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Sammanfattning

Syfte och frågeställningar
Syftet med studien var att undersöka och jämföra hur Storbritanniens och Sveriges system för
talangutveckling inom fälttävlan såg ut. Ett delsyfte var även att undersöka hur ryttare
upplevde systemet och vad de ansåg hade gjort dem till framgångsrika talanger. Följande
frågeställningar användes:
Hur arbetar det Brittiska fälttävlansförbundet och det Svenska ridsportförbundet med
talangutveckling i fälttävlan?
Hur skiljer sig talangutvecklingssystemet mellan dessa länder?
Hur upplever ryttarna sitt lands talangutvecklingssystem?
Vilka framgångsfaktorer upplever ryttarna hade gjort dem framgångsrika talanger?

Metod
Triangulering baserad på följande metoder användes; (1) textanalyser utifrån Svenska
ridsportförbundets och British Eventings respektive hemsidor; (2) omfattande kvalitativa
intervjuer med två förbundsledare, en från respektive land. Intervjuguiden till förbundsledarna
innehöll följande fyra förutbestämda teman: Definition, Utvecklingsmodell, Finansiering och
Övrigt; och (3) intervjuer med två svenska ryttare och e-post konversation med brittisk ryttare
kring erfarenheter och karriärer, baserade på en standardiserad intervjuguide.

Resultat
Definitionen av talang skilde sig åt mellan länderna. Sverige hade tydligt definierat talang,
vilket inte var fallet för Storbritannien. Båda länderna hade modeller och system för att få
fram och utveckla talanger. Ryttarna verkade tycka att dessa modeller var bra. Ryttarna
tyckte, oavsett vilket land de kom ifrån, att steget till elit, eller till det Storbritannien
benämner som world class programme, var det svåraste steget att ta. Enligt ryttarna var
faktorerna till att de kommit så pass långt som det har ambitioner, bra grund, bra hästar, att de
tagit stegen i modellen samt hur de arbetar med sitt team.

Slutsats
Mycket fokus och resurser läggs på att utveckla talangfulla ryttare i de studerade länderna
trots att det endast är några få som blir riktigt bra. Systemen verkar innebära att de yngre
ryttarna får en större chans än i tidigare system att komma med i seniorlandslag. Hästarna får
ett mycket större fokus i det brittiska systemet än i det svenska.
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1. Inledning
1.1.

Introduktion

Hur man ska utveckla talangfulla individer är relevant inom alla idrotter. Att jag intresserar
mig för just detta är för att jag är intresserad av utveckling som leder till bättre prestationer
både hos människor och hos djur. För mig är ridsporten en livsstil som till stor del handlar om
att utvecklas för att nå nya högre mål samt förberedelse hos ekipage och ryttare och hästar var
för sig. Jag blir alltid lika fascinerad när jag ser ryttare och hästar som lär sig nya saker och
som blir bättre och bättre. För mig är det fantastiskt att kunna få en häst att vilja ställa upp och
förstå sin ryttare så att de tillsammans kan prestera på tävlingsbanorna.
Nu när jag går mitt tredje år på Tränarprogrammet vid Gymnastik- och idrottshögskolan i
Stockholm känner jag att jag har lärt mig mycket om min specialidrott vilket är fälttävlan.
Vid uppsatsskrivandets start tog jag kontakt med Svenska ridsportförbundets
fälttävlanskommitté och frågade om de hade något som de ville att jag skulle undersöka.
Svaret jag fick var att de vill se hur man arbetar med talangutveckling i en av de ledande
nationerna i fälttävlan och sedan jämföra det med hur Sveriges arbetar.
Jag har själv varit med i fälttävlanslandslagets alla ungdomsgrupper både som ponnyryttare,
junior och som Young rider och följde landslagets dåvarande modell för talangutveckling. Nu
har modellen uppdaterats och jag är intresserad av hur den ser ut nu, både för min framtida
karriär, då jag bara har tagit de första små stegen i den gamla modellen, men också för min
framtida yrkesroll som tränare med ambition att en dag kanske få vara lagledare för
ungdomslandslagslagen för Sveriges fälttävlansungdomar.
Jag har valt att jämföra Sveriges arbete inom talangutveckling i fälttävlan med
Storbritanniens. Att det blev just Storbritannien beror på flera faktorer. Dels är språket en
fördel mot till exempel Tyskland (efterson jag inte kan tyska) då arbetet kommer att innehålla
textanalyser, dels har jag själv bott kortare perioder i landet för att tävla på deras
välarrangerade tävlingar. Dessutom är Storbritanniens World class performance manager från
Sverige vilket kan komma att få flera fördelar både vad gäller språket men även för att han är
insatt i hur fälttävlanssporten fungerar i Sverige. Genom mina kontakter har jag nu fått
chansen att kunna studera fenomenet talang och talangutveckling inom min specialidrott.
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1.2.

Talang

Under denna rubrik redogör jag för tidigare forskning kring talang. Jag har valt att dela in det
i följande delar: Talang som begrepp, Talangidentifikation, Talang som process, Talangens
framgångsfaktorer och Talangens paradox. Inom ”talangforskningen” refereras det till några
få verk: artikeln The making of an expert (Ericsson, Prietula & Cokely 2007), böckerna Sports
talent. How to identify and develop outstanding Athlets (Brown 2001) och Developing talent
in young people (Bloom 1985) som kan betraktas som standardverk (Fahlström 2011, s. 15).
Talang som begrepp
Ordet talang kan definieras på många sätt (Fallby 2006, s. 18-22; Fahlström 2011, s. 10-12).
Definitionerna leder ofta till två synsätt. I det ena handlar talang enbart om medfödda
egenskaper. I det andra innefattas mer än bara detta. Definitionen av ordet talang i svenska
akademins ordbok är fallenhet och kan synonymiseras med begåvning eller färdighet
(svenska akademins ordbok, talang). I en rapport från Svenska Riksidrottsförbundet där
sexton idrotters talangutvecklingsarbete undersöktes visar att det finns två synsätt kring vad
en talang är. Det ena, det deterministiska synsättet, menar att talang är något medfött vilket
gör att man kan förutse vilka som kommer att bli bäst genom att studera egenskaper,
personligeter och beteenden hos unga idrottare. Det andra sättet, det dynamiska synsättet,
menar istället att talang är en process som ger idrottaren möjligheter att utvecklas. Sedan finns
det en medelväg där man menar att talang är något medfött men för att nå elitnivå krävs det
ändå kvalificerad och målmedveten träning. (Fahlström 2011, s. 10-11)
Persson, forskare inom psykologi med expertis inom begåvningsforskning menar att om
begåvning är den biologiskt ärvda potentialen så är talang den utvecklade skickligheten
grundad i den biologiska potentialen. Persson menar också att det för att utveckla talang krävs
en gynnsam miljö och mycket träning (Bladström 2011, s. 13).
Expertgruppen från Team Danmark lyfter fram professor Simontons definition av talang som
något som innefattas av mer än bara medfödda egenskaper. Hans definition lyder:
”Talang är en medfödd kapacitet, som ger en individ möjlighet att visa exceptionellt hög
prestationsnivå inom ett område, som kräver speciella färdigheter och intensiv träning”
Definitionen följs av följande förklaringar av viktiga omständigheter kring talang begreppet.
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1. Målinriktad träning och andra former för att skaffa sig expertkunskap inom ett givet
område är en nödvändig förutsättning. Det är alltså inte möjligt att med enbart
medfödda egenskaper bli internationell toppidrottare.
2. Enligt definitionen är talang medfödd. Det är viktigt att förstå att den medfödda
talangen kan bestå av många olika egenskaper, som direkt eller indirekt ger utslag i
extraordinära prestationer. Egenskaperna kan till exempel vara kognitiva förmågor,
motivation, personlighetsdrag, fysisk storlek, fysisk träningsbarhet eller
muskelfibertyper. De medfödda egenskaperna ska alltså endast medverka till att
förbättra prestationer inom idrottsgrenen.
(Simonton 1999 se Expertgrupp Team Danmark 2006, s. 15)
Talangidentifikation
”Talanger inom samma idrott kan vara mycket olika”
(Expertgrupp Team Danmark 2006, s. 16)
Att talanger inom samma idrott kan vara olika innebär att det kan vara svårt att identifiera
dessa. Talangidentifikation innefattar att finna talanger (Punkhurs & Collins 2013). Några
modeller har tagits fram för att lättare kunna urskilja vilka som är talanger och vilka som inte
är det. Abbot och Collins (2004, s. 395-408) menar att endimensionella modeller som endast
innefattar en bakgrundsfaktor inte har möjlighet att identifiera verkliga talanger vilket en
multiplikativ modell skulle kunna. Dock måste varje enskild faktor i den multiplikativ
modellen definieras (Simonton 1999 se Expertgrupp Team Danmark 2006, s.16). Dessa
faktorer kan vara antropometriska, som kroppsliga dimensioner till exempel, fysiologiska,
som styrka eller syreupptagning, motoriska, som kaströrelser eller koordination,
psykologiska, som motivation eller färdigheter i målsättning exempelvis eller sociologiska
faktorer, som träningsförhållanden, familjebakgrund eller ekonomi. Internationellt finns det
två dominerande modeller när det gäller att finna talanger bland barn och unga. Dessa är
pyramidmodellen och en mer uppsökande modell. I pyramidmodellen utgörs botten av
samtliga barn som deltar i någon idrott eller är medlem i någon idrottsförening till exempel.
De som utmärker sig kan få möjlighet att träna med andra barn och talanger och på så vis
eventuellt utvecklas till en högre nivå. ”Uppsökandemodellen” innefattar istället barns
potential att kunna prestera. De som letar efter talanger får ofta tips om vilka barn som skulle
kunna ha potential och gör sedan tester på dessa. De som efter testerna ser ut att ha goda
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möjligheter att nå framgång erbjuds då möjligheter att vårda och utveckla sin talang.
(Expertgrupp Team Danmark 2006, s. 16-21).
Talang som process
Flera forskare verkar överens om att talang är en process (Gibbons 1998; Csikszentmihalyi
1994; Carlson 2010). Denna process beskrivs ofta som en utvecklingsprocess där individ och
miljön samverkar (Gibbons 1998; Carlson 2010) och ibland även som en social konstruktion
där idrottens status i samhället påverkar idrottsindividens utveckling (Csikszentmihalyi 1994).
Punkhurst och Collins (2013) menar att olika faktorer samverkar för att utveckling av talang
ska ske. Dessa faktorer kan vara vilken sport man utövar, hur man tränar, talangens
individuella utveckling samt aktörer runtomkring idrottaren.
Ett sätt att se talangprocessen är genom Bronfenbrenners teoretiska modell inom
utvecklingsekologi (Bronfenbrenner 2000, s. 129-133). Den innefattar människans samspel
mellan medfödda egenskaper och de miljöer som människan lever i. Modellen grundar sig på
att utveckling sker i samspel med omgivningen. Individen som ständigt står i centrum
befinner sig inom olika stukturers interaktion. Dessa strukturer är olika svåra att påverka. Den
lättaste strukturen att påverka är mikrosystemet eller mikronivån, som Carlson (2010, s. 4850) benämner den i sin tolkning av en idrottslig individs utveckling inom ramen för
Bronfenbrenners modell. Inom mikronivån finns föräldrar, klubben, tränare och kamrater.
Nästa nivå, mesonivån, innebär samverkan mellan mikrosystemen, vilket kan vara en
samverkan mellan individens tränare och föräldrar. Exonivån är den nästkommande nivån. På
exonivån finns strukturer som individen har svårare att påverka än de tidigare nivåerna.
Exonivån kan innefatta den lokala idrottskulturen med dess föreningar och lokaler, enskilda
idrotter samt naturens karaktär, som till exempel om naturen erbjuder mycket backar, snö med
mera. Denna nivå kan även bestå av uppväxtort och förhållanden, såsom föräldrars arbete och
ekonomi samt boende. Makronivån, som kommer därefter, består mer av rådande
samhällssystem som till exempel den svenska idrottsrörelsen eller tävlingsorganisationer (se
figur 1).
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Figur 1. Carlsons tolkning av Bronfenbrenners ekologiska utvecklingsstruktur för idrotten
(Carlson 2010, s. 49). Genom modellen går en horisontell pil vilket avser att markera att
förändringar mellan nivåerna och över tid är möjlig.
Talangens framgångsfaktorer
Forskning går att finna kring vilka faktorer som har betydelse för talangers utveckling
(Punkhurst & Collins 2013; Gibbson 1998; Ericsson et al. 2007; Brown 2001). Några
gemensamma faktorer som forskarna anser har stor betydelse för talangutvecklingen av en
idrottare är miljö, tränare, träning och vilja.
En gynnsam miljö verkar vara en betydande faktor för talangutveckling (Fallby 2006;
Ericsson et al. 2007). Inom denna miljö behövs bland annat en stöttande klubb, tillgång till
tränare och träningsanläggningar samt någon som är villig att finansiera en talangsatsning.
Stort stöd från omgivningen är en grundläggande faktor som kan te sig på olika sätt, men som
är oerhört viktig under hela talangens utveckling. Stödet kan vara uppmuntran, pengar, tid att
träna samt bra lagkamrater. Idrotten introduceras ofta via föräldrar, familj, vänner eller
grannar. När talangen är ung är hemmamiljön och föräldrarna viktiga och fokus bör ligga på
att ha roligt (Fahlström 2011; Punkhurst & Collins 2013). Talangernas föräldrar verkar ha en
gemensam nämnare vilken är att de var villiga att spendera tid, resurser och energi på att
skapa de allra bästa förutsättningarna de förmådde för att tillgodose sitt eller sina barns behov
(Fahlström 2011, s. 18).
Att talangerna har duktiga tränare ses ofta som en enskilt viktig faktor. Tränarna är viktiga för
att ge idrottsligkunskap men även för att ge idrottaren uppmuntran och ökat självförtroende
(Punkhurs & Collins 2013, s. 89). Tränarens viktigaste uppgift i ungdomsåren anses vara att
motivera och inspirera samt att försöka väcka ett starkt intresse för idrottandet (Fahlström
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2011). Brown (2001, s. 57-68) menar att tränarens fokus i början av idrottskarriären bör vara
att uppmuntra och att tränarens kunskap är viktigare och viktigare ju mer talangen utvecklas.
Fahlström (2011, s. 18) fann i en stuide att föräldrarna uppmuntrades av den unga idrottarens
framgångar, men också att föräldrarna ofta började fundera på om förmågorna hos sitt barn
kunde leda till något mer. Ofta sökte föräldrarna då upp en annan, mer avancerad tränare som
ofta befann sig längre bort och kostade mer, men den uppoffringen gjorde föräldrarna.
En annan framgångsfaktor är att de talanger som har uppnått framgång och extraordinära
resultat har tränat mycket, länge och intensivt (Pankhurst & Collins 2013; Ericsson et al.
2007; Bloom 1985). Många förespråkar att det krävs 10 000 timmar eller minst tio år av
träning för att nå elitnivå (Ericsson et al. 2007; Expertgrupp Team Danmark 2006). Det finns
dock några atleter som nått elitnivå efter endast tre års träning och att tiden för att nå elitnivå
eventuellt kan kortas ner om utövaren använder sig av experttränare (Brown 2001, s. 57-68).
Många studier har undersökt träningen i olika åldrar och visat att mycket träning behövs för
att nå toppnivå, men att träningens typ, volym och intensitet i olika åldrar måste varieras. Den
kronologiska åldern verkade vara viktigare att ta hänsyn till än den biologiska åldern vid
träning. (Punkhurst & Collins 2013, s. 87-88)
Vilja är ytterligare en faktor ses som en framgångsfaktor för talangutveckling (Ericsson et al.
2007; Fahlström 2011). Talangens egna vilja att lyckas och viljan att söka nya utmaningar
verkar krävas för att nå elitnivå (Ericsson et al. 2007, s. 120-121). Expertgruppen Team
Danmark (2006, s. 24) menar att det krävs en hög grad av inre motivation hos idrottaren för
att nå framgång. Även Fahlström (2011, s. 37-38) påpekar att viljan att bli bättre,
träningsviljan samt att idrottaren tycker om att träna och tycker om utmaningar, vilket han
bland annat inkluderar i ordet drivkraft, är avgörande för att idrottaren ska orka göra sitt bästa.
”Utan drivkraften spelar det ingen roll vilka förutsättningar som finns” (Fahlström
2011,s.26)
Vidare visar Falhstöms studie (2011, s. 37-38) att specialidrottsförbunden överlag tyckte att
drivkraft, rätt inställning, ambition och vilja var betydelsefullt för talangutveckling. De flesta
specialidrottsförbund tyckte att medfödd talang, miljö och träning hade betydelse för
talangutveckling. För att orka träna så mycket som det krävs för att nå elitnivå är ambition
och inre drivkraft dock viktigare än medfödda färdigheter (Fahlström 2011, s. 37-38) .
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Talangprocessens paradox
Fahlström (2011) för en diskussion kring tanlanger och menar att det är en paradox att tala om
talang som något individuellt och sedan försöka stoppa in alla talanger i en gemensam
utvecklingstrappa. Blir trappan för specifik passar den färre men blir den för översiktlig och
bred kan den vara svår att tyda. Han föreslår istället att talangutveckling ska jämföras med en
höjd där det finns flera vägar att ta, inte bara en. (Fahlström 2011, s.57)
”Det handlar om att veta vilket mål man har och träna på ett ändamålsenligt sätt som passar
den enskilda individen”. (Fahlström 2011, s. 57)
Tänkvärt är även målet: att få fler talangfulla idrottare att nå toppresultat, och
utgångspunkten: att stötta och inte styra idrottarens väg, som Expertgruppen Team Danmark
(2006) tar upp.
”Det övergripande målet är att idrotten på sikt ska få fler talanger, som har goda fysiska,
mentala och sociala förutsättningar för att nå internationella toppresultat. Utgångspunkten
är att ett helhetsperspektiv på idrottaren, en människa som ska stöttas- och inte styras- i sin
personliga utveckling” (Expertgrupp Team Danmark 2006, s. 9).

