skapa en fungerande verksamhet inom trav- och galoppsporten för
målgruppen och genomföra kurser under året med ca
40 nöjda elever.
Omfattningen av projektet blev mindre än planerat.
Under året fick 15 flickor möjligheten att göra något annorlunda och meningsfullt som i annat fall inte skulle
vara möjligt för flertalet av dem. De flesta hade inte haft
någon kontakt med hästar men efter avslutad kurs kunde
de själva leda, borsta, byta täcken och sela på en häst samt
köra upp för travborgarmärket i körpaddock. Det var stolta och glada tjejer som lämnade oss efter projektets slut!
Bonuseffekter: Vi har skapat en positiv bild av
och ökat kännedomen om Jägersro trav & galopp till
framför allt Rosengårdsskolan men även till andra
som uppmärksammat projektet via media.
Ekonomi: Projektet beviljades 70.000 kr. Medel
som inte förbrukades har överförts till HUS 2011.
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Mångfald trav- och
galopp Stockholm

__________________________________________
Projekttid: 2010-01-01 – 2010-12-31
Organisationer: Svensk Travsport och Svensk Galopp
Projektansvarig: Sara Strömberg och Helena Gärtner
Projektarbetare: Iia Abenius och Cecilia Gråberg
Om projektet: Genom projektet har vi erbjudit
ungdomar som normalt sett inte kommer i kontakt
med trav- och galoppsporten en kurs där de lär sig
grunderna för säker hästhantering, anatomi, hästens
sinnen och beteende samt ridning och körning. Projektet vill därigenom öppna upp för en större etnisk
mångfald inom trav- och galoppsporterna samt berika
desamma med fler kulturer och influenser.
Initialt var målgruppen barn och ungdomar upp till
19 år med annan etnisk bakgrund än svensk. Efter vårens kurser erbjöd vi även de svenska ungdomarna i de
aktuella skolorna att delta på kurserna.
Måluppfyllelse: Målet var att skapa en fungerande verksamhet inom trav- och galoppsporten för
målgruppen och genomföra kurser under året med 48
nöjda elever.
Vi anser att vi för målgruppen, vilken vanligtvis inte
kommer i kontakt med hästar, lyckades erbjuda en
meningsfull aktivitet som förhoppningsvis var positivt
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för deras självkänsla och personliga utveckling. Vi hade
totalt 45 mycket nöjda elever.
Vad händer nu? Nytt projekt inom ramen för
HUS – ”Upplev trav och galopp” – där vi kommer att
bredda målgruppen ytterligare.
Ekonomi: Projektet tilldelades 100 000 kr. Projektet
har följt budget.
Bonuseffekter: Projektet har inte minst stärkt
samarbetet mellan travet och galoppen regionalt och
vi kommer fortsätta att samverka i fler projekt. Vi har
dessutom fått en mycket bra kontakt med skolorna
som vi har samarbetat med i detta projekt.

Utveckling samarbete
trav- och körsport

__________________________________________
Projekttid: 2010-01-01 – 2010-12-31
Organisationer: Svensk Travsport och Svenska
Ridsportförbundet
Projektansvarig: Rolf Hedqvist
Projektarbetare: Rolf Hedqvist, Per Karlsson,
Pia Karlsson
Om projektet: Travsporten och den traditionella
körsporten har genom åren allt mer avlägsnat sig
från varandra, men självklart finns beröringspunk-
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ter. I många avseenden är grunderna för exempelvis
inverkan på hästen, krav på rakriktning och balans
lika. Dessa likheter ville vi lyfta fram och fokusera på i
det här projektet.
12 kurstillfällen genomfördes med åtta ledare från
Färjestads Travskola. Kursen handlade bland annat
om tömfattningar, lösgjordhet, rakriktning och balans
kopplat till kuskens påverkan genom tömmarna. Tre
hästar användes vid träffarna. Deltagarna fick även
med sig många nyttiga övningar som går att applicera i
den egna verksamheten på travskolan.

Svenska
Ridsportförbundet

Måluppfyllelse: Målet var att vidareutbilda redan
verksamma instruktörer på en travskola för att de i sin
tur skulle kunna utbilda sina elever med ökad kvalitet.
Projektet skulle även ge underlag och förutsättningar
för vidare arbete kring den didaktiska uppläggningen
av körundervisning på travskolor.
Några slutsatser som man kan dra efter denna utbildning är att den gett deltagarna en bra grund att
stå på. På sikt skulle utbildningar av detta slag kunna
innebära en ökad kvalitet inom svensk travsport, med
mindre slitage på hästarna och efter vad vi upplevt under projektets gång – en ökad glädje bland deltagarna
i travskolan.

Projekttid: 2010-01-01 – 2011-12-31
Organisation: Svenska Ridsportförbundet
Projektansvarig: Ann-Catrine Bengtsson
Projektarbetare: Helena Hagberg

Ekonomi: Projektet tilldelades 50 000 kr. Pengarna
har i första hand använts till arvoden och i viss mån
resor. Projektet har följt budget.
Bonuseffekter: Ett utökat samarbete mellan trav- och
körsport i det att båda parterna förstår varandra bättre.

