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Den bruna knappen –
en portal till hästkunskap
Vikten av hästkunskap är en ständigt aktuell fråga inom ridsporten. Under de
senaste åren har allt fler hävdat att kunskapen bland våra aktiva är för låg.
Diskussioner och resonemang har förts, vilka till stor del ligger till grund för
den kunskapsbank som numera bara är ett knapptryck bort på www.ridsport.se
”Hästkunskapen tillgänglig för alla”
Hästkunskapsprojektets syfte är att genom
utbildning och information öka kunskapen om
hästhantering och hästhållning, både på ridskolan
och hos enskilda utövare. Det skulle vara ett
komplement till all den praktiska verksamheten
som genomförs på olika sätt i föreningarna.

”Du kan mäta av att du är på rätt spår och
att du förstått det hela rätt och riktigt”
Första steget i projektet var att ta fram den baskunskap som vi som förbund kunde skapa en
samsyn kring. En baskunskap som alla inom
ridsporten bör känna till, oavsett nivå och mål, och
som krävs för att stunden i stallet ska vara säker
och för att du ska utvecklas.
Ett förslag på texter utifrån tolv rubriker arbetades
fram och granskades av drygt 40 personer inom
sporten och av nära samarbetsparter inom t ex avel
och forskning.
DAGENS BRUNA KNAPP BYGGER PÅ TRE
BEN:
1) Ett redaktionellt ben där kunskapen presenteras
rakt upp och ner i text och bild. De tolv rubrikerna
har flera underrubriker med fakta och bilder. Under
flera rubriker finns även underrubriken: Litteratur.
Där kan läsaren hitta mer fördjupad information.
Innehållet under rubrikerna finns även samlat i en
pdf som enkelt kan laddas ner, för att till exempel
skrivas ut och dela ut bland medlemmar, ridskoleryttare eller föräldrar.

2) Testa dig själv. Här kan besökaren testa sig
själv, mäta av att man är på rätt spår. Varje
område på sajten har ett eget test med 10-15
frågor med kryssalternativ. Avsluta genom att
skrolla ner och klicka på knappen ”Svara”. Du får
direkt resultat på ditt svar. Gå vidare till nästa
fråga genom att klicka på ”Nästa”.
3) Det tredje benet bjuder på kunskap under
roliga former. Genom att spela våra olika
kunskapsspel kan du dels testa dina kunskaper –
dels lära dig av dina misstag, spela igen och så
småningom öka svårighetsgraden. Idag finns
bland annat spel om hästens delar, tecken och
skelett. Varje spel har flera nivåer från lätt
till svår.
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Den som klarar spelen på en av de i landet just
denna månads 15 bästa tiderna ges efter avslutat
spel möjlighet att fylla i namn och förening och
resultatet sparas då på en highscorelista. Varje
månad rensas spelens highscorelistor, de gamla
sparas och spelet börjar om igen.

FRAMTIDEN
Den här delen på www.ridsport.se är ny och
troligtvis bara en början på hur vi kan använda
webben och den digitala världen som ett
verktyg i vår verksamhet. Vi hoppas att ni alla
vill vara med och utveckla framtiden.

Om spelen är för svåra finns möjligheten att
under spelets gång klicka på knappen högt upp
på sidan där det står ”Lär mer om”. Den tar dig
tillbaka till hemsidan och just den delen på sidan
där du kan hitta denna kunskap.

”Tillsammans gör vi en bra ridsport
ännu bättre!”

Under hösten kommer fler spel att
släppas. Håll utkik efter nyheter.
Alla texter och kunskaper är hämtade ur de
material som SvRF ger ut. Detta för att skapa
en igenkänning, oavsett vilket av våra tidigare
material du tagit del av. Det är viktigt att du möter
samma budskap och kunskap överallt.
Viktigt att poängtera är att kunskapen på
hemsidan inte på något sätt ersätter det viktiga
arbete som sker runt om i våra ridklubbar i form
av teori och avsutten verksamhet. Se sidan som
ett komplement och ytterligare en väg till mer
kunskap.
Ambitionen är att inspirera fler att lära lite mer,
skapa en samsyn och på sikt även premiera
sökandet efter mer kunskap. En form av
”svanenmärkning” för våra medlemmar gällande
kunskap, material, länkar, etc.