1.3.

Bakgrund

Bakgrundens syfte är att skapa den förståelse och insikt som behövs för det område som
studien behandlar. Den inleds med en beskrivning av ridsporten i Sverige följd av vad termen
ridsportsligtalang innebär i Sverige. Sedan klargörs specialidrotten fälttävlan och därefter
följer en redogörelse för vilka nationer som är världsledande i fälttävlan. Efter detta behandlas
fälttävlan i Sverige samt i en av dessa världsledande nationer närmare bestämt fälttävlan i
Storbritannien.
Ridsporten i Sverige
Ridsporten är unik på flera sätt. Det är den enda Olympiska idrotten som har djur som
deltagare. Det är dessutom en idrott där man i nästan alla grenar tävlar på lika villkor mellan
könen och mellan olika åldrar (voltige är det enda undantaget). Ridsport är en stor idrott i
Sverige. År 2013 blev ridsportförbundet utsedd till årets idrottsförbund av Sveriges

7

Centralförening för Idrottens främjande (SCIF), med en motivering som bland annat berömde
idrottens ungdomsutbildning, jämställdhet och stora tävlingsfokus (Lundkvist 2013).
Svenska ridsportförbundet har 150 000 medlemmar där 55 % är under 21 år. År 2011 var
ridsport Sveriges näst största ungdomsidrott, bara fotbollen var större (Riksidrottsförbundet
2011). Dessutom var ridsporten den andra största idrotten bland tjejer, 13-20 år, räknat på
antal utövare. Även här är det bara fotbollen som är större. Ridsporten ligger på andra plats,
efter gymnastik, sett till antal tävlings- och träningsaktiviteter bland kvinnor i åldern 7-70 år.
Vidare är det den femte mest populära publiksporten vid tävlingar, räknat på åskådare i åldern
7-70 år (Statistiska centralbyrån, 2011).
Det finns åtta stycken ridsportgrenar under Svenska ridsportförbundet. Dessa är hoppning,
dressyr, fälttävlan, voltige, körning, distans, working equitation och gymkana. År 2012
gjordes cirka 400 000 tävlingsstarter inom ridsporten i Sverige. Hoppning var då den största
grenen med 75 % av starterna, dressyr hade 22,5 %, fälttävlan 2 % och övriga grenar 0,5 %
.(Svenska ridsportförbundet 2013)
Senior räknas ryttaren som det året denne fyller 22 år. Mellan 19 och 21-års ålder är man
Young rider och junior räknas man som när man är yngre än 19 år. Internationella tävlingar
på ponny får man rida det året man är 16 men på nationella tävlingar får man rida ponny enda
tills det året man fyller 19. Varje åldersgrupp har egna svenska mästerskap och Europa
mästerskap, men yngre ryttare tillåts delta i mästerskap för äldre ryttare. För seniorer finns
även världsmästerskap och olympiska spelen samt cuper och serier som världscupen till
exempel. (Fédération Equestre Internationale 2013-09-23)
Ridsportslig talang
Fyrberg betonar i sin bok, Talang till Topp - Tips från coachen - Tankar från dig, vikten av
timmarna i sadeln för ryttare som vill nå framgång. Han menar att det krävs mycket ridning
för att bli riktigt duktig.
”Ryttarkänsla i all ära - för att bli riktigt duktig krävs det ridning, ridning och åter
ridning”(Fyrberg 2009, s. 10)
Fyrberg menar vidare att talang är en kombination av kapacitet och inställning. För ryttare
gäller det att vilja utvecklas tillsammans med sin häst och att det i kombination med stor
hästkunskap och ett visst mått av ryttarkänsla är avgörande för framgång inom ridsporten.
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Han betonar även vikten av erfarenhet inom ridsport där ryttare ofta är som bäst 10-15 år
senare än idrottare från andra idrotter. Dock är det inte enbart medelålders ryttare som tillhör
eliten utan även yngre ryttare kan likaväl nå dit. (Fyrberg 2009, s. 10-11)
Fahlström genomförde en undersökning åt Riksidrottsförbundet som syftade till att undersöka
talangutvecklingen inom olika idrotter (Fahlström 2011). Ridsporten var inte med i
undersökningen men har ett eget dokument som heter Ridsportens plan för talangutveckling
som svenska ridsportförbundet gav ut i juni 2012 (se bilaga 2). Dokumentet innehåller en
modell som liknar en pyramid med fem olika nivåer (se figur 2). På varje nivå finns beskrivet
vem som ansvarar för talangutvecklingen samt hur satsningen ska finansieras. På varje nivå
beskrivs även fokusområden, aktiviteter, vem som bör hålla i aktiviteterna, material och
ledare. Här definieras begreppet talang som:
”Talang är en kombination av kapacitet och inställning. I ordet kapacitet vägs in fysik och
teknik. I ordet inställning vägs in drivkraft, fokus, organisationsförmåga, planering av träning
och tävling. Talangutveckling är att utbilda ryttaren för att denne ska kunna utbilda hästen
till mästerskapsnivå. Att vistas i en bra prestationsmiljö har betydelse för ryttarens
utveckling. Genom att studera andra ryttare, träna för bra tränare och rida välutbildade
hästar får ryttaren inte bara inspiration- utan kunskap och goda förutsättningar att utvecklas
positivt” (Svenska ridsportförbundet 2013-04-05)
Många länder bland andra Belgien, Canada, England och Damnark arbetar utifrån en trappmodell för talangutveckling över tid som kommer från Balyis Long-Term Athlet Development
(LTAD) (Fahlström 2011, s. 24). Fälttävlan är en av de svenska ridsportgrenarna och Svenska
ridsportsförbundets fälttävlanskommité har en sådan trapp-modell.
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Figur 2. Ridsportens plan för talangutveckling (Svenska ridsportförbundet 2013-04-05)
Fälttävlan
På franska kallas fälttävlan concours complet, det vill säga den kompletta tävlingen
(Fédération Equestre Internationale 2013-09-23).
I fälttävlan tävlar man i följande tre grenar: dressyr, terrängritt och banhoppning. Dessutom
ska hästarna besiktigas av en veterinär och av Ground Jury (domarstaben) två gånger under
tävlingen. Fälttävlanshästen måste vara i absolut toppkondition för att gå ett mästerskap som
avgörs över tre-fyra dagar. I dressyren ska en lydig och mjuk häst visas upp. Alla ryttare rider
samma dressyrprogram med förutbestämda rörelser. Domarna bedömer varje rörelse med
poäng från noll till tio. Den totala poängen räknas sedan om till straffpoäng. Det gäller att ha
så låga straffpoäng som möjligt. Terrängritten är fälttävlanssportens mest spektakulära
moment och består av ett 30-tal stora fasta hinder på de högsta nivåerna. Tempot är högt och
ryttaren måste ha en plan och en taktik för hur banan ska ridas. Dagen efter terrängritten
börjar med hästbesiktning. Hästarna visas upp tidigt på morgonen, men brukar trots det locka
publik, något som är ovanligt för en hästbesiktning i dressyr och hoppning. (Svenska
ridsportförbundet 2008-05-14)
Banhoppningen som genomförs den sista dagen kräver en annan hoppteknik än terrängritten.
Tempot är lägre och hästen ska hoppa av närmare hindren och hoppa högt utan att nudda
bommarna för då faller de. Hoppningen är också ett nervprov för ryttarna då den rids i
omvänd startordning, det vill säga den som leder rider sist. Detta gör att banhoppningsprovet i
fälttävlan är väldigt spännande för publiken. Detta var något som upptäcktes av Sveriges
sportjournalister när Sara Algotsson Ostholt red OS i London 2012. När Sara rev och guldet
blev till silver så var det inte bara ridsportens folk som var engagerade. Vid EM i Malmö
2013 när Sverige tog EM silver i lag var samtliga publikplatser slutsålda på banhoppningen
(Ledberg 2013-10-28). En enda rivning kan bokstavligt talat betyda vinna eller försvinna
(Svenska ridsportförbundet 2008-05-14).
Namnen på klasserna i fälttävlan är på franska och heter Concours International Combiné
(CIC) eller Concours Complet International (CCI) på internationella tävlingar och nivån
avgörs efter antalet stjärnor (Fédération Equestre Internationale 2013-09-23). Den lägsta
internationella klassen är enstjärnigt (CIC/CCI*) och den högsta är fyrstjärnigt
(CIC/CIC****). Varje land har egna namn för de nationella klasserna. I Sverige har man från
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och med den tredje lägsta nivån efterliknat den internationella benämningen men bytt ut I:et
för internationale mot N för nationale och en-, två- och trestjärnigt (CNC*, CNC** och
CNC***). Storbritanniens motsvarighet till nationell enstjärnigt benämns Novice och
motsvarigheten till tvåstjärnigt Intermediate. (Fédération Equestre Internationale 2013-09-23)
Världsledande nationer inom fälttävlan
OS ses av många som den mest prestigefyllda tävlingen i världen (Miah & Garcia 2012).
Första gången ridsporten fick vara med i OS var år 1900 i Frankrike och då fanns grenar med
som till exempel längd- och höjdhoppning med häst. År 1912 var ridsportgrenarna dressyr,
hoppning och fälttävlan, precis som idag, men då gick det inte att ta någon lagmedalj i
dressyr. Idag går det att ta både individuell medalj och lagmedalj i dessa tre ridsportsgrenar
både på OS, VM och EM. Om man endast ser till antalet olympiska medaljer råder det ingen
tvekan om vilket land som har varit världsledande i fälttävlan (se tabell 1).
Tabell 1. Antal vunna medaljer på mästerskap av världsledande nationer i fälttävlan.
Mästerskap

