Hästkunskapsprojektet
– den bruna knappen på www.ridsport.se

V

ikten 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.

Sven Tolling, SvRF´s tidigare förbundsordförande, var en av många ledare inom ridsporten som värnade mycket om ämnet. Han ville att vi som förbund skulle ta ytterligare ett steg i arbetet att göra hästkunskapen mer tillgänglig. För två år sedan initierade Sven Tolling ett analysarbete kring nuläge, behov,
tillgänglig fakta, samverkansparter, kommunikationskanaler, metoder etc.
I analysarbetet, som genomfördes med stöd av Jordbruksverket, kom man fram till att:
Projektets huvudsyfte var att genom utbildnings- och informationsinsatser öka individens kunskap i
hästhantering och hästhållning för en säkrare ridsport, såväl inom ridskoleverksamheten som hos enskilda utövare. Slutmålet med projektet skulle bli en samlad kunskapsbank på webben som i samverkan
med material, litteratur, fysiska träffar och självtest skulle göra hästkunskapen tillgänglig för alla.
Efter analysen startade arbetet med att skapa den webbplats som var slutmålet för projektet. Första
steget var att processa fram den grundkunskap som vi som förbund kunde enas och skapa en samsyn
kring. En baskunskap vi ansåg att alla inom sporten bör kunna och känna till oavsett målet med din tid
i stallet eller sadeln. Kunskap för att du och hästen skall kunna utvecklas och för att stunden i stallet
skall vara säker.
Ett grundförslag på texter utifrån 11 rubriker arbetades fram och presenterades för ett 40-tal referenspersoner från sportens breda verksamhet och nära samarbetsparter inom t ex aveln och
forskningen. Alla texterna lästes igenom av alla referenspersonerna och diskussioner fördes
vid två tillfällen då varje text gicks igenom mening för mening. Ord för ord. Tiden för att producera och ”sätta” texterna var mer tidskrävande än vi egentligen kunde ana, men väl värd varje minut
och sekund. Att få möjlighet att reflektera över vad vi som förbund anser är baskunskap och vad vi

menar med det. Vad är det som är viktigt att kunna och hur beskriver vi det? Eftersom detta
skulle bli en del av sajten www.ridsport.se började vi med att skapa en form för ” den bruna knappen”
som påminner om de andra, men ändå skiljer sig lite. Idag har vi utformat en sajt som bygger på tre
ben.
Ett redaktionellt ben där kunskapen presenteras rakt upp och ner i text och bild. Ett ben där du som användare har möjlighet att testa dig själv. Du kan mäta av att du är på rätt spår och att du förstått det hela
rätt och riktigt. Det tredje benet vill bjuda på kunskap under roliga former. Genom att spela våra olika
spel kan du dels testa dina kunskaper – dels lära dig av dina misstag, spela igen och så småningom
öka svårighetsgraden…
Texten och kunskapen hämtade vi ur alla de material som SvRF gett och ger ut i olika former, riktade
till olika målgrupper. Vi ville med det skapa en igenkänning oavsett vilket material du läser eller tar del
av inom SvRF. Överallt ska du möta samma budskap och samma kunskap. Viktigt att poängtera är att
kunskapen på hemsidan inte på något sätt ska ersätta det viktiga arbete som sker runt om i våra ridklubbar i form av teori och avsutten verksamhet – utan den skall vara ett komplement och ytterligare en väg
till mer kunskap. Kunskapsbanken ska fungera som en guide i konsten att hantera hästen på ett korrekt
och säkert sätt, i alla situationer. Väl beprövade fakta paketerade i text och bild, nervkittlande spel och
nyttiga tester. Ambitionen är att inspirera fler att lära lite mer, skapa en samsyn, handlingskraft och på
sikt även premiera sökandet efter mer kunskap. En form av ”svanenmärkning” för våra medlemmar när
det gäller kunskap, material, länkar, etc.
Under våren kommer våra anslutna föreningar att få en manual till sajten som beskriver hur den kan
användas och spridas till deras medlemmar. Det slutliga steget, som sker under hösten, blir att skapa
test som våra anslutna föreningar tillhandahåller sina medlemmar. Här skall du som finns inom sporten
kunna göra ett hästkunskapstest, klarar du det får du ett bevis som i sin tur laddas med vissa förmåner.
En av visionerna är att detta skall vara ett grundkrav i framtiden för att få anmäla sig till exempelvis grönt
kort kurs, vilket i skrivande stund är på god väg att arbetas om och tanken är att det ska knytas närmare
ihop med detta projekt.
Den här delen på www.ridsport.se är ny och troligtvis har vi bara sett början på hur vi kan använda webben och den digitala världen som ett verktyg i vår verksamhet. Framtiden – ja, där hoppas vi att ni alla
vill vara med och utveckla! Tillsammans gör vi en bra ridsport ännu bättre!

