
 
 

Utredning Ta-igen-ridning   
 

Avser Motion nr 6-Ta-igen-ridning (numrerad inför årsmöte 2020) 
Datum 2020-12-29, komplettering med styrelsebeslut 2021-01-13 samt uppdatering 

från Verksamheten Feb 2021 
Konfidentialitet   
Utrett av  Anna Almqvist, Sammankallande 

Katja Holmgren 
Sonny Elvin, Verksamhetsledare 
Med stöd av Louise Björnwall och Monica Bengtsson 

Appendix Motionen i sin helhet 
 

All användning av termen Häst nedan avser både ponnyer och hästar där inget annat 
anges. 

 
1) Bakgrund 

På årsmötet 14:de november 2020 så ombads medlemmarna att rösta om Motion 6 – 
Ta-igen-ridning. 
  
”§22 f. Motion 6-Ta-igen ridning 
Motionären yrkade på: 
Att införa Ta-igen ridning enligt ovan förslag 
 
Styrelsens svar och yrkande: 
Styrelsen rekommenderar stämman att besluta att frågan skall utredas. 
 
Styrelsen yrkar på att årsmötet ger i uppdrag att styrelsen 
l utreder frågan 
Röstberättigade: 102 | Röstat: 76 | Blanka röster: l” 
 
75 medlemmar röstade för, varför styrelsen i december satte ihop en arbetsgrupp och 
utredde frågan, se resultat inkl. rekommendation nedan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2) Undersökning av omkringliggande ridskolors möjlighet till ta-igen-ridning 

 
MCR – har inget system som möjliggör ta-igen-ridning 
 
KRF – har ta-igen-ridning med en del reservationer, max två per termin om man inte 
skadat sig på lektion och därför är borta fler tillfällen, bara för samma ridlärare som man 
rider ordinarie lektion för i mån av plats, ej sista veckan på terminen och anmälan göras 
via din ridinstruktör i samråd med den samma. Avanmälan till lektion ska göras senast kl 
12:00 samma dag. Under COVD-19 pandemin har man inte tillåtit det alls. – källa 
hemsida samt från aktiv elev. 

http://www.krf.nu/forberedelse-rida-igen 
http://www.krf.nu/fragor-svar - Se första frågan gällande igenridning 

 
ÖRS – har ta-igen-ridning med en del regler som skiljer sig för ponny och hästryttare. 
Ponnyryttare kan rida igen i likvärdig grupp, Storhästryttare får möjlighet att rida igen ett 
par tillfällen per termin (söndagar, lov) här gäller självständig ridning under visst 
uppseende från instruktör. Anmälan sker via ”Min ridskola”, det finns begränsat antal 
platser. 

http://www.ors.se/ridskola/prislista - uppgifter ovan från ”Anslagstavla” på anläggningen. 
 

LCR – har olika system för ponny- och hästryttare.  
För ponnyryttare så har man möjlighet att boka in ett tillfälle per termin för igenridning 
under förutsättning att man avbokat innan kl. 10 dagen man skulle ridit. Man betalar 
50kr för själva igenridningen vid ridtillfället. För hästryttare erbjuds ingen igenridning 
men man kan sälja sin lektion till en ersättare vid max två tillfällen per termin. Ersättaren 
ska rida på samma nivå och behöver godkännas av ridläraren varför man behöver 
meddela sin instruktör senast 10dagar före tilltänkt ridtillfälle så man vet att det går bra. 

http://lundscivila.se/ridskolan/sa-funkar-det/avboka-lektion/ 
 
Vellinge ridcienter – har inte igenridning men man kan överlåta lektionen till annan 
likvärdig ryttare som är medlem i föreningen. Ett arrangemang som ska anmälas innan kl 
14 samma dag som lektionen ska ske. 

https://www.ridcenter.se/ridskola/lektioner.html 
 
3) Uppgifter om MR 

MR har ca. 5-8 avbokningar/uteblivna ryttare per dag inom ordinarie lektions-
verksamhet. Merparten är inte avbokade utan eleven dyker helt enkelt inte upp till 
lektionen.  
 