Storbritannien

Tyskland

USA

Sverige

OS

19

25

19

13

VM

25

9

13

1

EM

78

16

Deltar inte på EM

10

122

59

32 (Deltar inte på EM)

24

Totalt: OS, VM, EM

Trots att Tyskland har tagit flest OS-medaljer i fälttävlan har de inte flest medaljer om man
räknar ihop OS, VM och EM. Så vilka som faktisk är bäst beror på hur man räknar. Räknar
man OS medaljer är Tyskland före Storbritannien. Slår man ihop OS och VM går
Storbritannien om Tyskland (se tabell 1).
Sverige var en gång i tiden en ledande nation i fälttävlan. År 1912 då OS gick på hemmaplan
tog Sverige nämligen guldmedalj både individuellt och i lag. Fram till 1972 tog Sverige totalt
12 stycken OS-medaljer. Därefter tog det alltså enda till år 2012 innan Sverige tog en OS
medalj i fälttävlan igen. (Fédération Equestre Internationale 2013-09-23)
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Fälttävlan i Sverige
Svenska ridsportförbundet har en egen fälttävlanskommitté. I den sitter tio personer som
driver och beslutar om frågor som rör fälttävlanssporten i Sverige. Det är en
ryttarrepresentant, en som är ansvarig för banbyggare och tekniska delegater, en som har
ansvar för arrangörer, en för breddsatsning, en från förbundets kansli samt förbundskapten
med flera från förbundet som har ansvar för sponsring, internationella tävlingar med mera.
(Svenska ridsportförbundet 2013-11-07)
Fälttävlanssporten har vuxit i Sverige (Statistiska centralbyrån 2011). År 2012 hade fälttävlan
cirka 8000 starter på sina tävlingar i Sverige. Det var även året då fälttävlan fick stort
utrymme i media under Olympiska spelen, då Sara Algottsson Ostholt tog en individuell
silvermedalj (Ledberg 2013-10-28).
Fälttävlan i Storbritannien
Storbritannien ses som en ”jätte” inom fälttävlan. Det kan både kan bero på landets skörd av
medaljer på mästerskap (se tabell 1) men också på landets många utövare och starter. År 2013
gjordes 79 175 starter på de 186 fälttävlanstävlingar som anordnades i Storbritannien
(personligt meddelande Yogi Breisner december 2013).
Internettidningen The Telepraph har gjort en topp-tio lista över de mest populära sporteventen
för åskådare år 2012. Wimbeldon toppade listan med 485 000 åskådare. På sjundeplats kom
brittiska Burghley horse trials, en av världens mest prestige fyllda fälttävlanstävlingar, som
hade 178 000 åskådare under sina fyra dagar. (Telegraph 2013-11-03)
På British Eventings hemsida beskrivs vissa faktorer som gör fälltävlan speciell jämfört med
andra idrotter.
”What makes Eventing so different...? Excellent spectator sport – the Badminton
International Three Day Event has one of the largest attendance figures in the world on one
day” (British Eventing 2013-11-03)
British Eventing (BE) heter Englands fälttävlansförbund. British Eventings VD är en före
detta Olympisk ryttare och även före detta styrelseordförande. Förbundet har en styrelse med
sju stycken sittande medlemmar för tillfället. Styrelsen beslutar i frågor som rör idrotten.
Innan beslut tas får de råd från underliggande paneler eller kommittéer. Styrelsen ansvarar
också för att varje år ge ut en businessplan. Under styrelsen finns motsvarigheten till Sveriges
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Fälttävlans kommitté, Sportkommittén, med sina åtta personer. Deras uppgift är att ge
rekommendationer till styrelsen i frågor som berör idrotten. De ansvarar bland annat för
regler, styrning, fixturer, prestation, träning och utbildning. I kommittén sitter en ordförande,
en regional samordnare, en World class performance manager samt representanter från
professionella ryttare, arrangörer och ägare. Under Sportkommittén finns BE-Safety som är
tolv personer som forskar på säkerheten inom sporten. Under Sportkommittén sitter även två
paneler, Fixturpanelen och Avelspanelen med tre respektive fyra medlemmar. Dessutom finns
en undergrupp till sportkommittén, BE Scotland, som rör frågor kring fälttävlanssporten i
Scotland (se figur 3).

Figur 3. Storbritanniens fälttävlans förbunds, British Eventings organisation. (British
Eventing 2013-11-03)

1.4.

Syfte och frågeställningar

Syftet med detta arbete är att undersöka och jämföra hur Storbritanniens och Sveriges system
för talangutveckling inom fälttävlan ser ut. Ett delsyfte är även att undersöka hur ryttare
upplever systemet och vad de anser har gjort dem till framgångsrika talanger. Syftet leder till
följande frågeställningar:
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Hur arbetar det Brittiska fälttävlansförbundet och det Svenska ridsportförbundet med
talangutveckling i fälttävlan?
Hur skiljer talangutvecklingssystemet mellan dessa länder?
Hur upplever ryttarna sitt lands talangutvecklingssystem?
Vilka faktorer upplever ryttarna har gjort dem till framgångsrika talanger?

2. Metod
I detta avsnitt redogör jag för valet av datainsamlingsmetoder, urval och deltagare samt hur
insamlad data bearbetats och analyserats. Även etiska aspekter samt validitet och reliabilitet
behandlas i avsnittet.

2.1.

Datainsamlingsmetod

Utifrån mitt syfte har triangulering används för att ge en så fyllig bild som möjligt (Patel &
Davidson 2011, s. 107-109). Den första delen i trianguleringen var textanalys av det material
som respektive land publicerat på respektive förbunds hemsida. Den andra delen var
kvalitativa intervjuer med en förbundsledare från respektive land. Detta gjordes i syfte att
förtydliga och fylla i de luckor som resultaten från textanalysen gav. Att jag begränsade mig
till två intervjuer med förbundsledare var ett medvetet val. Meningen med dessa intervjuer var
att få en så fullständigbild som möjligt. Fler intervjuer med förbundsledare kunde eventuellt
innebära att insamlat intervjumaterial blivit stort och ohanterligt. Enligt Trost (2011, s. 123)
kan ett mindre antal intervjuer vara att föredra för att undvika att materialet blir ohanterligt
vilket kan innebära att det blir svårt att få en överblick över detaljerna. Kvalitativa intervjuer
med två ryttare från Sverige gjordes också för att få en uppfattning om deras syn på systemet
bland annat. Två brittiska ryttare fick intervjuförfrågan och båda tackade ja. Dock gick en inte
att få tag i efter detta och den andra ville föra konversationen via e-post, vilket godtogs och
genomfördes. Denna brittiska ryttare fick samma frågor som de svenska ryttarna.
Avslutningsvis analyserades de olika delarnas resultat för att få en helhets bild över varje
lands arbete med talangutveckling inom fälttävlan samt för att belysa studiens
frågeställningar.
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Textanalys
Textanalysen som gjordes var en kvalitativ innehållsanalys som syftar till att på ett
systematiskt sätt beskriva textinnehåll (Bergström & Boréus 2005, s. 44). På svenska
ridsportförbundets hemsida, http://www3.ridsport.se/, fann jag relevant text att analysera.
Under fliken Fälttävlan fanns underrubriken Utvecklingstrappa där en
talangutvecklingsmodell fanns samt kompletterande information.
Ytterligare text som analyserades var om om fälttävlansporten i Storbritannien. Denna fanns
på British Eventings hemsida, http://www.britisheventing.com/, vilket är det brittiska
fälttävlansförbundets hemsida.
De sökord som användes var talent, talent development, young education, eventers, riders,
programme och teams. Förutom sökningar med de ordvalen gjordes även en genomgång av
alla flikar och underrubriker på hemsidan för att finna relevant information. Under fliken Our
sport fanns texter om alla de program som ingår i British Eventings talangutvecklingsmodell.
Alla program från fliken Our sport med underrubriken Youth Eventing och Senior teams
inkluderades i genomgången.
Kvalitativa intervjuer
För att komplettera de funna texterna och dokument från webbsökningen valde jag att göra
två intervjuer med en person från varje lands fälttävlansorganisation. Dessa kallas
fortsättningsvis för förbundsledare. Två ryttare från Sverige intervjuades också. Dessa
intervjuer var inte lika omfattande som de med förbundsledarna. Syftet med att intervjua
ryttare var att undersöka deras uppfattningar om sitt lands talangutvecklingssystem, vad de
upplevde hade haft betydelse för deras framgång samt vilka steg i modellen de tyckte varit
svårast. Tillvägagångssättet för intervjuerna följde Kvale och Brinkmanns (2012, s. 118)
stadier för intervjuundersökningar. Dessa sju stadier är tematisering, planering, intervju,
utskrift, analys, verifiering och rapportering. Intervjuerna med ryttarna tematiserades inte då
de inte var lika omfattande som intervjuerna med förbundsledarna.
De tillfrågade ryttarna från Storbritannien ville gärna svara på mina frågor men bad båda om
att få svara på dessa via e-post. Alla frågor skickades i en och samma e-post och följde samma
ordning som intervjufrågorna med de svenska ryttarna (se intervjuguide ryttare, bilaga 4). Det
var dockbara en ryttare från Storbritannien som slutligen medverkan i studien.
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Intervjuguide
Intervjuguiden till förbundsledarna (se bilaga 3) skapades utifrån relevant litteratur inom
området. Utifrån studiens syfte; att undersöka och jämföra talangutvecklingssystem, valdes
teman ut till intervjuguiden. Då definitionen av talang inte verkar vara helt självklar tyckte jag
att det var en nödvändig utgångspunkt att ha temat definition. För att förklara system kan man
ta upp många delar men jag valde att fokusera på utvecklingsmodell och finansiering som blev
var sitt tema. För att kunna ta med andra viktiga synpunkter och information som inte passade
till de andra delarna lades även temat övrigt till. Flest frågor ställdes i båda intervjuerna kring
temat utvecklingsmodell. Intervjuerna delades upp i två delar där den första delen utgjordes av
en begreppsintervju för att klargöra olika definitioner (Kvale & Brinkmann 2012, s.167). Den
andra delen bestod av en halvstrukturerad livsvärldsintervju där avsikten var att få så
uttömmande svar som möjligt av den intervjuade. Vid livsvärldsintervjuer kan egna
erfarenheter, tolkningar och uppfattningar komma fram (Kvale & Brinkmann 2012, s. 19). För
att lyckas med detta var intervjuerna utformade så att intervjufrågorna kunde variera beroende
på hur den intervjuade svarade och vilka synpunkter denne förde på tal. Till exempel frågade
jag båda intervjupersonerna om vilka aktörer, förutom ryttare, som modellen innefattade och
då blev en följdfråga till den ene intervjupersonen: hur samverkar dessa? och följdfrågan till
den andre intervjupersonen: skiljer det sig på olika nivåer? Gällande temat finansiering
hänvisade den svenska förbundsledaren mig till ordföranden i den svenska
fälttävlanskommittén, som skickade mig en e-post gällande detta tema.
Intervjuguiden till ryttarna (bilaga 4) bestod av nio frågor där alla handlade om
intervjupersonernas åsikter kring sitt lands talangutvecklingssystem samt deras egen
idrottskarriär. Frågorna ställdes med en hög grad av standardisering, det vill säga att frågorna
ställdes i samma ordning för alla intervjuade ryttare (Patel & Davidson 2011, s. 81). För att
generera mer information och för få mer nyanserade beskrivningar var de flesta frågorna
öppna (Patel & Davidson 2011, s. 83).

2.2.