HUR KAN VI ANVÄNDA DEN BRUNA
KNAPPEN?
Den bruna knappen är ett verktyg för er, ett
komplement till den ovärderliga verksamhet
som ni genomför i stallet och teorisalarna.
Nedan har vi samlat olika tips och tankar som
vi fått in och haft som exempel med oss i
arbetet. Dock är det bara er egen fantasi som
sätter stopp kring hur ni kan använda all de
kunskaper, tester och spel som finns där.
INFORMATION TILL NYA
RIDSKOLEELEVER OCH MEDLEMMAR
Information och fakta samlat i enkelt och
snyggt format är alltid bra att dela ut till nya
medlemmar, ridskoleelever och deras föräldrar.
Skriv gärna ut en eller flera av pdf:en och dela
ut. Flera föreningar har berättat om att de har
haft ett tema per vecka och gått igenom det
som området på sidan handlar om, visat
praktiskt och sedan gett medlemmarna pappret
för att läsa på hemma. Detta har varit ett enkelt
sätt att introducera nya i stallet samt gett
möjlighet till att hemma plugga på mer, testa
sina kunskaper.
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PDF filerna får gärna kopieras och spridas, eller
ladda hem för att finnas tillgängliga föreningens
eller kontorets dator.
LÅT RUBRIKERNA TILL VECKANS TEMA
Låt rubrikerna och underrubrikerna på sajten bli
teman för veckans eller månadens teori. Detta gör
det enkelt för era aktiva ryttare att läsa på, hitta
fördjupningslitteratur som ni även kan använda i
undervisningen. Vissa föreningar har t ex en rubrik
som tema varje månad och teorilektioner för
ridgrupperna eller temakvällar för alla, där man
visar och utövar det som står på sajten rent
praktiskt. Till att börja med får alla som deltar en
kopia av texten under den aktuella rubriken. En del
klubbar använder också andra material som till
exempel Gnäggserien och Vi i stallet serien för de
yngre.
TESTEN
– ETT KUL SÄTT ATT MÄTA KUNSKAP PÅ
Testerna är även verktyg i arbetet med att få fler
intresserade av hästkunskap. Barn tävlar gärna och
ofta, vilket vi kan utmana med att inspirera till att
läsa på, utöva i stallet samt testa sin kunskap i
självtesterna. Testerna fokuserar på den kunskap,
informationen och fakta som finns på hemsidan.
Utmana era aktiva och följ upp på kommande träff
eller träning. Välj ut ett test och rubrik på sajten och
ha en liten tävling mellan era aktiva. Tävling är en
bra utmaning så länge alla känner att deras resultat
är okej. Utmana aktiva med att tävla med sig själva
och lyft fram någon som har varit duktig och tränat
på och utökat sin kunskap.

Vi syns vi på webben

Tipsa oss gärna om hur ni använder
den bruna kunskapsknappen så
sprider vi era tips till våra anslutna
föreningar.
Skicka era berättelser och tips till
lillemor.lindell@ridsport.se eller
hastkunskap@ridsport.se

KUNSKAPSSPELEN
Idag spelar många barn spel på webben nästan
dagligen. Med våra kunskapsspel vill vi erbjuda en
plats där spelen är gratis, utan reklam och som
bygger på att lära och lockas till att lära sig mer.
Spel bygger på den kunskap som finns på sajten.
Spelen är i flera fall mer fördjupad kunskap än den
baskunskap som finns i texterna. Kunskapstörsten
hos barn är stor. Spelen lär på ett kul sätt och ger
ett bra komplement till det praktiska i stallet och
den uppsuttna verksamheten.
TÄVLA I FÖRENINGEN ELLER UTMANA
GRANNKLUBBEN
Eftersom spelen är öppna för alla och de 15 bästa
resultaten sparas i en highscore skapar det
automatiskt ett tävlande. Som förening har ni här
möjlighet att utmana era aktiva. Sätt kunskapen på
spel och försök bli bland de 15 bästa i något av
spelens olika svårighetsnivåer. Varför inte skapa en
allmän tävling där ni varje månad utser en eller
flera månadens bästa hästkunskapsspelare? Se till
att alla aktiva som spelar och kommer med på
highscorelistan, skriver sitt och föreningens namn.
Flera klubbmedlemmar highscorelistan ger respekt
och bra marknadsföring.
LÄNKA GÄRNA – GE ERA AKTIVA EN PORTAL
TILL MER HÄSTKUNSKAP
Som ansluten förening till SvRF har ni möjlighet att
länka från er hemsida till vår bruna knapp och på
så sätt skapa en bra väg in till hästkunskap till era
medlemmar.