Mentorprojekt

__________________________________________

Om projektet: Svenska Ridsportförbundets Centrala Ungdomssektion, CUS, initierade mentorprojektet
med syfte att utbilda, men framför allt behålla, duktiga
ungdomar som skulle kunna utvecklas till olika slags
ledare inom ridsporten.
Inbjudan publicerades på förbundets hemsida, ansökningshandlingar delades ut i samband med tävlingarna på Scandinavium och bifogades även det digitala
klubbutskicket som når alla medlemsföreningarna.
När sista ansökningsdag (1 mars) passerats hade 11
ungdomar sökt till projektet. Samtliga antogs. Även
mentorer söktes via olika kanaler, dels via distrikten,
men även inom näringslivet.
Avstampet för projektet skedde under den kickoff
som arrangerades i april. Malin Morén, tidigare CUS
ledamot och numera erkänd organisationskonsult,
anlitades för att hålla i utbildningen av adepterna. De
fick bland annat lära sig om hur man hanterar stress
och en del kring olika personlighetstyper. Förbundsstyrelseledamot Marie Hallander-Larsson höll en
inspirationsföreläsning kring sin näringslivsförankring i kombination med ett passionerat intresse för
ridsporten. Slutligen fick adepterna veta vilka som
skulle bli deras mentorer och hur den första kontakten
skulle tas. Sammanfattningsvis var det en mycket
lyckad helg och fulla med nya kunskaper och inspiration skildes adepterna åt.
Efter denna inledning har paren nu kommit igång
i sin relation och vi håller löpande kontakt med
samtliga. Detta görs av såväl projektledaren som
ungdomsrepresentanter från CUS. Ytterligare en
träff har genomförts den 12-14 november i Kungsör.
Samtliga 22 personer plus ungdomarna från CUS
deltog. Programmet hade som huvudfokus fördjupad

kunskap om olika personlighetstyper samt en inspirationsföreläsning. Därutöver fanns tid för diskussioner
och erfarenhetsutbyten.
Måluppfyllelse: Inte fullt lika många adepter som
man hade hoppats på, ingick i projektet. Målet var 20
och det blev 11. Projekt av denna typ har en ganska
lång startsträcka, därför kommer de erfarenheter som
man har samlat på sig under året väl till pass när man
jobbar vidare med projektet.
Vad händer nu? Projektet är beviljat fortsättning
2011 och har tilldelats ytterligare medel.
Ekonomi: Projektet tilldelades 225 000 kr. Vissa avvikelser från budgeten har gjorts då antalet adepter blev
färre än planerat. Istället utökade man antalet aktiviteter. I övrigt har projektet följt budget.
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Nätverk Norden

__________________________________________
Projekttid: 2010-01-01 – 2010-12-31
Organisation: Svenska Ridsportförbundet
Projektansvarig: Ann-Catrine Bengtsson
Projektarbetare: Ann-Catrine Bengtsson, Centrala
Ungdomssektionen
Om projektet: Ungdoms- och utbildningsfrågorna är
viktiga för förbundens framtid. Att mötas i ett nätverk för
att diskutera och utveckla verksamheten är mycket intressant och angeläget. I dagsläget finns inget upparbetat nätverk för dessa frågor och vi ville från svensk sida vara den
nation som tar initiativet till detta.
Den 25-27 november 2010 genomfördes det första
”Nätverk Norden” mötet i Stockholm. Till mötet bjöds
företrädare från Sverige, Norge, Danmark och Finland
in. På agendan stod bland annat ungdomsdelaktighet, Grönt Kort, tränarutbildning, kvalitetsmärkning,
etik och moral för ridsporten och en presentation av
tävlingsdatabasen.
Mötet blev lyckat och uppskattades mycket. Det
har redan nu resulterat i fortsatt arbete inom ett par
områden. Exempelvis jobbar vi nu vidare med tränarutbildningen, kvalitetssäkring av föreningarna, utbyte
i ungdomsfrågor och önskemål finns om ytterligare
fortsatt samverkan mellan länderna.
Måluppfyllelse: Vi ville under 2010 genomföra ett
möte för förtroendevalda och tjänstemän i Sverige, Norge,
Danmark, Finland och Island som arbetar med ungdomsoch utbildningsfrågor inom ridsporten. Målet var att 5-9
personer från varje land skulle delta i mötet. Med undantag från Danmark som representerades av enbart två personer, uppfylldes målet. Det som varit positivt har varit
att ländernas högsta tjänstemän prioriterat mötet och deltagit. Undantaget Norge som just bytt chefstjänsteman.
Vad händer nu? Långsiktigt var vårt mål att nätverket
löper på med regelbundna möten varje år – därför är det
positivt att ett möte redan är bokat till april 2011. Mötet
kommer att genomföras inom ramen för vår ordinarie
verksamhet.
Ekonomi: Projektet tilldelades 218 000 kr. Pengarna
användes i första hand till att genomföra mötet. Projektet
har följt budget.
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Bonuseffekter: Vår bedömning är att detta varit ett
lyckat projekt för framtida samarbete men också för vårt
eget utvecklingsarbete. Vi ser redan nu effekter som vi
kommer att ha nytta av – inte minst inom ungdomsverksamheten. Planeringsarbetet inför mötet är gjort i
en arbetsgrupp inom Centrala Ungdomssektionen. Vår

bedömning är att detta är ett framgångsrikt sätt att förbereda och genomföra den här typen av möten – det blir
väl förankrat och lätt att genomföra. Information och
delaktighet är viktigt – för att nå det i övriga sektioner
har vi under 2010 haft stående informationspunkter på
agendan inför mötet.

Unga kuskar
vill köra häst!