Deltagare

Deltagande Förbundsledare
För urvalet av förbundsledarna användes följande kriterier:
-

De var tvungna att ingå i sitt lands fälttävlansorganisation

-

De skulle ha god kunskap om sitt förbunds talangutvecklingssystem och arbete
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-

De skulle ha varit förbundskaptener för sitt respektive land, och Chief d`equipe
(lagledare) vid Olympiska Spelen

-

De skulle vara eller ha varit aktiva som tränare

-

De skulle själva ha ridit på hög nivå

Det är inte många som passar in på dessa kriterier men båda de först tilltänkta personerna
tackade ja till att medverka i studien. Sedan tidigare hade jag vetskap om att Sveriges före
detta förbundskapten i fälttävlan arbetade med talangutveckling. Hon uppfyllde alla
urvalskriterier och därför skickades förfrågan om intervju till henne. Storbritanniens World
class performance manager har arbetat med Storbritanniens landslag sedan år 2000 (British
questrian federation 2013-10-02). Han uppfyllde också urvalskriterierna och därför skickades
en förfrågan även till honom.
Den svenska förbundsledaren kontaktades först via sms och sedan fortsatte kontakten via epost. Den brittiska förbundsledaren kontaktades först via e-post men ville sedan ha kontakt
per telefon.
Deltagande Ryttare
För urvalet av ryttare användes följande kriterier:
-

De skulle vara seniorer. Detta för att ha tillräckligt med erfarenhet och kunskap om
idrotten

-

De skulle ha ingått i något av de fösta stegen eller programmen i sitt förbunds
talangutvecklingsmodell

-

De skulle vara med i något av sitt förbunds högsta steg eller program för
talangutveckling

-

De skulle ha tävlat i Europamästerskap (som Young Rider eller senior)

Till de svenska ryttarna skickades intervjuförfrågan via sms. En brittisk ryttare kontaktades
först på facebook och sedan via e-post. När den andra brittiska ryttaren skulle kontaktas fick
jag tips och e-postadress till denne av den brittiske förbundsledaren. Alla ryttarna tackade ja
till förfrågan. De svenska ryttarna var en kvinna och en man. Den brittiska ryttaren som
svarade på frågorna var kvinna. Samtliga uppfyllde urvalskriterierna.
Den manlige svenska ryttaren är 23 år och bosatt i Storbritannien. Han är i det allra högsta
steget i Svenska fälttävlanskommitténs talangutvecklingsmodell. Han är idag (december
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2013) rankad 19:e i världen men var rankad som 10:e bäst i oktober. Han har representerat
Sverige vid junior EM och Young rider EM samt både vid EM och OS som senior.
Den kvinnliga svenska ryttaren är 23 år och bosatt i Tyskland. Hon är i det näst högsta steget i
Svenska fälttävlanskommitténs talangutvecklingsmodell. Idag är hon rankad som 88:e i
världen i fälttävlan. Hon har representerat Sverige och tagit medalj på EM på ponny, som
Young rider och som senior.
Den brittiska ryttaren är 24 år och bosatt i Storbritannien. Hon ingår i World Class
development programme-potential. Hon är idag rankad som 127:e i världen. Hon är den enda
brittiska ryttaren som ridit åtta stycken Europa mästerskap för unga efter varandra. På dessa
har hon tagit sex guld, ett silver och två brons. Hon har även ridit den prestigefyllda tävlingen
Badminton med en topp 25 placering.
Genomförande av intervjuer
Intervjupersonerna blev innan intervjun informerade om intervjuns syfte samt vad svaren
skulle användas till. Förbundsledarna fick en kortare genomgång om vilken struktur arbetet
hade och lite information kring området. Detta gjordes för att försöka etablera tillit och en
förtroendefull relation mellan intervjuaren och den intervjuade, vilket kan leda till öppna och
ärliga svar (Johansson & Svedner 2006, s. 48).
Den första intervjun med en förbundsledare hölls med den svenska förbundsledaren, hon från
svenskaridsportförbundets fälttävlanskommitté. Intervjun genomfördes den 3 november i
Linköping, efter att den årliga fälttävlansträffen ägt rum. Intervjun tog cirka 1 timme och 45
minuter.
Den andra intervjun med en förbundsledare hölls med den brittiske förbundsledaren från
British Eventing. Intervjun genomfördes den 2 december i Oxford, England. Intervjun tog
cirka 2 timmar och 35 minuter.
Intervjuerna med de svenska ryttarna tog båda cirka 20 minuter. Den kvinnliga svenska
ryttaren intervjuades i Stockholm, under Stockholm Horse Show, då hon var ledig från sitt
arbete i Tyskland. Intervjun med den manlige svenska ryttaren gjordes i Wendover i England.
Frågorna till de brittiska ryttarna ställdes och besvarades (av en ryttare) via e-post på
engelska.
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2.3.

Etiska aspekter

Innan intervjuerna genomfördes beaktades etiska aspekter (Kvale & Brinkmann 2012, s. 8496). Informerat samtycke uppnåddes då intervjupersonerna delgavs syftet med studien och att
deltagandet var frivilligt (Kvale & Brinkmann 2012, s. 87-88). Konfidentialitet beaktades och
när persondata som skulle kunna identifiera en person använts frågades personerna innan om
godkännande. Intervjupersonerna fick också information om vilka som kan komma att få ta
del av materialet (ibid., s. 88-89). Att intervjupersonerna kan identifieras kan medföra vissa
risker såsom att de till exempel ändrar åsikt eller ångrar sitt beslut att delta i studien. Att deras
uppgifter visas är för att tydligt klargöra att rätt intervjupersoner har intervjuats och att stärka
validiteten i uppsatsen. Reflekterandet över detta har beaktats och därför skickades uppsatsen
till deltagarna då resultatet färdigställts. Dock ligger det yttersta ansvaret för
intervjupersonernas utsagor på mig som genomför studien. Alla ljudfiler och transkriberat
material raderas dessutom efterstudiens genomförande.

2.4.

Analys och presentation

En pilotintervju inför förbundsledarintervjuerna gjordes med min handledare från Svenska
ridsportförbundets fälttävlanskommitté. Intervjuerna spelades in via en applikation som heter
röstmemon på mobiltelefonen Iphone. De transkriberades sedan till text på dator i
programmet Word. Transkribering skedde direkt efter varje intervju för att upptäcka
eventuella brister som skulle kunna korrigeras till nästa intervju och för att kunna kontakta
intervjupersonen så snabbt som möjligt om några oklarheter eller frågor skulle uppkomma
(Patel & Davisson 2011, s. 121). De transkriberade sidorna omfattade 79 stycken skrivna
sidor. Efter transkriberingen bearbetades texterna till teman utifrån intervjupersonernas svar.
För att exemplifiera i resultatdelen har vissa citat från intervjuerna använts. Då
intervjupersonerna valts utifrån förutbestämda kriterier samt att de hade mycket erfarenhet
och var insatta i ämnet gick det att få en helhetsbild av hur talangutvecklingsarbetet ser ut i
båda förbunden trots få genomförda intervjuer. Intervjupersonernas omfattande kunskaper och
erfarenheter i undersökningsområdet i kombination med den kvalitativa intervjumetoden
medförde således en mättnadseffekt (Patel & Davisson 2011, s. 121).
En god kvalitativ analys kännetecknas av god inre logik där olika delar kan relateras till en
meningsfull helhet (Patel & Davidson 2011, s. 107-109). För att uppnå detta samt för att
uppnå mångfald i tolkningen har triangulering använts genom att teoretiska perspektiv nyttjas
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för att belysa det studerade fenomenet, talangutveckling, från olika håll, både utifrån texter
och intervjuer (Patel & Davidson 2011, s. 108).
Den fullständiga analysen gjordes utifrån fyra delar. Först utifrån den textbaserade
informationen från förbundens hemsidor från webbsökningen. Den andra gjordes utifrån
bearbetningen av intervjuerna med förbundsledarna och den tredje gjordes genom att tolka
den helhetsbild som fåtts efter att båda de två första leden sammanförts. Det fjärde ledet
utgjordes av de svar som ryttarna gett, i intervjuer i svenskarnas fall, och via e-post i brittens
fall.

2.5.

Validitet och reliabilitet

En hög grad av reliabilitet innebär att en mätning ska vara standardiserad så att en liknande
studie ska kunna ge ett liknande resultat. Då en kvalitativ studie innebär lägre grad av
standardisering är hög reliabilitet svårt att uppnå (Kvale 1997, s. 112). Att tillvägagångssättet
är utförligt beskrivet stärker reliabiliteten. Att texterna som analyserats är tagna från internet
och lätt kan förändras gör att studien kan vara svår att göra om exakt. Dessutom har alla olika
habitus som förändras hela tiden vilket kan göra att andra personer skulle kunna svara
annorlunda på samma frågor och detta kan då påverka reliabiliteten. Även mina egna
tolkningar av svaren eller intervjupersonernas tolkningar av frågorna skulle kunna påverka,
vilket anses vara en svag faktor för reliabiliteten i kvalitativ forskning (Patel & Davidson
2011, s. 107-109).
Vad gäller validiteten i kvalitativ forskning är den interna logiken i fokus. Trianguleringen vid
insamling av data är en validering i sig då undersökaren väljer flera olika datakällor (Patel &
Davidson 2011, s. 107-109). Studiens validitet stärks även genom mina förkunskaper inom
fälttävlan. Tillförlitligheten stärks ytterligare av att jag använt ”hårda” kriterier för urvalet och
därmed intervjuat ”rätt” personer. Att ryttarna var unga seniorer stärker studien då de nyligen
har ingått i ett tidigt stadie i sitt lands talangutvecklingsmodell och därför kan ha lättare att
relatera till det men fortfarande har den erfarenhet som frågorna kräver.

3. Resultat
I resultatdelen redogörs för hur länderna, Sverige och Storbritannien, arbetar med
talangutveckling utifrån de fynd som gjorts genom trianguleringen av textanalysen,
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intervjuerna med förbundsledare samt intervjuerna och e-postkonversation med ryttare.
Resultatdelen redovisas utifrån de teman som intervjuerna med förbundsledarna baserades på,
Definition, Utvecklingsmodell, Finansiering och Övrigt. Varje tema tas upp två gånger, en
gång för Sverige och en gång för Storbritannien och därefter jämförs slutligen alla teman.
Ryttarnas åsikter redovisas avslutningsvis under rubriken Ryttarnas åsikter.

3.1.

Definition

Denna rubrik innehåller respektive lands definition av vad talang och talangutveckling
innebär.
Definition - Sverige
Intervjupersonen från Svenska ridsportförbundets fälttävlanskommitté, den svenska
förbundsledaren, höll med om den definition för talang som svenska ridsportförbundet har
tagit fram i sin plan för talangutveckling. Denna lyder:
”Talang är en kombination av kapacitet och inställning. I ordet kapacitet vägs in fysik och teknik.
I ordet inställning vägs in drivkraft, fokus, organisationsförmåga, planering av träning och
tävling. Talangutveckling är att utbilda ryttaren för att denne ska kunna utbilda hästen till
mästerskapsnivå. Att vistas i en bra prestationsmiljö har betydelse för ryttarens utveckling.
Genom att studera andra ryttare, träna för bra tränare och rida välutbildade hästar får ryttaren
inte bara inspiration- utan kunskap och goda förutsättningar att utvecklas positivt” (Svenska
ridsportförbundet)

