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RIDSPORT. Pandemin drabbar hårt

Så överlever ridsporten
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Ridsporten tillhör de
hårdast drabbade av
pandemins restriktioner, men Värmlands
föreningar har klarat sig
förhållandevis bra.
– Ja, det är ingen som
har gått i konkurs i alla
fall och det får vi vara
glada för, säger Rosie
Johansson, konsulent på
Värmlands ridsportförbund.
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En anledning till det tuffa
läget är att ridsportföreningarna inte bara kan strypa
verksamheten och permittera personal. Utgifterna
är lika höga samtidigt som
inkomsterna från till exempel tävlingar, läger och träningar med inbjudna tränare
försvinner.
Inger Edfors, ordförande
i Karlstads ridklubb, som är
en av distriktets största med
över 300 ”uppsittningar” i
veckan, förklarar:
– Hästarna behöver mat,
skötsel och omvårdnad oavsett om de rids eller inte.
Vi äger anläggningen och
den kräver underhåll som
en vanlig fastighet. Vi får
bidrag av kommunen, men
det är svårt att få det att
täcka fullt ut. Vi balanserar
lektionsavgifter och annat
för att vi ska gå plus minus
noll. På det sättet är vi känsliga för förändringar. Men
hittills har det gått ihop, tror
vi, men vi är inte framme än.
Det är en besvärlig tid. Vi tar
en vecka i taget.
Senaste tillskottet av det
statliga stödet var 17 000
kronor, men det förslår inte
långt.
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Y Carlstad horse show genomfördes i år utan publik. Här är
hemmaryttaren Maria Persson
på Rioja i fjolårets upplaga.

Alla får rida

Här är en grupp i Karlstads ridhus i oktober.
bedriver ridskola, upplyser
Rosie Johansson.
Ridsporten kan även undantas från de skärpta restriktionerna att bara elit och
ungdomar födda 2005 och
senare får bedriva träning.
– Ett av argumenten som
ridsportförbundet för fram
är att för att det ska bli säker verksamhet behövs det
äldre som också rider, annars
mår hästarna inte bra, ur ett
djurskyddsperspektiv, och

är kanske inte lämpliga för
yngre barn att rida på. Ytterst få föreningar i landet
med ridskoleverksamhet har
stängt, säger Inger Edfors.
Hon påpekar samtidigt
att det är noga att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer att begränsa
antal och hålla avstånd, men
det ligger i sportens natur.
– Av ren självbevarelsedrift håller vi en hästlängds
avstånd. Vår gruppstorlek är
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max nio och de flesta mindre, och ridhuset ute i Alster
är stort. Manegen är 24 x 46
meter och det är högt i tak.

Inga tävlingar
Med uppmaning från RF
försöker idrottsföreningar
minska kostnader genom att
dra ner på exempelvis städning, men det är svårt.
– Vi måste städa mer och
vara frikostiga med handsprit och pappershanddu-

de inte kan ha kringaktiviteterna som gör att de får extrainkomsterna som är tufft
ekonomiskt för dem, säger
Rosie Johansson.

Hur länge tror du ni
klarar det här innan
första konkursen
kommer?
– Om de kan fortsätta sin
verksamhet i den utsträckning de gör i dag tror jag de
klarar sig, men det vill ju
till att kommunerna kanske
ställer upp lite extra. Jag tror
inte att bidragen man kan
söka räcker.

Kan hästar få corona?
– Nej, inte covid-19. De kan
få andra typer av coronavirus, men det överförs inte
på människor. Vi kan umgås
med dem, det är räddningen
för många. De som kanske
inte träffar andra människor
så mycket får i alla fall fysisk
kontakt med ett djur.

Bengt Sundler
054-19 96 26
bengt.sundler@nwt.se
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Läget är ungefär lika för distriktets 36 ridsportklubbar
som har totalt cirka 5 000
medlemmar.
– De hankar sig fram och
har varit duktiga på att ställa
om och haft bra smittskydd,
men det är väl ingen som står
på några fina resultat när
året är slut. Kommunerna
har varit hjälpsamma i flera
fall också och gett extra bidrag, säger Rosie Johansson.
En stor anledning till att
smällen inte varit hårdare
är att ridsporten kunnat
fortsätta med den ofta viktiga ridskoleverksamheten.
– Det är 16 av de 36 som

kar, och sadlar och sånt ska
rengöras med sadeltvål och
vatten mellan varje ryttare.
Ridsporten har lyckats bra
med att undvika smittspridning.
– Man har varken sett i
tränings- eller tävlingsverksamheten, säger Rosie Johansson.
Kringaktiviteter är i stort
sett slopade och tävlingsverksamheten är stoppad,
till och med på klubbnivå,
men som tur är brukar ändå
få tävlingar arrangeras i
Värmland den här årstiden.
– Vi hade en stor i slutet av
september (Carlstad horse
show), sen har vi inget förrän i maj. Vi har förhoppning
att kunna ha klubbtävlingar
inne innan dess, säger Inger
Edfors.
Tävlingar som kunde genomföras under sommar
och höst var utan publik och
då försvann intäkter för till
exempel kafeteria.
– Själva verksamheten går
nog rätt bra, men det är att
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