__________________________________________
Projekttid: 2010-01-01 – 2010-12-31
Organisation: Svenska Ridsportförbundet
Projektansvarig: Josefin Barup
Projektarbetare: Josefin Barup
Om projektet: Projektet har arrangerat träningsträffar för ungdomskuskar runt om i landet, i syfte att
utveckla ungdomskörningen i Sverige och att öka gemenskapen mellan de unga kuskarna.
Träffarna har ordnats i samarbete med lokala
föreningar anslutna till Svenska Ridsportförbundet.
Målet har varit att träningsträffar för ungdomskuskar
ska fortsätta att arrangeras hos dessa klubbar även
efter det att projektet avslutats. Andra arrangemang
som genomförts under 2010 med hjälp av stöd från
projektet är läger, träningsdagar och studiebesök på en
travbana. Träffarna har haft deltagare i åldrarna 6-21
år och lockat såväl nybörjare som ungdomar som är
etablerade tävlingskuskar. Genom Unga kuskar vill
köra häst har såväl den nationella ungdomskommittén
som de aktiva ungdomskuskarna fått uppmärksamhet
bland körintresserade i Sverige.
Måluppfyllelse: Kvantitativa mål saknades för projektet – men man vill ge ungdomskuskar möjlighet att
träffas och knyta kontakter, något som man har lyckats
med väl under året.
Vad händer nu? Inledningsvis tog det ett tag att
nå ut med information om projektet, men under året
har allt fler klubbar visat intresse för att delta. Därför
kommer projektet att förlängas till juni 2011.
Ekonomi: Projektet tilldelades 30 000 kr. Det kommer
att slutrapporteras 2011.
Bonuseffekter: Projektet har fungerat som inspiration och motivation till att satsa på de yngsta kuskarna.
Då träffarna har varit öppna för samtliga unga kuskar
i området, det vill säga inte bara för den arrangerande
klubbens medlemmar, har projektet också inspirerat
till samarbete mellan olika föreningar.

Förstudie
ryttarmärken

__________________________________________
Projekttid: 2010-05-01 – 2010-09-30
Organisation: Svenska Ridsportförbundet
Projektansvarig: Ann-Catrine Bengtsson
Projektarbetare: Linnéa Hedberg (sammankallande),
Jennie Fillman, Anneli Grimborg Säteri och
Ann-Catrine Bengtsson
Om projektet: Inom Svenska Ridsportförbundet
har ryttarmärken varit etablerade i många år. Det vi

tyvärr ser är en minskad användning av detta utmärkta
”verktyg” för utbildning av ryttaren. Syftet med projektet var att i en förstudie ge förslag på hur ryttarmärkena bör utformas för att locka fler aktiva utövare
att avlägga kunskapsprov. Genom enkla enkäter och
djupgående diskussioner har arbetsgruppen landat en
förstudie som kommer att ligga till grund för uppgraderingen ryttarmärkena.
Ekonomi: Projektet tilldelades 52 000 kr och har
följt budget.

Svensk Travsport
Kajsa på turné!
– en kartläggning
av travets unga

__________________________________________
Projekttid: 2010-01-01 – 2010-12-31
Organisation: Svensk Travsport
Projektansvarig: Katarina Olofsson
Projektarbetare: Kajsa Gustafsson
Om projektet: Under 2010 har Svensk Travsport
haft en stor ungdomsturné runt om i landet. Syftet
med turnén var att träffa ungdomar för att få veta vad
det vill med travet.
Projektet kom igång ordentligt först under hösten
2010 då 12 travbanor valdes ut. Banorna var fån Boden i norr till Jägersro i söder. Vi valde främst de banor
som även är kopplade till ett travgymnasium för att få

träffa så många ungdomar som möjligt vid varje besök.
Alla ungdomar fick en mycket omfattade enkät att fylla
i, där de fick svara på frågor som hur de kom i kontakt
med travet, hur deras framtid ser ut och vad de vill ha
hjälp med för att lyckas inom travsporten. Totalt har
377 ungdomar fyllt i enkäten som nu sammanfattas till
en rapport. Om man ska dra några slutsatser av detta
arbete är att mer än 80 procent av alla ungdomar inom
travsporten består av tjejer.
Det nästan alla ungdomar vill ha hjälp med är att
bli synliga för branschen. Många tycker att allt fokus
ligger på de mer etablerade och här finns det mycket att
göra. Alla som har licens av dessa ungdomar (ungefär
50 procent) talar om en önskan att få köra fler lopp.
Många anser att just löpkörningen leder in i branschen
på ett sätt som är värdefullt. Men det är även flera
ungdomar som tycker att Svensk Travsport satsar för
mycket på löpkörning för ungdomar och inte på dem
som bara vill ägna sig åt att träna travhästar.
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Måluppfyllelse: Projektet har uppnått målet vilket
var att starta en dialog med travets organisationer kring
de unga i travet, genomföra en kartläggning av de ungdomar som finns i travsporten och låta den ligga till
grund för travsportens strategier kring ungdomsverksamheten.

Travets talanger

Vad händer nu? Alla travbanor kommer att få ta
del av denna rapport och få arbeta själva på sin bana med
det som ungdomarna vill ha hjälp med. Från Svensk
Travsports synvinkel har svaren som vi fått på denna
turné granskats noga och vi har kommit fram till:
Att utöka satsningen på Travets Talanger 2011. Eftersom alla vill köra lopp kommer detta projekt att bli
en öppen loppserie med föreläsningar och olika typer
av coachning.
Att, inom ramen för HUS, starta upp ett B-tränarprojekt för de ungdomar som inte är inriktade på
löpkörning utan mer själva träningen av travhästarna.
Satsa ännu mer på filmer och reportage på webben
för att synliggöra ungdomarna i travet.