Att organisation och planering är med i definitionen förklarar hon med att ridsporten har en
individ till att ta hänsyn till nämligen hästen. Ryttare har ett ansvar över hästen och den
kommer inte att hålla sig frisk och kunna prestera om man inte planerar och organiserar
ordentligt. Planering finns med i talangdefinitionen för om man inte planerar och inte har en
plan var man vill nå så når man inte sina mål. Hon tycker personligen att det är viktigt att
ryttaren själv står för planeringen och själv är organiserad men påtalar att det finns ryttare
som har andra som planerar åt dem och de kan ändå rida stora mästerskap.
Hon tror att det nog skulle behövas göras en trappa för successiv träning utav hästar som både
skulle kunna ges till tränare och till ryttare eftersom ryttaren är tränaren för hästen. Dock tror
hon att de yngre ryttarna inte är mogna för en sådan utan att en sådan skulle rikta sig till de
äldre ryttarna.
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”som ung tror jag att det bara ska sätta sig, det ska bara vara och inte behöva tänka för
mycket” (svensk förbundsledare)
De yngre ryttarna får hästkunskapsutbildning i landslagen och för att sprida kunskap har
förbundet med fokusområden i sin plan för talangutveckling. Dessutom vill hon själv få ut
mer av detta i distrikten och förklarar att det är ett jättestort arbete hon har tagit på sig, att nå
ut till distrikten.
Prestationsmiljö nämns i definitionen. Den svenska förbundsledaren förklarar att detta är en
miljö där bra hästar och bra ridning kan ses hela tiden. I en sådan miljö skärper man sig lite
extra som ryttare. Ett exempel på en sådan miljö tycker hon är tyska anläggningen Warendorf.
Där har många av de bästa tyska ryttarna sin bas. Det bästa är att hitta en sådan plats att vara
på, men om man inte befinner sig på en sådan plats kan man skapa den miljön själv genom att
åka och titta på större tävlingar, titta på träningar, åka på kliniks samt åka och se bra hästar
och bra ridning.
Definition - Storbritannien
British Eventing har ingen tydlig definition av vad en talang inom ridsport eller fälttävlan är.
Den brittiske förbundsledaren berättar om någon som sa, vilket han själv höll med om, att det
inte var bra att använda ordet talang då ordet för många innebar att man fått en gåva och om
det inte gick bra hade man förlorat denna gåva och då kunde det bli problematiskt för
självförtroende.
För att lyckas som fälttävlansryttare menade den brittiske förbundsledaren att det som betyder
mest är ryttarens förmåga att hitta rätt hästar. Förmågan att få tag på ägare, ha en verksamhet
som gör att de finansiellt kan behålla och ha bra hästar. Det är väldigt viktigt att kunna hålla
sina hästar friska och i form och se till att de inte blir halta. De är också av betydelse att ha en
otrolig drivfjäder, att komma igen när det går galet, att jobba riktigt hårt och att ha ett bra
psyke.
”Du måste ha en viss förmåga som ryttare, det måste du ju ha, men den mesta förmågan du
måste ha är din förmåga att producera hästar” (brittisk förbundsledare)
Han tycker att de ryttare som är skickligast är banhoppningsryttarna, därefter steeple cheese
jockeys, fälttävlansryttare och dressyrryttare i fallande ordning. Han menar att om
banhoppningsryttarna velat rida fälttävlan eller dressyr så hade de kunnat det för de har ofta
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en stor känsla. För att bli en framgångsrik ryttare är en av de viktigaste sakerna känslan till
hästen. Han menar att denna känsla är något man kan utveckla men inte utbilda.
”Man kan inte lära någon vad känsla är utan det är något du är född med och sen kan du
utveckla den över en tidsperiod” (brittisk förbundsledare)
Han tyckte att det var viktigt att man får ridkänslan och känslan för hästarna genom att vara
med hästar och på så vis lära sig hur de fungerar och hur man är med dem. En känsla
fälttävlansryttare måste lära sig är även känslan för hur hästarna blir när de blir trötta. Mycket
av denna känsla kan man lära sig.
”I en idealiskvärld skulle alla fälttävlansryttare ha en banhoppningshäst i svårklass, 150-160
cm hoppning för att lära sig hoppning, en jakthäst, en point to point häst till att lära sig
galoppera och vara jockeys samt en grand prix häst i dressyr att lära sig galoppombyten på
för då, om man har det, behövs det ingen tränare” (brittisk förbundsledare)
Om man inte har allt detta kan man behöva en tränare och mycket kan man utbilda för att få
en bra fälttävlansryttare. Om ryttarna har lite känsla, en otrolig hängivenhet, ett engagemang
och en otrolig vilja att bli bra så kan man utbilda en fälttävlansryttare till en väldigt hög nivå,
såsom att vara med i ett Olympiskt lag. För en banhoppningsryttare tror han dock inte att det
räcker med det.
För att räknas som en fälttävlanstalang är det alltså mycket man kan lära sig och lite man
måste ha medfött. För att kunna ta vara på en talang så tar det tid. Den brittiske
förbundsledaren menar att för ryttare är det inget ”kroppsligt” man behöver. Ställer man ett
antal cyklister eller ett antal långdistans löpare bredvid varandra så ser dessa respektive
grupper ofta likadana ut. När man ställer ryttare bredvid varandra får man däremot både långa
och korta och smala och kraftigare. Trots detta berättar han att det finns en idealbild. Man ska
vara 175-180 cm lång och väga 70 kg som man. Som kvinna ska vara cirka 170 cm lång och
väga cirka 65 kg. Idealbilden finns för att kunna rida ett större utbud av hästar. Det finns
långa ryttare som ridit små hästar och korta ryttare som ridit stora hästar och tvärtom och alla
har lyckats göra bra resultat. Han berättar även att det tar lång tid att bygga upp erfarenhet och
skicklighet, vilket han tycker sitter ihop. Det tar lång tid att bygga upp psyket och att vara
konsekvent vid prestationer. Sen tar det även tid att skaffa förmågan att kunna producera
hästar och bygga upp en bra verksamhet och business. Eftersom det är så mycket som tar tid
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når ofta fälttävlansryttare sin peak senare jämfört med andra idrotter. I de flesta idrotter når
man sin peak vid 15-30 års ålder men i fälttävlan är denna peka först vid 35-45 års ålder. Då
han undersökte detta, år 2000, var genomsnittsåldern för kvinnor som vann olympisk medalj i
fälttävlan 36 år och för män 42 år. Att han tycker det är viktigt att ryttarna bygger upp en
verksamhet för att nå toppen och för att vara kvar där, poängterar han flera gånger under
intervjun.
”Vissa ryttare har haft otrolig talang men inte tillräckligt med business sense för att hålla sig
på topp nivå” (brittisk förbundsledare)

3.2.

Utvecklingsmodell

Under denna rubrik redovisas Svenskaridsportförbundets fälttävlanskommittés
Utvecklingstrappa för talangutveckling i fälttävlan och resultat från intervjun med den
svenska förbundsledaren samt British Eventings talangutvecklingsmodell Talent Pathway for
British Eventing och resultat från intervjun med den brittiske förbundsledaren.
Utvecklingsmodell – Sverige
Den svenska utvecklingsmodellen (se figur 4) är framtagen av Svenska Ridsportförbundets
fälttävlanskommitté, och den första versionen kom ut i augusti 2013.

Figur 4. Talangutvecklingsmodell för fälttävlan i Sverige.
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Denna utvecklingsmodell är utformad som en trappa med följande sex steg: introduktion,
grund, uppbyggnad, förprestation (elit), elitprestation och världselit. För varje steg beskrivs
ryttarens nivå, tävling, träning och fokus. Ytterligare förklaringar till modellen finns i bilaga
2.
”Det gäller att ha tålamod och ta kloka kliv i karriären. Grunderna måste sitta som berg.
Både ryttare och häst måste bygga upp självförtroendet innan ett nytt kliv kan tas i trappan”
(Ridsportförbundet, 2013)
Modellen utgår från ”egen” erfarenhet och går mot Sveriges olympiska kommittés kravprofil
för fälttävlansryttare. För att se i vilket trappsteg man ska komma in finns en kapacitetsprofil.
Förutom information kring ryttarna finns det även i förklaringen vilka tränare som involveras.
Många andra personer i teamet runt ett ekipage, såsom veterinär till exempel, finns inte med.
Dock står det angivet på steg 4, förprestation (elit), att man ska ha fokus på ett effektivt team
kring logistik. Den svenska förbundsledaren menade att om man bara ska tävla för att ha kul
behöver man inte ha ett team men om man ska upp på elitnivå måste man se om sitt team.
Ordet elit har inte funnits i förbundets tidigare modell. Även det att ponnyryttarna inkluderas
är nytt.
Hur samverkan mellan aktörerna i modellen sker är något oklart. För att modellen ska fungera
vill hon arbeta mer med distrikten genom att bland annat försöka inspirera och engagera
tränarna. Detta eftersom hon menar att deras samverkan med landslagledningen är viktig men
att den inte har fungerat särskilt bra. Att samverkan mellan en ryttares flera tränare fungerar
tycker hon är viktigt och detta bör enligt henne vara ryttarens eget ansvar. Ansvarsområdet
mellan olika hopptränare tycker hon däremot ska vara distriktets ansvar. Hon skulle vilja att
distrikten gör en utvärdering varje år. Att upprätthålla en kontakt mellan en ryttares
hemmatränare och landslagsledningen förryttaren som är med i landslaget bör vara
landslagstränarnas uppgift.
Fokusområdena i modellen är till för ryttaren, då en tränare inte alltid finns till hands, men
tränarens uppgift är att hjälpa ryttaren att sätta sig i rätt fokus på rätt nivå. hon tycker att man
kan få in fler aktörer i modellen, till exempel föräldrar. Hon menar att föräldrarna behövs,
framför allt på de tre första stegen. Det kan även vara bra att få med i modellen hur ansvaret
successivt ska överlämnas från föräldrar till ryttaren.
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”I de senare stegen ska inte föräldern styra” (svensk förbundsledare)
Den svenska förbundsledaren berättar att hon arbetar med att utveckla en pyramidmodell där
en mentor följer ryttarens utveckling. Det kan vara bra för att få med de som inte riktigt passar
i modellen. Hon menar att man inte behöver vara med i någon trupp eller liknande utan kan
komma till mästerskap genom att gå sin egen väg.
”Du behöver inte vara med i något system, du kan ju plötsligt bli så bra att du plötsligt är
med i landslaget. Du kan gå din egen väg. Vi har privata satsningar med mera men all
träning kan leda till landslagen” (svensk förbundsledare)
De finns talangsatsningar utanför förbundet och landslagen. Sveriges Olympiska kommitté
har talangprogram för enstaka ryttare samt ett nytt utmanarprogram. Sedan finns några privata
satsningar. En sådan är Team JYR, som vänder sig till juniorer och young rider som inte
riktigt platsar i landslagen, men som är nära att göra det. Mellantruppen är också en privat
satsning som vänder sig till de ryttare som är för gamla för att vara young rider, alltså över 21
år, och inte har nått upp till seniorlandslagsnivå. Att denna satsning finns vill förbundet
tydliggöra och den svenska förbundsledaren berättar att mellantruppen kommer fortsätta att
vara en privat satsning men samtidigt vara under förbundets ”paraply” och styras hårdare med
strängare intagningskriterier än tidigare. Sista åren har det även tillkommit några nya
talangsatsningar i fälttävlan i vissa distrikt men de styrs inte av fälttävlanskommittén.
För att följa upp talangutvecklingsmodellen ska hon ta kontakt med alla fälttävlanstränare.
Hennes ambition är att en uppföljning för de lägre stegen sker i distrikten och för de högre i
landslagsledningen.
”Det är viktigt att alla vi som håller på med fälttävlan ser den klara röda tråden i
utbildningen, att vi lär oss rätt saker och vet vilka förutsättningar som gäller inom svensk
fälttävlan, säger Gunilla Fredriksson som vill att fler vågar ta stegen” (Ridsportförbundet,
2013)
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Utvecklingsmodell – Storbritannien
Nedan visas Storbritanniens modell för talangutveckling inom fälttävlan.

