Mål och strategi 2010 – 2013
Vision, mål och strategi för Distanssporten 2010 - 2013
Detta mål- och strategidokument för svensk distansridning ska ange
mål och handlingsplan för de olika områdena som vi bedömer ska
hanteras för att uppnå vår vision.
Dokumentet ska vara ett levande dokument som diskuteras inom och
mellan Distanskommittén och grenledare, arrangörer och tävlande.
Dokumentet bearbetas och uppdateras av Distanskommittén varje år.
Dokumentet ska finnas tillgängligt på SvRfs hemsida.
Vision
Distansen delar SvRF:s vision,
värdegund och mål:
Sverige skall vara en ledande
ridsportnation i världen
avseende kvalitet på
breddverksamhet, sportsliga
framgångar, hästar och
hästhållning samt avel för
ridsportens behov. Vår
verksamhet ska kännetecknas
av stort engagemang, hög
kompetens, skickligt ledarskap,
ansvarstagande och god etik.
Värdegrund
Genom en stark och tydlig demokrati ges alla möjlighet att delta i en
föreningsverksamhet, där öppenhet råder, man trivs tillsammans och alla känner sig
välkomna. Det ska finnas möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter och därmed kunna bidra
till en utveckling av svensk ridsport där hästen och människan står i centrum.
•
•
•
•
•
•

värnande om hästens bästa
deltagande på lika villkor
ren dopingfri sport
hög ledarkompetens
verksamhet för alla
sportslighet och kamratskap

www.ridsport.se

Mål
Svenska Ridsportförbundet har i sitt måldokument angett ett arbetssätt för att nå en
vision. Vi skall utifrån vår värdegrund arbeta med kunskapsförmedling. Vi är inte enbart
en idrottande organisation utan i högsta grad en lärande. Vi skall arbeta i våra
kärnverksamheter Ridklubb – Ridskola och Sport – Tävling med att vidareutveckla ett
rid- och hästkunnande hos varje enskild medlem på ett sådant sätt att vi ska bli en
ledande ridnation.
Speciellt för distansridning är att grenen är relativt liten i Sverige, medan den
internationellt är en av de största ridsportsgrenarna, och i relation till de stora grenarna
får lite uppmärksamhet och respekt. Att höja statusen för distanssporten anser
Distanskommittén vara den långsiktigt viktigaste faktorn för att sporten ska utvecklas.
Visionen är att distansridning ska erkännas som en av de stora hästdisciplinerna för
tävling och motion.
Förutom ett stort antal aktiva, många tävlingar och en konkurrenskraftig elit inom
distansen, så ska distansridning uppfattas som en intressant tävlingsform och en
givande motionsform även av media och och andra inom ridsporten.
De kärnvärden som sporten ska förknippas med är:
Uthållighet – Utmaning – Samspel – Naturlighet – Horsemanship
För att nå visionen måste ett antal aktiviteter genomföras. Dessa aktiviteter i form av
delmål och handlingsplaner väljer vi att dela in i följande strategiska områden:
Bredden
Eliten
Status
Bredden
Bakgrund
Såsom i alla sporter bygger långsiktig framgång på ett stort antal utövare. Att många
ryttare är intresserade av distans och rider tävlingar, är en förutsättning för att kunna
arrangera många tävlingar och nå en bredare elit. Om vi skall nå vår vision måste
många älska att rida distanstävlingar.
Många kommer aldrig att ha högre ambitioner än att delta och tävla på nivån clear
round, pröva på eller kortare distanser - och det är bra! Distans är en utmärkt
motionsform.
Men ur den stora breddgruppen startar även vår framtid inom eliten. De som ännu inte
blivit distansryttare måste börja här för att kanske bli världsmästare en dag.
Framtid
Många ekipage på alla distrikt runt om i Sverige som startar på ett stort antal tävlingar
kräver en långsiktig insats av många människor. Tävlingsarrangörer, distrikts- och
klubbgrenledare, klubbar, ridskolor och ridinstruktörer är viktiga och nödvändiga i
arbetet att sprida intresset för sporten. Information och marknadsföring är andra viktiga
komponenter i arbetet att skapa ett större intresse för distansridning.
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Långsiktiga mål
·
Bredd på klubbnivå
-öka antalet utövare med 50% på en 4års period.
o
o
o

·

Tävlingsformer
o
o
o
o
o

·

800 som ridit clear round/ prova på
700 startande totalt på tävlingar upp till 80 km
600 startande totalt på tävlingar 80 - 120 km

Professionella tävlingsplatser
Hjälp till arrangörer, såsom resultatprogram
Alternativa tävlingsformer utprovade
Uppdatera Arrangörshäftet för att underlätta för nya arrangörer
Ytterliggare utveckling av tidtagningssystemet, kallat chip-systemet.

Distriktsgrenledare
o
o

Distriktsgrenledare på varje distrikt
Utbildning minst vartannat år

Handlingsplan
Fortsätta vidareutveckla resultatprogram –chiptidtagningen.
Utveckla och förenkla administrationen.
Ökad publikvänlighet.
Ta fram informations- och marknadsföringsmaterial om distansridning för
bred spridning och användning –centralt häfte –”Handbok för distans”.
Utveckla utbildningsmaterial för nya ryttare
Ta fram utbildningsmaterial för Distriktsgrenledare
Arbeta fram alternativa tävlingsformer i dialog med arrangörerna
Nysatsning och aktualisera ungdomssatsningen
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