Om projektet: Travets talanger är ett projekt som
startade 2009 och som förlängdes ytterligare ett år.
Projektet riktar sig till ungdomar mellan 16 och 21 år
med körlicens.
Ansökningsprocessen genomfördes likt föregående
år men utökades med telefonintervjuer. Den valda
gruppen bestod av 15 ungdomar mellan 16-21 år
med körlicens. Trots ambitiös uttagning av Talangerna
upplevs behov av att möta de sökande personligen före
satsningen.
Inom ramen för projektet har man genomfört sex
träffar med bland annat föreläsningar, studiebesök,
mental träning, medieträning, löpkörning, loppstudier,
coachning samt tränarstudier. Loppserien bestod av sex
lopp på fyra olika travbanor. Loppserien har varit betydelsefull för att synliggöra projektet och ungdomarna i
media, särskilt vid lanseringen av projektet. Loppserien
har gett talangerna rutin och värdefulla kontakter och
loppcoachens närvaro med tips och genomgångar vid
samtliga lopp har varit mycket uppskattat och givande.
En utbildningsdag arrangerades även i samband
med Elitloppshelgen då alla ungdomar i travsporten
under 25 år bjöds in att lyssna på Stig Wiklund, mental coach, och ASVT. 65 ungdomar deltog. I samband
med dagen arrangerades också en återträff för Travets
Talanger 2009.
Talangerna gjorde välmotiverade val i sina tränarstudier och presenterade dem på ett tillfredställande sätt.
Uppfattningen är att tränarna blir mer positiva när
ungdomarna själva tar initiativ. Tränarstudierna har
knutit 15 nya tränare närmare ungdomsverksamheten.

Ekonomi: Projektet tilldelades 265 000 kr. Kostnaderna i projektet har främst varit lön till projektarbetaren och resor. Medel som inte förbrukades har överförts till HUS 2011.
Bonuseffekter: Turnén har varit väldigt värdefull
– inte bara för de unga inom travet – utan för alla styrande. Nu vet vi vad ungdomarna vill och det är bara
att börja jobba!
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__________________________________________
Projekttid: 2010-01-01 – 2010-12-31
Organisation: Svensk Travsport
Projektansvarig: Katarina Olofsson
Projektarbetare: Henrik Högström

Måluppfyllelse: 15 talangfulla ungdomar ingick
planenligt i projektet. Projektet har genom olika aktiviteter fortsatt att utveckla, synliggöra och skapa större
möjligheter för ungdomar generellt inom travsporten,
samt lyft fram ungdomsverksamheten som helhet.
Svensk Travsport har fått en utökad och mycket användbar referensgrupp.
Ett mål var att synliggöra ungdomarna mer – och
lokalpress, banor och travskolor har visat stort intresse
för projektet och en stolthet över att ha med en av
”sina” ungdomar i projektet, vilket gynnar hela banans
ungdomsverksamhet.
Talangerna själva håller det utökade kontaktnätet
inom travsporten som en av de största fördelarna med
att vara en del av projektet.

Projektet har under året positiva gett ringar på vattnet i form av liknande lokala satsningar som Talang
Bergsåker, Framtidens Fynd, Unga Uppstickare och
Next Generation.
Vad händer nu? Projektet fortsätter i Svensk Travsports ordinarie verksamhet 2011.
Ekonomi: Projektet tilldelades 475 000 kr och dessutom fanns 40 000 kr som överförts från 2009. Kostnaderna har fördelats mellan lön till projektarbetare
och aktiviteter.

Unga ridtravarryttare

__________________________________________
Projekttid: 2010-01-01 – 2010-12-31
Organisation: Svensk Travsport
Projektansvarig: Katarina Olofsson
Projektarbetare: Monica Andersson
Om projektet: Syftet är att genom projektet visa
på travhästens mångsidighet och därigenom öka acceptansen för dessa härliga hästar. Monica Andersson,
som arbetat i projektet, har hjälpt människor med sina
ridtravare i form av besök och ridlektioner, samt gett
tips och råd. Hon har också varit på olika ridskolor
och hjälpt till att starta upp ridtravargrupper. Inom
ramen för projektet arrangerades även Travhästens dag
efter ett idékoncept som skapats på Svensk Travsport
och där fokus var att visa på travhästens mångsidighet,
kopplat till värdegrunden: Med hästen i centrum. Närmare 600 personer kom till Axevalla, vilket var mycket
mer än vi vågat hoppats på.
Måluppfyllelse: Målet var att sammanföra unga
ridtravarryttare och ge dem råd och stöd. Det målet
har uppfyllts. Ridtravaren är inte någon populär häst i
ryttarkretsar och det kommer att ta lång tid att få denna häst fullt accepterad på landets ridskolor. På Vara,
Skara och Ulricehamns ridskolor har det dock startats

upp ridtravargrupper plus att en travhäst har placerats
ut på Skulltorps Ridskola i Skövde. Ridtravargruppen
på Vara Ridskola var ett av de många olika inslagen på
Travhästens dag som totalt sett var mycket lyckad och
uppskattad av besökarna.
Vad händer nu? Travhästens dag kommer att
ordnas fortlöpande av Axevalla Travbana enligt banans ledning. I övrigt kommer Ridtravarföreningen
att fortsätta förvalta de erfarenheter som gjorts inom
projektet.
Ekonomi: Projektet tilldelades 160 000 kr och dessutom överfördes 75 505 kr från 2009. Projektet kommer att slutrapporteras 2011.
Bonuseffekter: Ridning med travhäst har startats
på Axevalla travbana för personal som jobbar med
travhästar på travbanan och detta är något som kommer att kunna utvecklas och spridas till flera travbanor/
travområden under kommande år. Norge har visat intresse för projektet, vilket kan leda till nya spännande
samarbeten.