Figur 5. Talangutvecklingsmodell för fälttävlan i Storbritannien.
Den Brittiska utvecklingsmodellen består av olika program. Modellen är gjord efter de
riktlinjer som UK sport satt upp. UK sport är en organisation som tar hand om idrott i hela
United Kingdom och som styrs av Brittiska regeringen. Till de yngre åldrarna finns en tabell
med talangidentifikation där man ser ungefär hur många ryttare som finns med, vilken ålder
man måste ha, hur länge man kan ingå i programmet, vilket åtagande ryttarna har, hur den
årliga kontakten ser ut, hur coaching teamet ser ut samt tävlingar.
Ponnyprogrammet innefattar cirka 100 ryttare per år. Juniorprogrammet cirka 100-140 och
Young rider programmet cirka 80 ryttare per år. Dessa tre program, vilka finns i mitten av
modellen syftar till att identifiera unga talanger och deras hästar. Alla tre program har som
mål att ryttarna ska ta medalj på EM som anordnas för ponny, juniorer och Young rider.
Under 18 programme är ett regionalt program för alla som är under 18 år. Det finns åtta
regioner och varje år anordnas ett gemensamt championat med lagtävling som ska förbereda
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ryttarna för juniorlandslaget. För att vara med i detta program måste ekipaget hålla enstjärnig
nivå. Detta program tar hand om många ryttare, cirka 1800. Varje region har en samordnare
som man kan vända sig till och dessa samordnare har med en representant i sportkommittén.
Under under 18 programmet finns Under 18 Regional Novice Programme (ONu18). Detta
program är till för ryttare mellan 13 och 18 år som är kapabla och har kvalat till
enstjärnigklass. Programmet är utformat för att ge ryttare erfarenhet och konkurrens inom sin
åldersgrupp och för att dessa ska kunna utveckla större kunskap om idrotten samt utvecklas i
sin ridning. Programmet fungerar som en språngbräda mellan ponny klubbarna och ponny
programmet, för att ryttarna ska kunna ta sig vidare till junior programmet. Även BE100u18
är ett program som finns under under 18 programme. Detta är till för ryttare mellan 12 och 18
års ålder som är kapabla och har kvalat till klassen BE100 (klassen under enstjärnigt). Här
anordnas det också tävlingar i varje region och en gemensam final mellan alla regioner.
Det brittiska ridsportförbundet, British Equestrian Federation (BEF) har också ett
talangutvecklingsprogram som heter The B.E.F England Excel talent Programme.
Programmets syfte är att identifiera, stödja och utveckla ryttare och hästar som visar talang
och potential i de olympiska och paralympiska disciplinerna. Programmet vill även öka och
bibehålla delaktighet och stödja utvecklingen av regionala talanger inom säkra och
strukturerade miljöer. Detta program finns för flera ridsportgrenar och har höga
intagningskriterier.
Över allt detta finns olika world class program, av vilka World class development och world
class podium finns med i modellen.
British eventing har även något som den brittiske förbundsledaren benämner som bridge
training. Denna ska ta hand om de ryttare som är för gamla för Young rider och inte
tillräckligt bra för att nå seniorlandslagsnivå.
Världsklassprogram
Både dressyr, hoppning, fälttävlan och funktionshindrade har alla ett World class programme.
Målet med programmet är ett hållbart system som kan generera medaljer internationellt både
nu och i framtiden. Programmets uppgift är att identifiera talanger, maximera potentialen hos
dessa samt att leverera framgång. Fälttävlan har följande tre program under World class
programme: World Class Development, World Class Performance och The Equine Pathway.
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World class development programme är ett talang program där man letar efter framtida
championatsryttare. Den brittiske förbundsledaren förklarar i intervjun att programmet idag
innefattar ryttare som man tror ska kunna vara med i laget i olympiaden år 2020. Detta
program har två delar, start och potential. Ryttarna i Start måste rida häst, inte ponny, och kan
vara mellan 16 till 23 år gamla. Ryttarna i Potential är från 22 år till 30 år.
Han förklarar att till och med år 2004 var det väldigt svårt för de yngre ryttarna att komma
med i seniorlandlaget. Då var det ingen under 29 år som kom med, men kanske tack vare
development programmet så har det ändrats nu. Uttagningen till detta program görs i princip
vart annat år och då selekterar man i flera dagar. Ryttarna ses över var sjätte månad och kan
komma med och även ramla ur programmet under ett år. För att komma med i Start ska
ryttarna rida alla grenar, rida hästar de inte känner samt intervjuas. Antagningen till Potential
baseras till 50 % på tävlingsresultat och ryttarna behöver inte rida under uttagningen. I Start
är den delen endast 5-10%. Var av dessa delar har mellan 6-8 ryttare.
”Startnivån är mycket utbildningsprogram och träningsprogram men på Potential är det
träningsprogram för framtida tävlingar… men mycket beror på deras hästmaterial, man
måste ha en häst på den nivån man sitter” (brittisk förbundsledare)
Programmet erbjuder följande:
• Tävlingserfarenhet inklusive internationell exponering
• Coachning och rådgivning
• Utbildning och rådgivning i hästkunskap, veterinärvård, hästutfodring, hovslagare mm.
• Human idrottsvetenskap, fitness, näringslära och kostrådgivning, idrottspsykologi,
medicinsk backup
• Ett omfattande stödnätverk
• Resultatanalys för att förbättra teknik och prestanda
• Att utveckla lagarbete och laganda genom innovativa truppsessioner
• Råd om livsstil, affärer och kommunikation
• Att främja koncept, vanligtvis genom att ryttare finns i en miljö med etablerade och
framgångsrika seniorryttare
World class performance programme har ett enda syfte, vilket är att vinna medaljer på den
internationella arenan. Programmet är till för att ge Storbritanniens bästa elitryttare den
absolut bästa förberedelsen för att representera Equestrian Team Great Britain på de stora
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tävlingarna Europa och i världen. Programmet arbetar också med att få in hästägarna i
processen för att vinna medaljer.
Programmet inkluderar:
• Prestationsdirektör/manager för råd och stöd
• Program administration
• Coacher och tränarutveckling
• Teknisk support (prestationsanalyser)
• Idrottsvetenskap och medicinska konsulter, bland annat sjukgymnast och idrottspsykolog
• Gruppträning
• Ersättning för träning och tävling till ryttarna
• Forskning och utveckling
• Stöd från veterinär
• Stöd från hovslagar
• Medicinsk hjälp för ryttare
• Prestationshöjande utrustning
• Team kläder
• Mästerskaps kostnader och logistik
Inom World class performance programmet finns det cirka 10-12 ryttare hela tiden och vilka
som får vara med ses över två gånger per år, efter vårsäsongen och när tävlingarna är slut på
hösten. Om ryttarna får vara med eller inte beror även här till stor del på om de har
hästmaterial som är tillräckligt bra, berättar den brittiske förbundsledaren. På den högsta
nivån har man en kapacitetsprofil där man sätter poäng på ryttare och häst och bedömer ett
antal olika faktorer som kan påverka resultat på tävling. För ryttaren kan det till exempel vara
temperament, sitsen i dressyren, förmåga att producera hästar, hur bra de är på att hålla sina
hästar i kondition, personbästa resultat, hur de sköter sitt ”stable management”, deras
erfarenhet och mycket, mycket mer.
Den brittiske förbundsledaren som jag intervjuar är World class performance manager och får
arbeta mycket både med ryttarna och med samverkan mellan alla aktörer. Han berättar att
hans stab skickar e-post varje måndag om vad som händer samt att de har ett telefonmöte en
gång i månaden. Inom varje program finns tränare. I World class programmet är det fyra olika
typer av tränare, lagtränare (en per gren), hemmatränare, gästtränare samt programtränare.
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Programtränarna åker på träningslägren ungefär en gång i månaden för development
programmet. För performance programmet är upplägget lite olika för olika ryttare.
Gästtränarna är oftast från utlandet och engageras i syfte att inspirera ryttarna. Trots alla dessa
program och vägar in i det brittiska fälttävlanssystemet kan man gå sin helt egna väg för att nå
världselit.
”Du behöver inte vara med i ett program för att komma med i ett lag, det kan du göra helt
och hållet själv. Du kan helt och hållet ha ditt eget upplägg” (brittisk förbundsledare)
För 6-7 år sedan undersökte den brittiske förbundsledaren ryttare över en period på10-15 år då
han ville se hur många som gick från ett lag till ett annat, såsom från ponny lag till juniorlag
till exempel. Det han då såg var att det bara var två ryttare i historien som varit med i alla fyra
lagen, ponny-, junior-, young rider- och seniorlag på mästerskap. Dessutom kom han fram till
att det bara var 7 % av ponny lagryttarna som var med i ett mästerskapslag efteråt. Siffra för
juniorer var 15 % och 18 % för Young rider.
”Inom sporter i hela England räknar man med att ungefär 2 % av alla som tävlar seriöst
kommer till en Olympiad” (brittisk förbundsledare)
The Equine Pathway är ett program för hästar. Det inriktar sig på att identifiera kommande
OS och VM hästar och är baserat på hästarnas tävlingsresultat. The Equine Pathway baseras
på en studie som genomfördes med alla engelskregistrerade hästar som deltagit i OS, VM och
EM. Syftet med studien var att undersöka hur dessa hästar tävlats från fyra till nio års ålder.
Utifrån resultatet formade man sen kriterier för programmet.
Kriterierna innefattar att sexåriga hästar måste ha varit topp tio i en enstjärnigtävling eller
vunnit en novice (Storbritannien motsvarighet till nationell enstjärnigklass) och då måste
hästen ha över 70 % i dressyren, max ett nedslag i hoppningen och vara felfri och inom
optimaltiden i terrängen. Samma krav ställs på sjuåringar men då i tvåstjärnigklass och för nio
åringar är det samma krav men i trestjärnigklass. Programmet innefattade till en början cirka
300 hästar. Nu när det inte innefattar hästar yngre än sex år och dessutom ställer krav på att
hästen har presterat ovan beskrivna resultat två gånger istället för en, är man nu nere i cirka
126 hästar inom programmet.
”Det intressanta är att dessa 126 hästarna till 60 % tillhör ryttare som redan är på World
Class programme, antingen development eller performance” (brittisk förbundsledare)
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Programmet ger råd till och stödjer ägarna och ryttarna till hästarna inom detta program med
syftet att maximera hästarnas potential. The Equine Pathway hjälper till identifiera bra hästar
och förhoppningen är också, från British Eventings sida, att uppmuntra ägare till att
tillhandahålla de brittiska ryttarna med hästar för att öka chanserna för Storbritannien att ta
olympiska medaljer.
Den brittiske förbundsledaren menar att banhoppningshästar och dressyrhästar måste ha
otroliga förmågor och talang, men att en duktig fälttävlansryttare kan producera fram en
genomsnittlig bra häst till en väldigt hög nivå.
”Det är den viktigaste talangen en fälttävlanshäst måste ha, att ha rätt ryttare” (brittisk
förbundsledare)

3.3.

Finansiering

Under denna rubrik redovisas det som framkom kring finansiering från den e-post som
skickades från Svenska ridsportförbundets fälttävlanskommittés ordförande samt det som
framkom från textanalysen och under intervjuerna med den svenska och den brittiska
förbundsledaren.
Finansiering - Sverige
Den finansiering som läggs på att utveckla och vårda talangutvecklingsmodellen i Sverige är
en del av den lön som den svenska förbundsledarens som jag intervjuar får. Förutom det är
budgeten för fälttävlan år 2013 på cirka 2,4 miljoner från Svenska ridsportförbundet.
Pengarna fördelas på följande sätt:
-

Verksamhet: 290 000 kr

-

Bredd och Talang: 60 000 kr

-

Arrangörsstöd: 190 000kr

-

Seniorlandslag: 931 000 kr

-

Young rider landslag: 307 00 kr

-

Juniorlandslag: 333 000 kr

-

Ponnytruppen: 257 00 kr
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Finansiering - Storbritannien
”Det är nästan bevisat att när en nation går in och säger att nu ska vi satsa på sport och gå
in med pengar så tar det omkring 15 år innan de får formkurvan högt” (brittisk
förbundsledare)
Efter att Storbritannien endast tagit en guldmedalj i OS i Atlanta 1996 beslutade sig den
brittiska regeringen för att använda lotteripengar för att finansiera idrott. Dessa går till UK
sport. Den brittiske förbundsledaren förklarar att Australien gick in med mer pengar i sporten
år 1977-1979 och fick resultat först år 1996. Han förklarar också att alla nationer som varit
värd för en olympiad har presterat ett sämre resultat på den efterföljande olympiaden. UK
sports uppdrag är nu att britterna ska bli först med att inte prestera sämre på efterföljande
olympiad efter att själva varit värd. Därför får World Class programmen för de fyra
risportgrenarna 18 miljoner pund mellan åren 2012 till 2016. Pengarna som fälttävlan får av
dessa 18 miljoner pund går till talangutvecklingen, dels till finansiering av development
programmet och dels till att finansiera den nya serien som går i CIC*** klass. Till denna serie
prioriterar man yngre ryttare som har hästmaterial som även tros kunna prestera i ett senare
seniorlag. Man vill ge de yngre ryttarna erfarenhet av att rida i lag trots att Storbritannien
skulle kunna vinna hela serien med sina äldre, mer rutinerade ryttare.
”Annars kanske de har ridit i Young rider lag men sen dröjer det 10 till 15 år innan de rider i
lag igen” (brittisk förbundsledare)
Den brittiske förbundsledaren menar att detta koncept har varit mycket framgångsrikt. World
class programmet finansierar även några ryttare som varit med i programmet men som fallit
ur för att de fått problem med sina hästar. Dessa får hjälp av The Equine Pathway, om de har
en häst som är med i det programmet, med hjälp med träning samt 1000 pund i månaden. Det
är för tillfället fyra ryttare som får finansiellt stöd på detta sätt och detta görs för att försöka
fånga upp de som håller på att falla ur systemet. Detta hade man inte hade någon plan för
förut.
Ponny, junior och Young rider programmen finansieras av British Eventing precis som U18
programmet gör. Vissa delar stöds av sponsorer och andra delar kommer från World Class
programmets pengar men några träningar står ryttarna för själva.
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3.4.

