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Öppet brev till Hästvälfärdsrådet inom SvRF 

Detta brev riktar sig till Svenska Ridsportförbundet (SvRF) eftersom vi frågar oss hur resonemanget 
går i förbundet generellt och Hästvälfärdsrådet specifikt. 

Hur tänker SvRF kring den stora ”elefanten i rummet” dvs det som gäller träning/tävling - med andra 
ord RIDNINGEN?  

Till hästvälfärdsrådet har det kopplats referensgrupper som gäller flera områden (hästhållning, 
ridunderlag och djurskydd/smittskydd/antidoping) men ingen referensgrupp som gäller själva 
ANVÄNDNINGEN av hästen. 

I själva uppdragsbeskrivningen är inte heller användningen av hästen beskriven i direkta ordalag. Här 
finns hela uppdragsbeskrivningen https://www.ridsport.se/globalassets/svenska-
ridsportforbundet/dokument/forbund/stadgar-och-styrdokument/hastvalfardradets-
uppdragsbeskrivning-2020.pdf 

Vi frågar oss nu – hur planerar SvRF och Hästvälfärdsrådet att i fortsättningen arbeta för att även 
lyfta de frågor som är mest diskuterade både såväl inom som utanför organisationen, och även 
internationellt? För det finns saker att diskutera. 

Nedanstående bifogade bilder är bilder tagna vid en internationell tävling (och clinics) i början av 
detta år (2020). Vi fick dem (och betydligt fler) sända till oss av en bekymrad åskådare. Svenska 
ryttare, tränare och sponsorer är representerade i sammanhanget. Trots att rollkur är förbjudet i 
regelverket så tillåts ridning som nedanstående utan att någon agerar. Hur kan det komma sig? 
Företeelsen är långt ifrån unik, i själva verket kan man med fog anta att det förekommer även på 
andra tävlingar/clinics.  

Är verkligen detta förenligt med det regelverk och de fina ord man vill skall förknippas med 
hästsporten? 

Antagligen kommer några att hävda att nedanstående bilder ”inte visar på rollkur”, att det är 
”ögonblicksbilder” osv. Då vill vi påtala att ”ett ögonblick” uppstår inte ur tomma intet, dessa bilder 
och filmer finns därför att ryttare har valt att rida i LDR och hyperflexion.  

Vi kan intyga att det finns ett stort antal bilder och videos från tillfället i fråga som SvRF kan få 
tillgång till om de så önskar.  

Hur många bilder/videos skall krävas innan man erkänner att det finns problem inom ridsporten och 
dess normer (vad som anses acceptabelt att göra/rida)? Samt hur hopknycklad skall hästen vara 
innan man anser att det handlar om ett övergrepp mot ett djur som har ytterst få möjligheter att 
försvara sig?  

Den ridning bilderna visar har fått fortgå i många år utan nämnvärda reaktioner från SvRF, som har 
möjlighet att stävja ridning som riskerar såväl hästarnas välfärd som ridsportens sociala licens. Det är  
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hög tid för agerande innan det är för sent att rädda den sociala licensen som ridsporten än så länge 
har kvar. 

Vi har valt att vara hästens röst med en förhoppning om dialog med SvRF i frågan. 

Detta brev är den 18 juni 2020 skickat till ordförande i Hästvälfärdsrådet samt i kopia för kännedom 
till SvRFs ordförande (Ulf Brömster). 
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