Ungdomstrav.nu

__________________________________________
Projekttid: 2010-01-01 – 2010-12-31
Organisation: Svensk Travsport
Projektansvarig: Lotta Silfverberg
Projektarbetare: Kajsa Gustafsson
Projektet i korthet: Projektet startade redan 2007
men har inte fått någon egentlig fart förrän under
2010. Lanseringen av sajten kommer att ske under
våren 2011.
Ekonomi: Projektet disponerade 360 307 kr, som
överfördes från 2009. Projektet kommer slutrapporteras 2011.
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Svensk Galopp
Ung galopp

__________________________________________
Projekttid: 2008-01-01 – 2010-12-31
Organisation: Svensk Galopp
Projektansvarig: Helena Gärtner
Projektarbetare: Lotta Malmborg, Cecilia Gråberg,
Linda Persson, Anna-Maria Andersson,
Camilla Lindberg, Ulla-Beth Helmz, Anette Svensson
och Ninni Westerlund
Om projektet: Under tre år har 147 kurser och föredrag med sammanlagt 1969 deltagare arrangerats. Vi
har genomfört 55 träningstävlingar med 801 deltagare
och 37 tävlingar med 913 deltagare.
Dessutom har vi bland annat anordnat två Englandsresor, producerat fyra informationsbroschyrer och
gjort tre filmer. Vi har ordnat 12 studiebesök för ungdomsteamen och haft monter och uppvisningslopp på
Falsterbo Horse Show.
Vi har också besökt ett stort antal skolor, naturbruksgymnasier och ridskolor och haft ponnyträningar
på alla banorna flera dagar per vecka. Sex ponnyläger,
fem kickoffer för teamen och varit med och arrangerat
både Ungdomsting och Ungdomsledarens Dag.
Målen för Ung Galopp 2008-2010:
• Att ha en fungerande rikstäckande ungdomsförening med en plats i fullmäktige.
• Att delföreningarna vid banorna är representerade i respektive sällskaps styrelse.
• Att före 2010 ha minst 100 licensierade ponnyryttare och en fungerande ponnygaloppsport.
• Att före 2010 ha minst tre utbildade galoppinstruktörer.
• Att senast år 2010 ha minst 4000 unika besökare
i månaden på www.unggalopp.nu
• Att minst 8 elever börjar åk 1 på galoppgymnasiet Strömsholm.
• Att vi har minst 50 licensierade ponnyryttare i
Malmö och Göteborg.
• Att vi har minst 250 medlemmar i Ung Galopp.
Måluppfyllelse:
Av ovan nämnda mål har alla utom två uppnåtts. Hemsidan har inte 4000 unika besökare och tyvärr har galoppgymnasiet fått läggas ner på grund av för litet intresse.
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Vad händer nu?
• Svensk Galopp tar över Lotta Malmborgs tjänst
som ungdomsansvarig
• Svensk Galopp driver vidare ryttarlicenskurserna
för lärlingar och amatörer
• Svensk Galopp tar över ansvaret för ponnygaloppen i hela Sverige inklusive licenskurser och
träningar
• Svensk Galopp moderniserar www.unggalopp.nu
• Svensk Galopp tar över ansvaret för våra
ungdomsteam och fortsätter att anordna kurser,
föreläsningar, resor och studiebesök
Ekonomi: Projektet tilldelades 900 000 kr. Dessa
pengar var i första hand avsedda för löner. Projektet
har följt budget.
Bonuseffekter: Större sammanhållning mellan
ungdomarna. Nya hästägare/tränare har värvats från
ponnygaloppen till den stora galoppen. Högre krav på
att få en amatörryttarlicens genom amatörryttalicenskurserna. Ett ökat intresse för ungdomsverksamheten
från ledningen i Svensk Galopp – märks inte minst genom att ungdomsrepresentanten Emelie Lundin även
är adjungerad i Svensk Galopps styrelse.

Svenska
Islandshästförbundet
SUL Steg I och II

__________________________________________
Projekttid: 2008-01-01 – 2010-12-31
Organisation: Svenska islandshästförbundet
Projektansvarig: Ulrika Backan
Projektarbetare: Camilla Hed, Anna Albinsson, Ida Larsson, Carina Davidsson, Karolina Holmberg, Brita Oldbring, Evelina Davidsson, Elsa Hreggvidsdotter-Mandal
Om projektet: Året inleddes med ett tre dagar långt
ungdomsseminarium i samarbete med SIF:s ungdomssektion. 41 ungdomar från hela Sverige och 5 ledare
diskuterade bland annat projekt SUL, ryttarmärken
och ungdoms-SM.
Under våren togs ett förslag till ryttarmärken fram,
det granskades och godkändes i SIF:s utbildningssektion och under 2011 skall det prövas hos ett antal ridskolor, lokalföreningar och gymnasieskolor för
islandshäst.
Projektet har i samarbete med Svenska Ridsportförbundet arbetat fram en utbildningsplan med tillhörande material för de delar av ULK-kursen som är specifikt
för islandshäst. För närvarande pågår arbete med att ta
fram en handledarpärm med tillhörande material/litteraturhänvisningar. ULK-kurs Island har även genomförts med 20 deltagare och tre kursledare har utbildats.
Under året har information om projektet kontinuerligt distribuerats via SIF:s tidning och hemsida samt
vid ett par olika konferenser och seminarium.
Måluppfyllelse: Det viktigaste målet för steg I var
att genomföra och utvärdera Svenska Ridsportförbundets ungdomsledarutbildning och att utveckla ett samarbete. Det målet uppfylldes. Därefter var projektets
förväntade resultat att leverera följande:
• Utbildningsplaner för Svenska Islandshästförbundets Ungdomsledarutbildningar.
• Utbilda kursledare för ovanstående utbildningar.
• Utveckla samarbetet med Svenska Ridsportförbundet m a p ungdomsledarutbildning.