Övrigt

Under denna rubrik tas övriga relevanta resultat från de båda intervjuerna med
förbundsledarna upp.
Övrigt - Sverige
Den svenska förbundsledaren tycker att en stor skillnad mellan Sveriges och Storbritanniens
fälttävlan är de möjligheter som skapas i Storbritannien via det stora antalet tävlingar som
genomförs. Hon menar också att Storbritanniens ridkultur gör det lättare att attrahera och
rekrytera fler människor till sporten och den gör det även lättare för ryttare att hitta en bra
prestationsmiljö. Förr, när Sveriges militär hade mer häst inom sitt yrke, var Sverige långt
framme i fälttävlan, för då hade ryttarna ett bra prestationsklimat, berättar hon. Att Sverige nu
har börjat komma ikapp stornationerna igen tror hon beror på det koncept hon själv var med
och startade när hon var förbundskapten. I det konceptet koncentrerade man sig på att
förbättra ryttarnas grund-ridning, först i dressyr och sedan i de andra grenarna. Sveriges
Olympiska kommitté trodde också på detta koncept och hjälpte därför till med finansiellt stöd.
Hon tycker att vi svenskar är duktiga på ledarskap och när hon letade efter tränare till sitt
koncept tog hon bara tränare från Sverige.
”Min inställning var att kunskapen har vi i Sverige, tränarna hade vi i Sverige, jag tittade
aldrig utomlandsför jag tyckte vi hade kunskapen i Sverige” (svensk förbundsledare)
Hon menar att Svenskars mentalitet passar för ledarskap och att man kommer långt med att
arbeta med ledarskap och med team som man vågar misslyckas i. Vågar man misslyckas i
teamet, menar hon, så vågar man också ta risker.
”Vi-känslan och gemenskapen, överhuvudtaget i Sverige, gör att vi lyckas i sport. Vi är ett
litet land men vi lyckas faktiskt väldigt bra i sport” (svensk förbundsledare)
Övrigt - Storbritannien
Den brittiske förbundsledaren menar på att en stor skillnad mellan Storbritanniens och
Sveriges fälttävlanssystem är att fälttävlan i Sverige ingår i Svenska ridsportförbundet medan
fälttävlan i Storbritannien har ett eget förbund som i och för sig ligger under det stora
Brittiska ridsportförbundet men som ändå styrs helt och hållet självt. Att UK sport finns gör
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också att Storbritannien blir framgångsrikt generellt sett inom olika idrotter. . Däremot menar
han att landet har en stor bredd inom fälttävlan men inte ett större djup än andra länder.
”De där riktiga stjärnryttarna finns det nog inte fler av här än på andra ställen” (brittisk
förbundsledare)
En annan skillnad, menar han, är att konkurrensen i Storbritannien gör att ryttarna kan få det
svårare att få tillgång till de bästa hästarna. Många hästägare väljer att placera sina hästar hos
ryttare från andra nationer för då ökar chansen att deras häst får gå ett stort mästerskap
jämfört med om de placeras sina hästar hos de bästa brittiska ryttarna, eftersom de redan har
många topphästar.
”I Sverige, som har så få utövare, har de bästa ryttarna plats för fler hästar och då får de
dem” (brittisk förbundsledare)
Han menar också att en orsak till att Storbritannien tappar många bra ryttare till lagen beror på
att sportens storlek i landet medför att ryttarna inte behöver vara med i landslaget för att tjäna
pengar och då inte har tillräckligt med motivation. I Storbritannien kan man leva på att tävla
på två- och trestjärnig nivå.
”De behöver inte vara hungriga att komma med i laget och har inte tillräckligt med
drivfjäder” (brittisk frbundsledare)

3.5.

Skillnader och likheter

En stor skillnad som framkom mellan länderna var att definitionen av talang är framtagen och
nedskriven av Sverige men inte av Storbritannien. Den brittiske förbundsledaren tar dock upp
vissa framgångsfaktorer som även ingår i Sveriges talang och talangutvecklings definition.
Dessa är drivkraft och förmågan att producera hästar, vilket kan motsvara Sveriges
talangutvecklingsdefinition som innefattar att talangutveckling är att utbilda ryttaren för att
denne ska kunna utbilda hästen till mästerskapsnivå. Den brittiske förbundsedaren betonar
starkt att det är viktigt att ha en bra verksamhet och ett bra management för att nå framgång i
fälttävlan, till och med viktigare än talang. Dessutom menar han att det för en talangfull
ryttare är viktigt att ha förmågan att hitta bra hästar. Varken den förmågan eller att ha en bra
business innefattas i den svenska definitionen. Organisationsförmåga och planering tas upp i
den svenska definitionen men det är inget som den brittiske förbundsledaren nämner.
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Prestationsmiljön tas upp i den svenska definitionen och den svenska förbundsledaren menar
att bra prestationsmiljön är lättare att hitta i Storbritannien än i Sverige, då det finns mycket
tävlingar, bra träningsbanor och en längre tävlingssäsong samt många duktiga ryttare där.
Många av de duktiga svenska ryttarna är bosatta utomlands. I Sverige är det ofta långt till
tävlingarna, färre tävlingar, speciellt internationella och kortare säsong än i Storbritannien.
Den brittiske förbundsledaren menar dock att det kan vara en fördel, eftersom ryttarna i
Sverige istället tävlar i ren banhoppning och dressyr. Den svenska förbundsledaren anser att
prestationsmiljön i Sverige är bra på det sättet att Sverige har bra tränare men sämre på det
sättet att det finns färre tävlingar.
Den brittiske förbundsledaren ansåg att den viktigaste talangen hos en fälttävlanshäst är att
den har en bra ryttare. Något oväntat var att av de hästar som fanns inom The Equine Pathway
var 60 % hos ryttare i World class programmet vilket stödjer hans tes.
Sveriges modell är i form av en trappa med olika steg medan Storbritanniens modell
innehåller olika program. Trappmodellen synliggör fler områden än modellen med program,
som till exempel fokus, träning, tävlingar och ryttarens nivå. Sveriges modell är framtagen
utifrån empiri. Storbritanniens modell är gjord utifrån UK sports kriterier, bland annat, vilket
gör det svårt att veta om modellen är framtagen utifrån kartlagd forskning eller empiri. Trots
att båda länderna har en modell för talangutveckling menar båda intervjupersonerna att man
kan gå sin egen väg för att nå ett landslag eller ett mästerskap om man visar tillräckligt bra
resultat. Förutom resultat är det i båda länderna viktigt med horsemanship, uppförande och
attityder för att få möjlighet att representera sitt land.
Det brittiska U18 programme fångar upp många unga lovande talanger i regionala grupper
(cirka 1800 stycken år 2013). I Sverige sker detta endast genom privata satsningar, som till
exempel i Team JYR. Antalet ryttare inom de svenska privata satsningarna går dock inte att
jämföra med antalet ryttare i Storbritanniens U18 programme på långa vägar. I Storbritannien
fångar man upp flera ryttare som går från Young rider till seniorer i speciella program. I
Sverige finns något som kallas Mellantruppen som gör detta men det är en privat satsning.
Något som skiljer Storbritanniens talangutvecklingsmodell från Sveriges är det omfattande
World Class programme som Storbritannien har. De mest lovande ryttarna i Storbritannien får
ett väldigt omfattande stöd i och med detta program. I Sverige får de skickligaste ryttarna stöd
från Sveriges Olympiska kommitté men det är inget Svenska ridsportförbundets fälttävlans
36

kommitté rår över. British Eventings World class development programme potential riktar
idag in sig på ryttare som tros kunna prestera på Olympiaden år 2020. De får ett omfattande
helhetsstöd som inte har någon motsvarighet i det svenska systemet.
Hästägarna är med i systemet i Storbritannien. De har en egen representant i sportkommittén
och är mycket involverade och prioriterade inom Worls class programme. I Sverige får
hästägarna ingen uppmärksamhet från förbundet. Det satsas på lovande hästar på många plan
inom det brittiska systemet. Sverige har inget program för lovande hästar. Trots detta har
Sverige varit mycket framgångsrika på Unghäst VM. Flera av dessa hästar har sedan gjort bra
prestationer i Sveriges seniorlag på EM och OS. Dessa hästsatsningar har varit privata.
En stor skillnad mellan ländernas system är hur stor finansiering modellens steg eller program
får. Storbritannien går in med mycket mer pengar i systemet än Sverige och dessa pengar
kommer från statens lotteri pengar via UK sport med målet att Storbritannien ska ta medaljer i
alla OS grenar. British Eventing ger ekonomiska resurser till fler personer i teamen, till
exempel hästskötare och hästägare. Detta finansieras i Sverige privat. Svenska
fälttävlanskommittén fick totalt 2,4 miljoner svenska kronor att fördela år 2013 och av det
gick 931 000 kr till seniorlandslaget. Storbritannien fick cirka 18 miljoner pund till sina
World class programme för de fyra ridsportgrenarna. Fälttävlan får en stor del av dessa
pengar eftersom de dels har tagit många medaljer tidigare och dels för att de har ett mer
välutvecklat program för hästar än vad de andra brittiska ridsportgrenarna har.

3.6.

Ryttarnas åsikter

Under denna rubrik tas de resultat upp som framkom under de två intervjuerna med de
svenska ryttarna samt det som framkom från e-postkonversationen med den brittiska ryttaren.
De svenska ryttarna tyckte att modellen var bra för att man såg vem man skulle kunna vända
sig till och båda tyckte att steget till Elit var det svåraste att ta.
”Det ofta är då man går från Young rider till senior” (svensk kvinnlig ryttare)
”Det är ofta då det blir tydligt att ditt hästmaterial inte blir tillräckligt bra” (svensk manlig
ryttare)
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Den ena svenska ryttaren tycker det ställs mycket mer krav på ryttaren i trestjärnigklass än
innan. Den andra svenska ryttaren menar att det på det fjärde steget krävs en högre nivå på
träningen.
”Här måste du rida bra, åka på rätt tävlingar träna rätt med mera Det är på det fjärdesteget
som du kommer möta det största motståndet och motgångar med kanske skador. Det är det
som är svårast att klara av” (svensk kvinnlig ryttare)
Den kvinnliga svenska ryttaren tror att hennes framgång beror på att hon tagit alla stegen i
trappan och på att hon fått en bra grund i den miljön som hon varit i.
Hon tycker också att det är bra att modellen fungerar som så att man inte kan hoppa över
något steg för det är viktigt att man landar på varje steg innan man går vidare. För hennes
egen utveckling känner hon att hon nu behöver mer rutin på hög nivå med fler hästar och fler
rundor. Hennes mål är att prestera så pass bra på en olympiad att det räcker till medalj.
Hennes råd till framtida talanger är att sätta ett mål som innefattar dit man vill och att man bör
tänka till kring vad man ska göra för att nå det målet.
Den manlige svenska ryttaren siktar på att bli världsetta och vinna OS. Han menar att de
faktorer som gjort att han kommit så långt hittills är bra träning, bra hästar, målmedvetenhet
och att han har haft rätt fokus. Han tycker att fokusområdena i modellen stämmer på de första
stegen men är inte riktigt säker på om det är som han har tänkt på de högre stegen i modellen.
Han menar att för att utvecklas på det högsta steget handlar det till viss del om att förbättra
ridningen men framför allt om sitt managment runt hästarna.
”Det är det som är den avgörande faktorn om hur framgångsrik du är. Det är liksom det man
måste jobba med, sen är det klart att man måste hitta nya idéer och så. På den nivån är det så
många ryttare som kan göra liknande resultat men att det beror på vilken häst men självklart
finns det de som är bättre men den som har ett bra team, bra hästar, är smart och duktig, det
är det som gör att den får ett bra år” (svensk manlig ryttare)
Han tycker också att modellen är bra för att man inte kan hoppa över något steg. Hans råder
framtida talanger att hitta rätt personer att ta råd av.
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”Det viktigaste är att du hittar en bra coach som du lyssnar på där du är målinriktad men
lyssnar och tar råd och sen gäller det att hitta rätt personer att ta rätt råd av” (svensk manlig
ryttare)
Den brittiska ryttaren siktar mot ett OS guld och vinst i Badminton och Burghley. Hon tycker
att sitt lands talangutvecklingsmodell är riktigt bra.
“I think it is a really good and really thorough programme which helps select the best riders
and horses and give them all the training and support they need to reach top level” (brittisk
ryttare)
Hon tycker att det svåraste steget att ta är upp till Elit eller World class programmet. Att hon
har tagit sig så långt tror hon beror på hennes ambitioner och hennes karaktär samt att hon har
haft bra hästar som hon har kunnat gör bra resultat med. Hennes råd till framtida talanger är
likt den svenska kvinnliga ryttarens råd, då hon tycker att man ska fokusera på vart man vill
nå och hur man ska göra det.
“Focus on what you want to achieve and how you are going to do that”(brittisk ryttare)