Utöver avbokade ridlektioner så har MR ett antal oförutsedda händelser varje termin 
som redan idag genererar igenridning. Exempel på sådana händelser är om hästen 
skadar sig under lektionen vilket leder till att lektionen får avbrytas. Går det att lösa i 
lektionen efter så gör man så men ibland är det inte möjligt och då behöver det bokas in 
vid senare tillfälle i lämplig grupp där det finns möjlighet att rida igen. 
 



MR hade under VT 2020 över 95% beläggning i lektionsgrupperna (källa 
verksamhetsberättelse 2020) 
MR har tidigare haft ta-igen-ridning men tog bort det för uppskattningsvis +10 år sedan, 
man testade även ersättningsryttarsystem i ytterligare några år men även det togs sedan 
bort då en ersättningsryttare inte alltid passade på samma häst som den man ersatte. 
 

4) Vad talar för införande av ta-igen-ridning 
- Medlemsservice och konkurrensfördel– motionen gällande ta-igen-ridning kom från 

medlemmarna och frågan kommer upp då och då vilket talar för att de finns de som 
önska sådan medlemsservice. Att många av klubbarna runt oss också har någon form 
av system för ta-igen-ridning ger dem en konkurrensfördel på just detta område 
gentemot MR. 
 

- Incitament för avbokning av ridlektion i god tid vilket underlättar för instruktörernas 
planering – Att vi har så lågt antal avbokningar i god tid ställer till det för instruktörer 
och stallpersonal, även nu med möjlighet att boka av lektion i Hippocrates så har vi 
förhållande lågt antal avbokningar jämfört med antal uteblivna elever. Att ett ta-
igen-ridning system är det incitament som lektionsryttarna hade velat ha för att bli 
bättre på at avboka i god tid kan vi dock bara spekulera om. 

 
- Minskad sjuknärvaro – vetskapen om att man ev. kan få rida igen vid senare tillfälle 

kan fungera som ett incitament till att avboka sin lektion istället för att komma och 
rida sin lektion då man egentligen inte är i form. Innan COVID-19 pandemin så var det 
förhållandevis lite fundering om man var symtomfri eller ej, mycket pga att stallet 
och ridning sällan ses som en stor smittspridare pga redan etablerade 
förhållningssätt till att hålla avstånd och rörelse över stora ytor. Att många 
hästmänniskor är av segt virke och går till stallet även då de är sjuka är dock en 
sanning mer eller mindre, sannolikheten att detta även gäller lektionsryttare utan ett 
större ansvar för hästskötsel är låg. 
 

5) Vad talar mot införande av ta-igen-ridning 
- Hästarnas välmående – I modern hästhållning och ridskoleverksamhet så ska den 

primära fokusen ligga på hästarnas välmående och det är så man lär upp 
ridinstruktörer och yrkesverksamma inom hästhållning. Att se till att hästarna inte får 
gå för mycket, får tid till återhämtning fysiskt så väl som mentalt och får varierad 
ridning är något MR lagt focus på genom att bl.a. utöka antalet hästar, utbilda 
personalen, vara uppmärksamma på hästarnas individuella behov och bättre planera 
lektionerna så ingen häst behöver gå fler antal lektioner eller på en nivå de inte trivs 
med. Detta arbete har gett utdelning i form av färre skadade hästar och fräscha glada 
hästar även i slutet av terminen. Att ta beslut som innebär mer ridning, oavsett form, 
leder till en högre belastning av hästarna. 
 
Räkneexempel 1. 
Om vi räknar på antalet avbokningar, över sex veckodagar och 21 lektionsveckor på 
en termin så skulle det betyda mellan 630 och 1008 lektioner som kan bli aktuella för 
ta-igen-ridning på en termin.  
 