• Ta fram och implementera ridmärken för barn
och ungdomar med resultat från utvärderingen
som skett i steg 1.
• Med hänsyn till ovanstående ta fram underlag
för SUL steg 3 som kommer att innefatta bl. a
implementering och genomförande av minst en
kursomgång av SIF:s ungdomsledarutbildning.
Måluppfyllelsen har varit god och projektet har uppfyllt de förväntade resultaten. Dock är arbetet med
handledar/utbildningsmaterial något försenat på
grund av sjukdom hos projektmedarbetare.
Vad händer nu? SUL steg III fortsätter inom ramen för HUS.
Under 2011 finns även planer på integrerade ULKoch fortbildningskurser (inom Ledarfokus) arrangerade både av Mittsvenska samt Södermanlands distrikt.
Detta är något som bådar gott inför framtiden och
kommer att gynna både SIF och Svenska Ridsportförbundet genom att det då bland annat blir lättare att
fylla kurserna med deltagare. Det stärker även samarbetet mellan förbunden.
Något som även till viss del kan komma att engagera
projektet under 2011 är möjligheten till att integrera
ULK-kursen med gymnasieutbildning. Detta görs idag
bland annat på Strömsholms Ridsportsgymnasium. En
dialog kring detta kan inledas med de berörda distrikten och skolorna.
Ekonomi: Projektet tilldelades 330 000 kr. Kostnaderna har fördelats på utgifter för ULK-kurser, lön till
projektarbetare och resekostnader.
Bonuseffekter: En stor bonuseffekt är att samarbetet med Svenska Ridsportförbundet fallit så väl ut. En
annan förväntad, men kanske inte i så tidigt skede, var
att se med vilka resultat deltagarna vid ULK-kursen nu
genomfört olika aktiviteter i sina stall/lokalföreningar.
Vid redovisningen framkom att de 20 deltagarna sammanlagt engagerat ca 300 personer vid olika aktiviteter
såsom julshower, uteritter, temakvällar mm.
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Avelsföreningen
för Svenska Varmblodiga Hästen
Unga Uppfödare

__________________________________________

TREC

__________________________________________
Projekttid: 2010-01-01 – 2010-12-31
Organisation: Svenska Islandshästförbundet
Projektansvarig: Göran Fernsund
Projektarbetare: Eva Sundman, Malin B Östersten,
Karin Dahl, Maria Wernersson, Sophie Carling, Moa
Lundgren, Charlotte Palm, Lars Wernersson, Malin
Kollberg, Ann Österström, Mats Guldbrand, Stina
Lundqvist, Kristina Bergström, Catarina Jakobsson,
Britt Marie Horttana. Tillkommer gör alla de som har
ställt upp som funktionärer på våra olika aktiviteter,
allt från hjälp med fika till hjälp i stallet med hästarna.
Om projektet: Vi startade året med en arrangörsutbildning i Örebro där vi hoppas att deltagarna känner
att de fick med sig tillräckligt mycket för att fortsätta
med TREC, och förhoppningsvis också arrangera olika
TREC-aktiviteter/tävlingar.
Under vår, sommar och höst har vi haft TRECutbildningar på olika platser i Sverige, det har varit
mycket uppskattade aktiviteter som samlat många deltagare. Vi hoppas att deltagarna fortsätter sina TRECträningar och lockar fler att testa.
TREC-SM genomfördes i Riddarhyttan i augusti
och många nybörjare vågade prova på att delta. TRECSM är den hittills största tävlingen som genomförts i
Sverige med 33 starter, av dessa var det arton ryttare
som är under 26 år, vilket får ses som en stor framgång
för sporten.
Studieresa till TREC-EM i Österrike i september,
det var en spännande och lärorik resa. Sex ungdomar
följde med på resan, tre av dessa deltog på tävlingen
med hyrda hästar, de andra tre fick nöja sig med att
se och lära!
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Presentations- och utbildningsmaterial, har tagits
fram löpande under året inför aktuell aktivitet. Aktiva
ungdomar inom TREC, än så länge är det sparsamt
med officiella aktiviteter och tävlingar på grund av att
sporten är relativt ny i Sverige, och därför är det svårt
att veta hur många ungdomar som är aktiva utövare.
Under 2010 är det dock ca 40 ungdomar som har deltagit en eller flera gånger i en officiell tävling.
Måluppfyllelse:
Samtliga planerade delar i projektet har genomförts:
• Arrangörsutbildning februari 2010, antal deltagare nådde inte upp till det planerade målet,
15 deltagare dag 1, 22 deltagare dag 2. Vi hade
hoppats på 40 deltagare.
• TREC-utbildningar för ungdomar, 7 stycken
med totalt ca 115 deltagare
• TREC-SM, 33 deltagare
• Studieresa till TREC-EM i Österrike
• Produktion av presentations- och utbildningsmaterial
Vad händer nu? En kurs hann ej genomföras
under hösten och ska genomföras våren 2011.
Ekonomi: Projektet tilldelades 420 000 kr och har
följt budget.
Bonuseffekter: Vi har nått ut till många fler än
själva deltagarna på kurserna, eftersom vi har haft hjälp
av ett stort antal funktionärer vid varje kurs. Dessutom
har några av kursdeltagarna blivit så inspirerade av
kurserna att de på egen hand dragit igång olika slags
TREC-träningar.

Projekttid: 2010-01-01 – 2010 12 31
Organisation: ASVH Service AB (Avelsföreningen för
Svenska Varmblodiga Hästen)
Projektledare: Elisabeth Olsson, ASVH, 10%
Projektanställd: Jennie Sundin 30-60% 2010-0401 – 2010-12-30, Maria Edlén, 20% 2010-01-01
– 2010-05-30
Om projektet: Syftet med Unga Uppfödare är att
skapa förutsättningar för ökad kunskap och förståelse för avel och uppfödning i Sverige samt skapa en
mötesplats för avelsintresserade ungdomar i Sverige.

