
Salaortens Ryttarförening
- Vi tar täten! 

Se gärna filmen om vår förening:
https://www.facebook.com/sorf.nu/videos/1995968117353114/



Salaortens Ryttarförening
Ridsport 
• Andra största ungdomsidrotten i Sverige
• Tjejidrott
• Stor barn och ungdomsverksamhet
• Folksport – gamla och unga tillsammans
• Fritidsgård, öppet 07.00-21.30 alla dagar.



Svenska Ridsportförbundet, Valet 2018 –
ridsportpolitiska prioriteringar

Anläggningar som funkar
Standarden på landets ridskolor varierar kraftigt. 
Många behöver rustas för att svara upp till 
funktionella krav och säkerhet för både hästar och 
människor. Vissa behöver bygga om helt. För att 
kunna erbjuda moderna mötesplatser och trygga 
ridsportanläggningar behöver vi kommunens stöd och 
en ökad förståelse för ridsportens behov.

Olika idrotter – lika villkor
70 procent av ridsportens anläggningar av ideella 
föreningar. I andra idrotter ägs och drivs 
anläggningarna i hög grad av kommunen. Vi kräver 
lika villkor för pojkar och flickors idrottande och en 
rättvis fördelning av kommunens idrottsstöd.

Ridsport för alla
Ridsport för alla hela livet är vår paroll. Men trots att 
ridsporten är en av Sveriges största idrotter hittar få 
personer med utländsk bakgrund till ridskolan. För 
personer med funktionsvariation är omoderna 
anläggningar ofta en tröskel till en aktiv fritid. Se 
ridskolan som den viktiga samhällsresurs den är! Så 
att fler får möjlighet att växa tillsammans med hästar.



Några kommuner som har satsat på ridanläggningar

• Lidköping 160 miljoner
• Härnösand 85 miljoner
• Nyköping 97 miljoner
• Hallstahammar 35 miljoner



Ridskola
220 ridande
40 voltigörer

Ösby hästgymnasium
420 medlemmar
20 ridskolehästar

Kommittéer
Hoppning

Dressyr
Fälttävlan

Sportkörning
Western
Voltige

Organisation
10 Styrelsemedlemmar

5 Anställda
Ungdomssektion

Arbetsmiljöarbetet
Brandskyddsarbete

Krishantering
Effektivisering

Personalutveckling
Föreningsutveckling

Ombyggnation anläggning
Underhåll anläggning

Stabil ekonomi
Klimatsmart



Årets Ungdomssektion i 
Sverige 2016

Årets Ridskola i 
Västmanland 2016



SORF 2017
• Årets Ungdomsledare 2017
• Årets ungdomssektion Västmanland 2017
• Nominerade till – Årets ridsportledare
• Kvalitetsmärkt ridskola – 2.a föreningen 

i Västmanland



2017
• SM i sportkörning
• Första dressyrmeetinget i Sala
• Voltige och Fälttävlan tillbaka
• Ligghallar byggda för 300 000 kr, 

egen investering av föreningen



Uppnådda mål 2017

• 210 Uppsittningar
• Helgaktiviteter 5000 kr/ mån
• Kvalitetsmärkt Ridskola

Gjort under 2017 enligt investeringsplan
Utedriftsystem för ridskolehästarna 300 000 kr
Traktor avb. 250 000 kr
ATW avb. 50 000 kr
Sarg, avdelning ridhus 20 000 kr
Staket läktare 30 000 kr
Underhåll ridbanor 40 000 kr
Uppfräschning av anläggning SM 30 000 kr
Nya hinder hoppning 15 000 kr
Nytt vattenhinder körning 30 000 kr



Läs mer här vad det innebär: 
/www.ridsport.se/ImageVaultFiles/id_52996/cf_559/Plakett_KVALITETSM-RKT_RIDSKOLA_2.PDF



2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Omsättning
5.189.069 5.432.635 4.951.494 4.768.550 4.637.217 4.278 025 5.008.177

Varav bidrag 49% 47% 35% 32% 41% 31% 27%

Personalkostnader 56% 50% 48% 42% 45% 43% 40%

Resultat ´-27.420 38.948 ´-56.815 239.725 ´-35.499 357 875 221 021

I 





SORF har nått upp till de målen som sattes 2015 och vi nöjer oss inte här. Vi 
har haft möten med medlemmarna samt haft en workshop där vi satt upp 
nya mål för föreningen.

Då verksamheten ökat mycket mer än vi nånsin vågat tro och detta bara på 2 
år så står vi med en jättehög beläggning på anläggningen. Alla kommittéer 
vill in i ridhuset för att ha träningar/ tävlingar m.m samt att ridskolan har 
ökat sin verksamhet och nu har parallella lektioner vissa kvällar.

Detta gör att ridhuset är bokat hela tiden och vi har svårt att tillgodose allas 
behov, än har de flesta visat väldigt god ton kring detta men det finns ett 
missnöje som växer. Vi vill möta engagemanget som finns och skapa en 
möjlighet för oss att växa ytterligare med mer träningar, tävlingar även på 
vinterhalvåret så vi kan konkurrera med andra klubbar samt skapa en 
möjlighet för ridskolan att öka med fler ridande i veckorna.

Vi ser att föreningens största behov just nu för att ha kvar den verksamhet vi 
har och inte tappa de medlemmar som vill engagera sig samt att fortsätta 
växa så behöver vi ett till ridhus.

Vi har kontaktat några företag som ska skicka in offerter på vad detta skulle 
kosta.

-



Arvsfonden
Arvsfonden har satt en gräns på max 5 miljoner som 
vi få söka av dem. Detta innebär att vi är 4 miljoner 
kort i det projektet. 
Vi har haft möte med arkitekt och entreprenörer men 
de ser inte att det är möjligt att skära ned 4 miljoner 
på projektet. Detta innebär att vi hamnar i ett 
moment 22, vi kan inte gå vidare med ansökan utan 
mer pengar.

Vår anläggning behöver även rustas utöver detta 
arvsfonden projekt,. Det befintliga ridhuset är det 
svartmögel i som behöver åtgärdas, ridunderlaget
både inne och ut behöver bytas. Vi har gjort en 
nödlösning 2016 men den fungerar inte mycket längre. 
Detta är några av åtgärderna som behövs, det är stora 
kostnader som vi i föreningen inte klarar av själva. 

Vi har en bra verksamhet som vi vill fortsätta 
utveckla men behöver stöd och hjälp med 
anläggningen.



Sala kommuns vision/ mål
SORF en möjlighet för kommunen att växa med hästsporten.

• Kunskapscentrum inom hästsport.
• Bra anläggning och verksamhet.
• Övernattningsmöjligheter
• Konferenslokal
• Sala kommun ledande inom hästsport.

En stark ridförening med bra anläggning skapar intresse för fler 
hästintresserade att flytta till Sala.

Tävlingar/ träningar samt övriga events bidrar till ökad turism.

-

FRAMTIDSBILD -
Unik och attraktiv småstad 2024 
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Hur går vi vidare?!

Behovet av renovering samt ett till ridhus är 
stort och behövs snarast för att vi ska kunna 

fortsätta bedriva hög kvalité i vår 
verksamhet.

-
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