 
 
Räkneexempel 2. 
Om vi räknar på antalet betalda uppsittningar per vecka, 589 (uppgift 2 Dec 2020) 
och att varje sådan skulle kvalificera sig för en igenridning per termin så är det ändå 
589 ridtillfällen som kan komma att bli aktuella.  

 
- Ojämn och otillräcklig distribution av igenridning – oavsett vilket system som införs 

så finns det få möjligheter att införa igenridning så att alla får chans att rida igen. Att 
införa ett system som bara i teorin möjliggör igenridning för de många leder till 
missnöje, något delar av utredningsgruppen själva har upplevt från andra klubbar 
som haft igenridning men inte lyckas leverera det till de som borde fått möjlighet till 
igenridning. 
 

- Ökad administration och arbetsinsats – oavsett vilken variant av ta-igen-ridning som 
gäller så kommer den innebära merarbete för personalen. Systemstöd i all ära men 
allt kommer inte kunna skötas av ett IT-system, personalen kommer också behöva 
medverka. 

 
6) Summering av olika varianter av ta-igen-ridning 

Vid undersökningen så har vi hittat flera olika sorters ta-igen-ridning, dessa förekommer 
även som kombinationer på samma ridskola och är summerade nedan. 
- Ta-igen ridning som ensam aktivitet då övrig lektionsverksamhet ej pågår.  
- Ta-igen-ridning som del av ordinarie lektionsverksamhet, koordinerad och 

distribuerad via ridskolan. 
- Ersättningsryttare som en del av ordinarie lektionsverksamhet, koordinerad och 

distribuerad av ryttarna själva och i vissa fall kontrollerat av ridskolan. 
 
Alla varianter har sina fördelar/nackdelar: 
- Utanför lektionsverksamheten – Ingen störning på lektionerna men ska vi se till 

hästarnas välfärd och inte öka antalet ridtimmar så kommer detta behöva ske på 
bekostnad av vår lägerverksamhet i slutet av terminerna som idag är en mycket 
välkommet ekonomiskt tillskott.  

- På ordinarie lektionsverksamhet – Minst störande för hästplanering men mest 
störande för andra elever och instruktörernas lektionsplaneringen. En erfarenhet 
som en i utredningsgruppen upplevt på annan klubb var att varje hopplektion hela 
terminen hade igenridningselever då utrymme gavs, med resultat att just kvaliteten 
på dessa lektionerna sjönk betydligt och också antal språng per ordinarie elev. 

- Ersättningsryttare – detta riskerar att både bli ett störande element på lektionerna 
och väldigt ojämnlikt fördelat där de med stort nätverk i klubben har lättare att finna 
lösning än de som är nya. Lägger man sedan till ett ev. element av att instruktörerna 
ska kontrollera ersättaren innan lektion finns en stor risk för besvikelser och 
diskussioner om ridnivå i grupperna och lämplighet på ersättaren etc.. 

- Färre antal tillfällen än antal giltiga avbokningar – att släppa ut ett par olika färre 
tillfällen som eleverna ska försöka få plats i kommer med stor sannolikhet uppfattas 
som ett ojämnlikt system och att man bara har igenridning i teorin än i praktiken med 
många missnöjda kunder som resultat. 



 
 
7) Övrigt 

- Tekniskt stöd finns via modulen igen-ridning i Hippocrates – ej testat men skulle 
förmodligen hålla administrationen nere om man väljer att införa ett ta-igen-ridnings 
system. 

 
 
Föreslagen hantering av ärendet: 
Låta verksamheten avgöra möjlighet för ta-igen-ridning, det är ändå i verksamheten insynen 
i hästarnas välfärd och ekonomiskt utrymme för den här typen av medlemsservice finns. 
 
Beslut från styrelsen 2021-01-13: Bifaller i rekommendationen att låta verksamheten avgöra 
om det är möjligt.  
 
Uppdatering från verksamheten februari 2021 
För närvarande så finns inte utrymme att möjliggöra ta-igen-ridning på ett bra sätt för de 
många eleverna. 
 



 
 