Verksamheten under året har varit; hemsidan, monterverksamhet vid Eurohorse i Göteborg, Affisch, profilprodukter, kickoff med zonledare i mars, clinic i april,
regional samverkan, landskamp Sverige-Danmark i
Falsterbo, helgkurser på Strömsholm och Flyinge,
Gunnar Henriksson Minnesstipendie till Ung Uppfödare, samarbete med SvRF, oktoberträff på Flyinge (50
deltagare), informationskampanj på naturbruksskolor,
utbildningsdag i Umeå, Unga Uppfödare funktionärer
på avelsevenemang, deltagande på avelsseminarium i
november och uppmärksamhet i diverse media – bland
annat reportage om två Unga Uppfödare i Borås som
sändes i TV4.
Måluppfyllelse: Syftet med projektet, att skapa
en mötesplats för avelsintresserade ungdomar, är på
god väg. Medlemsantalet som gick från 200 i januari
2010 till 345 st vid årets slut, talar sitt tydliga språk. I
år har ungdomarna själva börjat se sig som en grupp,
profilsortimentet är en viktig del i skapandet av denna
”vi-känsla”. Inom projektet har vi även haft som mål
att tillhandahålla lämplig teoretisk och praktisk utbildning för avelsintresserade ungdomar, vilket också uppnåtts. Vi anser att vi genom arbetet med Unga Uppfödare under 2010 har uppfyllt målen.
Ekonomi: Projektet tilldelades 550 000 kr. Kostnaderna har i första hand fördelats på aktiviteter och löner
till projektarbetare. Projektet har följt budget.
Bonuseffekter: Ungdomarnas intresse för fortbildning både praktiskt och teoretiskt smittar av sig på den
äldre generationen. De äldre ser tydligt att de behöver
ungdomarna i hästbranschen och att ungdomarna är
en positiv resurs. Ett projekt som enar våra medlemmar
då alla är odelat positiva till och gärna vill medverka
i det. Ett projekt där vi vågar prova nya grepp utan
risk att för negativ kritik och där de nya idéerna med
fördel kan och redan har implementeras i den ordinarie
verksamheten.
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Svenska
Hästavelsförbundet

Brunte
Prova på nordsvensk

__________________________________________
Projekttid: 2010-01-01 – 2010-12-31
Organisation: Brunte – Föreningen Nordsvenska Hästen
Projektansvarig: Sven-Olof Salomonsson
Projektarbetare: Helene Skogqvist
Om projektet: Föreningen Nordsvenska Hästen,
FNH, vill värna om att den gedigna hästkunskap
som finns bland våra duktiga hästutbildare skall föras
vidare till den nya generationen. Genom att lära
barn och ungdomar att handskas med hästar, vill vi
genom projektet medverka till ett ökat säkerhetstänk
i barnens och ungdomarnas kontakt med hästar. Att
lära sig hästmannaskap av kompetenta och erfarna
instruktörer är få förunnat, att det är barn och ungdomar som nu får den chansen känns extra meningsfullt.
Aktiviteterna har handlat om grundläggande hästskötsel och hantering, körning och bruksridning. Vi har
pratat om betydelsen av bra utemiljöer och sällskap
med andra hästar och om stallmiljön.

AVELSBITEN

__________________________________________
Projekttid: 2010-01-01 – 2012-12-31
Organisation: Svenska Hästavelsförbundet
Projektansvarig: Gunilla Audell
Projektledare: Ulrika Myhr
Om projektet: 23 st föreningar av 31 st möjliga har
utsett en ungdomsrepresentant efter fyra uppmaningar
från SH. Avelsbiten har anordnat tre stycken träffar
mellan ungdomsrepresentanterna och projektledaren.
Vid årets 46 st avelsvärderingar för ston och unghästar har 350 st Avelsbitenrosetter med tillhörande
informationsfoldrar delats ut till alla visare under 25
år. Detta ger ett snitt på 7,61unga visare/avelsvärderingstillfälle!
Vid årets ungponnychampionat anordnades en avelsclinic med temat ”Avel för sporten”. Tre kända profiler
föreläste för drygt 100 st åhörare. Sex föreningar ansökte
om aktiviteter finansierade av startbidrag. Alla sex ansökningar bifölls.
Avelsbiten kommer att få en ny egen hemsida inom
kort. Och har en egen sida på Facebook.

16

Måluppfyllelse: Målet var att samtliga medlemsföreningar skulle ha en ungdomsrepresentant – majoriteten har idag det. En del har fler. Avelsbiten har
finansierat ett flertal mindre aktiviteter samt anordnat
tre stycken träffar för ungdomsrepresentanterna. Slutsatsen är att måluppfyllelsen har varit god.
Vad händer nu? Projektet hade en tänkt fortsättning 2011, men har fått i uppdrag av HUS Beslutsgrupp att i samverkan med ASVH:s projektledning för
Unga Uppfödare – utreda om det är möjligt för organisationerna att samverka. Förstudien ska färdigställas
under första kvartalet 2011.
Ekonomi: Projektet tilldelades 300 000 kr. Kostnaderna har fördelats på utgifter för materialproduktion,
aktiviteter och lön för projektarbetare. Projektet har
följt budget.
Bonuseffekter: Tidningen Ridsport har vid ett
flertal tillfällen uppmärksammat Avelsbiten vilket har
medfört att Avelsbiten har spridits till många fler ”hästhem” än beräknat. Även föreningarnas egna medlemstidningar har vid ett flertal tillfällen publicerat artiklar,
reportage och insändare om projektet.

