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Historik 
 
Skogslottens Ryttarförening är Norrköpings största och Sveriges femte största ridklubb. Vi 
har hela 500 medlemmar i veckan som rider lektioner hos oss, samt 150 licensierade 
tävlingsryttare som representerar föreningen. Skogslotten har ca 20 stycken tävlingslag inom 
såväl dressyr, hoppning, ponnygalopp och fälttävlan. 
 
Skogslottens Ryttarförening (SRF) bildades den 8 januari 2000. Föreningen riktar sig till 
lektionsryttare, privatryttare på ponny och ridhäst i discipliner som hoppning, dressyr, 
ponnygalopp och fälttävlan. Medlemsantalet vid grundandet av föreningen var till antalet 
60, och har nu vuxit till ca 1000 medlemmar. Föreningen har sedan starten präglats av en 
föreningsanda med stort engagemang och intresse hos medlemmarna. 
 
SRF vill vara en aktiv del av gemenskapen i sin kommundel och aktivt verka för samarbete 
och bra förutsättningar att utöva idrott för barn och ungdomar. Åby/Eneby/Svärtinge 
kommer med den nya idrottshallar, byggnationer m.m. att vara en attraktiv och växande 
kommundel, men för att nå den fulla potentialen krävs samarbete med andra föreningar och 
idrotter samt en aktiv, positiv påverkan på kommunen, skolorna m.m. Föreningslivet 
generellt går in i en fas där trenden är minskat engagemang bland föräldrar och idrottande i 
tonåren, vilket alla är ense om att det är en problembild för såväl samhälle som föreningar. 
SRF vill verka proaktivt och se nya möjligheter för att vända denna negativa samhällstrend, 
så framtidens föräldrar har ett blomstrande och positivt föreningsutbud för sina barn. 
 
 
Vision 
 
Skogslottens Ryttarförening tänker långsiktigt och med inriktning på bredd - alla får plats, 
alla kan vara med och vi verkar för att erbjuda ett livslångt idrotts och hästintresse för 
hela livet.  
 
Klubbens fortsatta vision för framtiden är en ungdomsverksamhet av högsta klass med över 
700 barn och totalt över 1 000 aktiva medlemmar i föreningen och att fortsätta vara en 
naturlig samlingspunkt för ridsportsintresserade i Norrköping!  
 
Vi ska erbjuda en positiv och utvecklande miljö för våra ungdomar och medlemmar som ser 
till att de har roligt.  
 
 
Värdegrund 
 
Genom en stark och tydlig demokrati ges alla möjlighet att delta i en föreningsverksamhet, 
där öppenhet råder, man trivs tillsammans och alla känner sig välkomna. Det ska finnas 
möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter och därmed kunna bidra till en utveckling av svensk 
ridsport där hästen och människan står i centrum.  
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Föreningens policy: 
 
Främlingsfientlighet, mobbing, diskriminering och kriminalitet 
 
SRF välkomnar alla människor till vår förening och alla ska trivas i verksamheten. Därför 
måste samtlig personal och medlemmar acceptera och följa nedanstående: 
 
Jag tar avstånd från alla former av rasism och främlingsfientlighet 
 

 Jag tar avstånd från alla former av mobbing 

 Jag tar avstånd från alla former av diskriminering p g a hudfärg, sexuell läggning, kön, 

religion eller annat 

 Jag tar avstånd från brukande av doping och droger 

 Jag tar avstånd från alla former av kriminella handlingar     

 
 
Ungdomssektionen 
 
Skogslottens Ryttarförening har en ungdomssektion som kallas för Kusebusarna. 
Ungdomsstyrelsens uppgift är att ordna roliga aktiviteter för klubbens ungdomar och hjälpa 
till med diverse aktiviteter på Skogslotten vid t.ex. tävlingar. 
 
  
 
Föreningens syfte är att arbeta för:  

 Att vara ansluten till Svenska Ridsportförbundet och verka för deras policy. 

 Att bedriva ridskola med hög kvalitet för föreningens medlemmar, där 

lektionsverksamheten sker under ledning av kompetenta ridlärare på välutbildade 

ponnyer och hästar. 

 Att arbeta för ökad säkerhet vid hästhantering, samt att sprida kunskap om god 

hästhållning. 

 Att skapa trevnad och klubbkänsla genom sidoaktiviteter som är anpassade till alla i 

familjen. 

 Att arrangera tävlingar från klubbtävlingar och upp till nationell nivå i dressyr och 

hoppning 

 Att medlemmarna ska representera Skogslottens Ryttarförening genom lag och 

individuellt deltagande på externa tävlingar i hela landet. 
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Det ska vara roligt, stimulerande och också förmånligt att vara med i SRF. Som medlem i 
Skogslottens Ryttarförening ingår:  
 

 Gemensam olycksfallsförsäkring. 

 Tidningen Häst och Ryttare 

 Roliga och utvecklande aktiviteter 

 Bra erbjudanden på Intersport (20 % rabatt) på klubbkvällar. 

 Förmånliga erbjudanden på ICA Maxi (10 % rabatt) på klubbkvällar. 

 Chansen att som lektionsryttare få låna och tävla på ponny. 

 Familjeaktiviteter såsom familjedagen, klubb/pubkvällar osv. 

 Förmånliga erbjudanden via Sjöhagen Wear, Hööks, m.m. 

 Flera erbjudanden om att åka på aktiviteter (Ullared, Kurser, Horse show) med SRF. 

 Idrottsrabatten häften, med många förmånliga erbjudanden. 

 Subventionerade eller gratis aktiviteter/utbildningar för barn och ungdomar via 

Kusebusarna. 

 Subventionerade gästtärnarutbildningar för lektionsryttare & privatryttare. 

 Subventionerade Gröna Kortet utbildningar. 

 Ryttare som deltar i SRF lag får subventionerad SRF tävlingskollektion. 

 m.m. 

 
 
Ridsportens ledstjärnor  
 
Hästen 

 Jag hanterar hästen på ett sätt som jag kan stå för och som jag är stolt över inför 

omvärlden  

 Jag behandlar alla hästar med respekt  

 Jag ser till att hästen finns i en trygg- och säker miljö och jag reagerar om den far illa  

 Jag tränar och tävlar i samspel med hästen och kräver inte mer än vad vi har 

förutsättningar att klara av  

 Jag ansvarar själv för att öka min kunskap och kompetens om hästen  

 
 
Människan 

 Jag visar respekt för alla människor  

 Jag bekräftar och berömmer andra  

 Jag berättar öppet och tydligt om jag har olika uppdrag och roller  

 Jag är en god förebild för ridsporten  

 Jag tar ansvar och agerar om någon bryter mot våra regler  
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Miljöpolicy och strävan SRF 

 

Vi ska leva upp till gällande miljölagar och ha de tillstånd som krävs för att bedriva vår 

verksamhet.  

 

Miljöintegrering 

Vi strävar efter att i alla sammanhang, där det är befogat och möjligt, väga in den påverkan 

på miljön och klimatet som vår verksamhet innebär. Dessa aspekter bör även vägas in när vi 

samarbetar med externa aktörer. 

 

Miljö- och klimateffektbeskrivningar 

Vi strävar efter att vid större nybyggnationer, om- och tillbyggnader samt vid större 

arrangemang, beakta miljö- och klimateffekter. 

 

Huvudpunkterna fokuseras på tre områden där vi inom ridsporten har möjligheter att 

påverka: 

 Vår Anläggningar och idrottsmiljö 

 Arrangemang och evenemang 

 Miljö- och klimatanpassade transporter 


