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Tack för ert svar.
Vi gläder oss åt att ni anser att omsorgen om hästen och att förmedla kunskap är ert främsta
uppdrag samt att just omsorgen om hästen ska genomsyra allas arbete i alla sektioner inom SvRF.
Det betyder att vi har en gemensam utgångspunkt som vi är helt överens om inför kommande
samtal, något vi ser fram mot. Anledningen till att vi skriver detta brev grundar sig i de följdfrågor ert
svar väcker hos oss.
Strategi och värdegrundsdokument är nödvändiga och betydelsefulla för större organisationer, men
för att ha någon betydelse i verkligheten måste det finnas tydliga handlingsplaner för vad, hur, av
vem och när saker skall genomföras. Vem eller vilka kontrollerar att målbilden uppnås? Hur
konkretiseras målen allra längst ut i organisationerna? Hur vet man att man i alla fall är på väg i rätt
riktning?
En ökad transparens av SvRFs planer, mål och aktiviteter kopplade till strategierna och
värdegrunderna är önskvärd. Det som inte tydligt kommuniceras ut till medlemmar/allmänhet
tenderar att inte "finnas".
När det gäller strategidokumentet så är den punkten som gäller hästen den kortaste av alla fem
punkterna. Här står alla de rätta formuleringarna, men i resten av dokumentet är inte hästens roll
belyst alls. Hela strategidokumentet sätter hästens villkor och roll långt ner på agendan. Vilka
konkreta aktiviteter och handlingar planeras, eller är under genomförande, för att skapa en ridsport
som sker "på hästens villkor"?
Det bryts mot §1 i Code of Conduct på tävlingar, träningar och sannolikt i andra sammanhang i såväl
professionella som amatörmässiga miljöer. Det talas om "att passion för hästarna förenar och att vi
ska behandla våra hästar med respekt". Vi kan påvisa forskningsunderlag från såväl nationella som
internationella forskare och organisationer, bildmaterial, filmer och uttalanden från veterinärer och
från internationellt erkända tränare som talar för det motsatta i en betydligt högre utsträckning än
vad som kan anses acceptabelt numera. För hästens skull är det därför hög tid att öppna upp
diskussionerna och öka kraven på kompetens och således efterlevnad av CoC. Hur ställer sig SvRF till
detta? På vilket sätt kommer ni att arbeta för att förbättra efterlevnaden av befintligt regelverk?
Finns det någon tidsplan? När ska det vara klart?
”Vi som använder hästen för tävling eller rekreation, har, och tar ett stort ansvar för att hästens
välbefinnande och behov alltid kommer i första hand". Vi tvivlar inte på att dessa ”vi” absolut tror
sig agera med stort ansvar. Tyvärr anser vi oss se att detta ansvarsfulla agerande faktiskt inte alls
sätter hästens behov i första hand. Om så vore hade vi inte agerat! Vi ser ofta bevis på motsatsen i
vår vardag och via tidningar och sociala medier. Det finns forskningsbaserad kunskap och det är
angeläget att den sprids.
Hästens välfärd ligger t.ex som ett av årens teman för olika fortbildningar inom SvRF. Vad vi har
kunnat utröna så har man inte på någon sådan utbildning diskuterat en av de verkligt intressanta
aspekterna enligt vår uppfattning, vilket är hur vi rider och tränar våra hästar. Vad är etiskt
försvarbart, vad är det inte – och framförallt varför och varför inte? Det är viktigt att våga lyfta fram
vilka avarter av ridning och träning som förekommer för att komma bort från dem – det går inte bara

att visa på de goda exemplen, då kommer avarterna som genvägar på hästarnas bekostnad fortsätta
att frodas. Hur avser SvRF att utforma årets fortbildning så att hästens välfärd inkluderas? När ska
det vara klart?
"Djurskyddet skall aldrig åsidosättas". Återigen en av orsakerna till att vi agerar. Hur skall det gå till?
Vilka rutiner, medel och befogenheter finns inom organisationen? Ni skriver även i ert svar att ni
"ska se över utbildningsmaterial". På vilket sätt ser man över detta? Vem blir remissinstans? Varifrån
hämtas det eventuellt ändrade materialet? När ska det vara klart?
"Ett Hästhållnings- och Anläggningsråd samt Djurskyddsutskottet arbetar med frågorna om hur
hästar ska hanteras för att hästens välfärd alltid ska vara i fokus oavsett användningsområde".
Hur då? Med vilket resultat? Och om resultatet uteblir vem granskar värdet av arbetet? När ska det
vara klart?
"Olika funktionärer som har som sin uppgift att tillse att Code of Conduct följs av tävlande och
medhjälpare". Vilka rutiner, medel och befogenheter finns inom organisationen? Hur och när skall
stewards mfl agera till förmån för hästarna? Hur har konsekvenser av brott mot CoC beskrivits för
berörd personal? Vilka rutiner finns som beskriver dessas riktlinjer för genomförande av denna
tillsyn? På vilket sätt kommer ni att arbeta för att förbättra efterlevnaden av befintligt regelverk?
Finns det någon tidsplan? När ska det vara klart?
"Ridsport på hästens villkor: det övergripande målet är att använda sig av kunskap, beprövad
erfarenhet och aktuell forskning för att skapa förutsättningar för hästens välmående". Kunskap
varifrån? Vilkas erfarenhet? Vems forskning? Vi efterlyser en betydligt högre transparens i
organisationen, samt ett betydligt större inslag av internationellt erkända organisationers
representanter, företrädevis från ISES och liknande. På vilket sätt kommer ni att arbeta för att sprida
relevanta forskningsresultat? Finns det någon tidsplan? När ska det vara klart?
Vår grupps ambition och drivkraft är att vi anser att för att överleva måste Hästsporten i Sverige
ändra grundsyn på vad som är hästens behov, hur inlärning fungerar, vad som är biomekaniskt och
etiskt hållbart m m. Vi har initierat ett arbete med att utveckla en långsiktig strategi för att förmedla
såväl forskning som "mjuka värden" kring hästhållning och användning. Vi kommer att fortsätta agera
på den sociala plattform vi har nu. Vi kommer agera för ett system inom Hästsverige som skall gagna
alla hästar, oavsett ägare, gren, amatör eller professionell.
Vi hoppas därför återigen att ni ställer er positiva till att träffa oss för samtal gällande detaljer och
strategier för SvRFs arbete kring ovanstående frågeställningar. Genom vår bredd, samlade erfarenhet
och mycket varierande bakgrund vet vi att vi kan bistå med värdefull kunskap och synpunkter så att
vårt gemensamma mål - att omsorgen om hästen skall vara i fokus i hela Hästsverige – kan realiseras
på bästa sätt och det med transparens och tillgänglighet för alla hästintresserade i vårt land.
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