Unga kuskar
med arbetshäst

__________________________________________

Måluppfyllelse: Vi ville nå ett 20-tal ungdomar
och det har vi gjort. Projektet har även lyft fram
vikten av utbildning för målgruppen och genom
att distrikten anlitar instruktörer med egna företag
på landsbygden, visar projektet på diversifiering av
verksamhet med anknytning till lantbruket. Projektet
har gett gensvar i hela Sverige och ett flertal distrikt
har hört sig för och undrar om de kan komma ifråga
för nästkommande projektperiod.
Projektet har lyft fram den nordsvenska hästens
olika användningsområden och på så sätt hoppas vi
öka användandet av den utrotningshotade Nordsvenska brukshästen.

Projekttid: 2008-01-01 – 2011-07-31
Organisation: Brunte – Jordbrukare Ungdomens
Förbund
Projektansvarig: Sven-Olof Samuelsson
Projektarbetare: Sofia Springer

Det utbildningsmaterial som skulle tagits fram under
innevarande år, blev inte klart men kommer att
färdigställas under första kvartalet 2011.

Måluppfyllelse: Då målen avser hela projektperioden (vilken sträcker sig till 2011-07-31) kan vi bara
konstatera att projektet rullar på mer eller mindre
enligt plan.

Vad händer nu? Projektet fortsätter inom HUS 2011.
Ekonomi: Projektet tilldelades 99 000 kr och har
följt budget.
Bonuseffekter: Projektledarträffen som anordnades i slutet av projektperioden gav ett mycket positivt
intryck, viktiga kontakter togs med bland annat JUF,
inför kommande projektperiod 2011.

Om projektet: Skapa kurser för ungdomar som
är intresserade av arbetshästar, baserade på JUF:s
tävlingsdiscipliner. Under året har ett antal träningar,
kurser och tävlingar arrangerats. Sofia Springer
som arbetat i projektet sedan starten, har även varit
på plats vid de flesta större arrangemangen så som
Plöjnings-SM, Bruks-SM etc.

Vad händer nu? Projektet fortsätter fram till
2011-07-31. 		
Ekonomi: Projektet tilldelades 251 000 kr och har
följt budget.
Bonuseffekter: Bokmanus, till en bok som skall
handla om alla typer av körning. Boken kommer att
vända sig till gymnasielever.

17

Western Riders
Association of Sweden
Din guide till licensen

__________________________________________
Projekttid: 2010-01-01 – 2010-12-31
Organisation: Western Riders Association of Sweden
Projektansvarig: Ingela Ynghagen
Projektarbetare: Angelica Axstrin, Yvonne Oscarsson
Projektet i korthet: I dagsläget finns inget krav,
förutom licensen, på dig som ryttare att du ska ha
kunskaper kring din tävlingssituation innan du kommer till start. Vi tycker att det är av största vikt att de
barn och ungdomar som vistas på tävlingsbanorna
har rätt kompetens för detta. Genom att ta fram ett
relevant utbildningsmaterial vill vi ge blivande unga
tävlingsryttare ett verktyg att jobba med för att de ska
komma väl förberedda till tävlingsplatsen.

Måluppfyllelse: Under projektåret hade vi som
mål att skapa ett material som kan hjälpa westernklubbarna i Sverige att få unga blivande tävlingsryttare
säkra och familjära med vår regelbok. Detta material
har vi producerat och responsen från klubbarna på
materialet var mycket positivt.
Vi hade också satt upp ett mål att kunna ”provköra”
materialet tillsammans med unga elever vilket vi tyvärr
inte lyckats med på grund av uteblivna anmälningar.
Vad händer nu? De pengar som finns kvar i projektet kommer att användas i ett stimulanspaket för
de klubbar som vill arrangera kurser kring materialet
”Din guide till licensen”.
Ekonomi: Projektet tilldelades 150 000 kr och har
följt budget.

Övriga projektkostnader
SamordnarE

Projektledaraktivitet

Projekttid: 2010-01-01 – 2010-12-31
Organisation: Gemensam samordning för hela HUS
Ansvarig: Stefan Johanson, HNS
Samordnare: Jessica Ortiz Bergström

Projekttid: 2010-01-01 – 2010-12-31
Organisation: Gemensam samordning för hela HUS
Ansvarig: Stefan Johanson, HNS
Projektarbetare: Jessica Ortiz Bergström

Om projektet: Samordnaren har som administrativt ansvarig följt projekten, hållit kontakt med
projektledare och funnits som stöd i samband med
projektansökningar. Årsrapport, projekthandbok,
rekvisitioner, projektledaraktiviteter och utveckling av
gemensamma riktlinjer är arbetsuppgifter som sorterar
under samordnaruppdraget.

Om projektet: I oktober 2010 arrangerades en
projektledarträff där HUS-deltagare träffades under
två dagar för att lära känna varandra och utbyta
erfarenheter. Mötet är oerhört givande – inte bara
för de enskilda projekten utan träffen bidrog i stor
utsträckning till att utveckla hela HUS. Dels gav man
förslag om en mer sammanhållen projektbild inför
kommande år, ett utvecklat syfte för satsningen och
ny arbetsordning för ansökningsprocessen med bland
annat en mindre beslutsgrupp. Samtliga förslag fick
gehör i beslutsgruppen.

__________________________________________

Ekonomi: Projektets medel fördelar sig utöver lön
till projektsamordnare på kostnad för formgivning
av årsrapport, projekthandbok och möteskostnader.
2009 tilldelades projektet 220 000 kr. Överskjutande
medel förs över till 2011.

18

__________________________________________

Ekonomi: Uteslutande kostnader kopplade direkt till
projektledarträffen. 2010 tilldelades projektet 100 000 kr.
Överskjutande medel förs över till 2011.
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