4. Diskussion
Syftet med studien var att undersöka och jämföra hur Storbritanniens och Sveriges system för
talangutveckling inom fälttävlan såg ut. Ett delsyfte var även att ta reda på hur ryttare
upplevde systemet och vad de anser har gjort dem till framgångsrika talanger.
Sammanfattningsvis visade studien att definitionen av talang skilde sig mellan länderna.
Sverige har tydligt definierat detta vilket inte var fallet för Storbritannien. Båda länderna hade
modeller och system för att få fram och utveckla talanger. Ryttarna verkade tycka att dessa
modeller var bra. Ryttarna tyckte, oavsett vilket land de kom ifrån, att steget till elit, eller till
det Storbritannien benämner som world class programme, var det svåraste steget att ta.
Faktorer som gjort att ryttarna i studien kommit så pass långt tyckte de själva var, ambitioner,
bra grund, bra hästar, att de tagit stegen i modellen samt hur de arbetar med sitt team.
Nedan förs en diskussion kring resultatet och metoden. Även slutsatser redovisas i avsnittet.
Talangbegreppet är ett mycket intressant område i detta arbete. Att talanger inom samma
idrott kan vara mycket olika var något som Expertgruppen Team Danmark (2006, s. 16)
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menade och den brittiske förbundsledaren påpekade framförallt att ryttare kan ha stora
skillnader i kroppsammansättning, större skillnader än många utövare har inom andra idrotter.
Att talanger inom samma idrott kan vara olika gör det också svårt att identifiera dem
(Expertgrupp Team Danmark 2006, s. 16). Kanske är detta extra svårt inom ridsport då många
ryttare når sin topp senare än i andra idrotter (Fyrberg 2009, s. 10-11). Den brittiske
förbundsledaren menade att erfarenhet och skicklighet hörsamman i fälttävlan och att många
av de faktorer som en framgångsrik fälttävlansryttare måste ha tar tid att få. Att erfarenheten
och skickligheten sammantaget verkar ses som en viktigare faktor än fysiska förutsättning kan
vara en förklaring till varför ryttare når sin topp senare i ridsport än i andra idrotter. En annan
förklaring skulle kunna vara att fler ryttare kan producera många hästar till elitnivå och då
inte lämnar plats åt de yngre ryttarna i landslagen. Han menade att world class development
programmet hade resulterat i att fler unga kom med i seniorlandslaget och nu återstår det att
se om en följd utav detta blir att åldern då ryttarna når sin topp sjunker eller inte.
Intervjuerna med förbundsledarna tyder på att förbundsledarna håller med forskarna om att
talang är en process och de har ett dynamiskt synsätt på begreppet (Gibbons 1998; Carlson
2010). Alternativt kan den brittiske förbundsledarens åsikt tolkas som medelvägen då han
menar att man måste ha en medfödd känsla, en känsla för hästar, för att lyckas. ”Känsla för
hästar” är ett begrepp som är svårt att definiera och förklara men något som man kan ha och
som vissa personer kan se att man har. Kanske går det att jämföra med spelförståelse för
lagspelare. Uttrycket är abstrakt och det är svårt att säga vad uttrycket innebär exakt men
uttrycket finns och är accepterat.
Simonton (1999 se Expertgrupp Team Danmark 2006, s. 16) menade att för att finna talanger
bör förmågor som krävs definieras. Sverige har gjort en tydlig talang och
talangutvecklingsdefinition, vilket inte Storbritannien har. Båda länderna använder sig av
kapacitetsprofiler där olika faktorer definieras och även poängsätts, men detta görs inte på alla
nivåer utan endast på de högsta. Eftersom talangutvecklingen börjar redan då ryttarna rider
ponny så kanske kapacitetsprofiler borde förekomma tidigare.
Flera forskare är överens om att miljö och stöd är framgångsfaktorer (Fallby 2006; Ericsson et
al. 2007). En svensk ryttare nämnde miljön som en faktor till sin framgång. Ingen ryttare
nämnde sina föräldrar, vilket anses vara en viktig faktor (ibid). Det behöver dock inte betyda
att ryttarna inte tyckte att föräldrarna var viktiga. Det ryttarna däremot nämnde som en faktor
för framgång var att de haft rätt hästar. Även den brittiske förbundsledaren tog många gånger
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upp hästarnas betydelse och hälsostatus för att kunna lyckas. Det Svenska ridsportförbundets
definition av talangutveckling var att utbilda ryttaren för att kunna utbilda hästen till
mästerskapsnivå. Detta är ett intressant stycke i definitionen eftersom inget liknande
förekommit i någon annan definition av talang eller talangutveckling.
En annan framgångsfaktor för en talang är en bra tränare (Fahlström 2011; Punkhurst &
Collins 2013). Den brittiske förbundsledaren menade däremot, dock lite skämtsamt, att om
man hade bra läromästare till hästarna så behövde man ingen tränare, bara eventuellt en
manager. Den svenska förbundsledaren verkade vilja lägga stort fokus på tränarna och att ha
bra tränare var grunden i hennes koncept. Hon trodde också mycket på svenskarnas
ledarskapsförmågor.
Ytterligare en framgångsfaktor är att en atlet tränat mycket (Bloom 1985; Ericsson et al.
2007; Punkhurst & Collins 2013). Detta var inget ryttarna själva tog upp. Fyrberg menar att
mycket ridning är viktigt för att nå framgång trots att man har ryttarkänsla (Fyrberg 2009, s.
10-11). Att ryttarna inte nämner detta kan bero på att de fokuserar på hästen som den stora
atleten.
Den brittiska ryttaren tog upp ambition som en framgångsfaktor och den brittiske
förbundsledaren pratade om drivfjäder. Det tyder på överensstämmelse med de flera forskare
som tar upp drivkraft som en avsevärt viktig faktor (Ericsson et al. 2007; Fahlström 2011).
Talangens paradox (Fahlström 2011) som innebär att man talar om talang som något
individuellt men sedan försöker skapa en modell som ska passa många, har man i båda
länderna ”löst” genom att modellen i sig ger ett stort utrymme för individualisering. Det kan
eventuellt vara en fördel att inte specificera modellerna mer då en eventuell konsekvens skulle
kunna vara att modellen då passar färre ryttare.
Något oväntat som framkommit i studien är att ridningen, själva utövandet, är i lite fokus
jämfört med andra idrotter. Det är istället mycket viktigt att kringverksamheten fungerar och
att ett fokus på att hitta rätt hästar finns. Kanske är det då förståligt att många svenska
landslagsryttare lämnar Sverige då verksamheten är lättare att bygga upp och driva i ett land
där sporten är större. Ett bra prestationsklimat kanske inte bara handlar om bra anläggningar,
mycket tävlingar och andra bra ryttare utan även möjligheten att hitta bra hästägare och
sponsorer som verkligen vill satsa på fälttävlan och inte på andra grenar eller idrotter.
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Ett annat oväntat resultat som framkom var att en del brittiska ryttare har svårt att få bra
hästar på grund av att konkurrensen i toppen är så stor. Vissa hästägare sätter hellre hästarna
hos en ryttare med annan nationalitet för att chansen att hästen kommer till en olympiad då
ökar. Fälttävlans storlek i Storbritannien verkar ha blivit så stor att den inte alltid gynnar de
brittiska ryttarna utan istället gynnar ryttare från andra länder.
Bronfenbrenners ekologiska utvecklingsmodell (Bronfenbrenner 2000, s. 129-133) visar att
samverkan mellan olika aktörer och strukturer är viktigt för utveckling. Detta var något som
framkom i intervjun med den svenska förbundsledaren. Hon önskade en större samverkan
mellan aktörer kring en ryttare. Detta var något som verkade fungera väl i det Brittiska
systemet.
Kopplas resultaten till Carlsons tolkning av Bronnfenbrenners ekologiska utvecklingsmodell
(Carlson 2010, s. 49) verkar det som förbundsledarna kan vara med och påverka det som finns
på exonivån och makronivån, medan ryttarna mer kan påverka mikronivån. Modellen visar att
individer alltid befinner sig i olika strukturers interaktion som är olika svåra att påverka.
Modellen visar också, via sin pil (se figur 1), att utveckling kan ske över tid, vilket man kan
tolka att båda ländernas utvecklingsmodeller gör. Den ena, Sveriges modell, är uppbyggd med
trappsteg där nivån och fokus bland annat hela tiden utvecklas och ökar. Den andra,
Storbritanniens modell, har olika program med pilar uppåt som visar att man kan utvecklas
med tiden till att tillhöra ett program där högre nivå ställs.

4.1.

Metoddiskussion

Som redan tagits upp i avsnittet om validitet och reliabilitet i metoden är texter från internet
inte det bästa materialet att göra textanalys på då det lätt kan ändras eller tas bort. Detta
tillvägagångssätt var dock nödvändigt för få tag i det material som fanns om respektive lands
arbete i ämnet samt för att göra mig tillräckligt insatt för att kunna utforma en bra
intervjuguide och ha tillräckligt med förkunskap inför intervjuerna och kunna ställa
väsentliga följdfrågor. Att använda kvalitativa intervjuer med förbundsledare som metod blev
mycket bra eftersom mycket information kom fram som inte fanns att finna någon annanstans.
Syftet med att förtydliga och fylla i luckor från textanalysen tillgodoseddes och gav en större
inblick och mer utav en helhetsbild. Syftet med att inkludera ryttarnas åsikter var att få deras
uppfattningar om systemet och deras ryttarkarriärer. För att undersöka vad fler ryttare tycker
och för att kunna dra generella slutsatser hade eventuellt enkäter till ryttare istället kunnat
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genomföras. Detta valdes inte eftersom materialet då hade kunnat bli alltför stort och
eventuellt ohanterbart. Det hade också kunnat leda till ett minskat fokus från förbundsledarnas
intervjuer och då kunde dessa eventuellt fått ett minskat värde.

4.2.

Slutsatser

En slutsats är att i de två studerande länderna läggs mycket fokus och resurser på att utveckla
talangfulla ryttare trots att det endast är några få som blir riktigt bra.
Systemen är relativt nya och verkar innebär att de yngre ryttarna får en större chans jämfört
med tidigare att komma med i seniorlandslag.
En annan slutsats är att trots att Storbritannien har en enorm bredd så leder det inte alltid till
ett större djup av riktigt duktiga ryttare. Detta kan kanske vara en förklaring till hur Sverige
trots sin mindre bredd kunde slå Storbritannien på EM 2013 till exempel.
Ytterligare en slutsats är att hästarna får ett mycket större fokus inom det brittiska systemet än
inom det svenska, liksom teamet bestående av till exempel hästägare, hästskötare, sponsorer,
med mera.

4.3.

Credo

Sverige skulle kunna lära en del av Storbritannien, till exempel att satsa mer på lovande hästar
och mer på teamet, satsa mer på ungdomsgrupper strax under ungdomslandslagen, ha fler
paneler för aktörer inom sporten med en representant från varje grupp i kommittén, ta hand
om lovande ryttare efter Young rider tiden och försöka få ryttarna att satsa mer på sin
yrkesverksamhet och sitt management. Det som skulle kunna förändrads i Storbritannien är
att ryttare tävla mer ren dressyr och banhoppning och att British Eventing skulle kunna ha en
tydligare utvecklingsmodell.
Att endast två brittiska ryttare hade gått igenom alla lag från ponny till senior var ett oväntat
resultat. Även att procentandelen gällande hur många som gick från ungdomslandslagens
Europamästerskapslag, till att senare vara med i ett annat lag, var så låg var mycket oväntat.
En studie som undersöker hur det ser ut i Sverige skulle vara intressant att genomföra för min
uppfattning är att dessa siffror är högre i Sverige.
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I intervjun med den brittiske förbundsledaren framkom det att Storbritannien har genomfört
en studie med syftet att undersöka de bästa hästarnas bakgrunder. Liknande studier med
efterföljande kriterier skulle även för Sveriges del kunna resultera i nya mästerskapshästar.
Hur ett sådant program skulle kunna utformas i Sverige skulle vara ett mycket intressant
undersökningsämne.

4.4.

Framtida forskning

Forskning kring betydelsen av samtliga framgångsfaktorer sammantaget skulle kunna ge nya
program och fokusområden att satsa på. Att utförligare studera till exempel veterinärens,
hovslagarens, uppfödarens, hästägarens, hästskötarens och sponsorns betydelse för
prestationen skulle vara mycket intressant. Även mer forskning på elitryttare i fälttävlan
generellt, framförallt på medaljörer, efterfrågas.
Många talangutvecklingsmodeller vill i allmänhet ha in många utövare i generella modeller.
Dock ses individualisering som viktigt för talangutveckling (Fahlström 2011). Både Sveriges
och Storbritanniens talangutvecklingsmodell i fälttävlan innehåller en sådan generell modell,
men modellen i sig ger stort utrymme för individualisering. Inom talangforskningen skulle
fortsatt forskning kunna genomföras inom detta område.

5. Slutord
Jag har i och med detta arbete dragit stor lärdom inför min framtida karriär som tränare inom
fälttävlan. Min förhoppning med detta arbete var bland annat att kunna ge den svenska
fälttävlanskommittén några tips på hur man kan fortsätta arbetet med talangutvecklingen i
fälttävlan. Mitt största tips blir således att satsa mer på lovande hästar och att få dem att
hamna hos rätt ryttare.
Jag vill särskilt tacka förbundsledarna för att de ville ställa upp på intervju och för deras
gästfrihet och öppenhet. Även ryttarna ska ha stort tack för att de ville ställa upp. Jag vill
sedan ge ett stort tack till min handledare från GIH som hjälpt mig mycket med den
vetenskapliga förankringen i arbetet och till min handledare från svenska ridsportförbundets
fälttävlanskommitté för handledning inom den idrottsliga delen.
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Bilaga 1 Käll- och litteratursökning
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talangutveckling inom fälttävlan såg ut. Ett delsyfte var även att ta reda på hur ryttare
upplevde systemet och vad de ansåg ha gjort dem till framgångsrika talanger. Följande
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Hur arbetar det Brittiska fälttävlansförbundet och det Svenska ridsportförbundet med
talangutveckling i fälttävlan?
Hur skiljer sig talangutvecklingssystemet mellan dessa länder?
Hur upplever ryttarna sitt lands talangutvecklingssystem?
Vilka framgångsfaktorer upplever ryttarna har gjort dem framgångsrika talanger?
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programme, teams, equestrian development, talent identification, performance factors
eventing, equestrian performance, young eventing, young eventers, development model,
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FÄLTTÄVLAN – UTVECKLINGSTRAPPA
Denna utvecklingstrappa har skapats av Gunilla Fredriksson,
tidigare förbundskapten i fälttävlan.
3. UPPBYGGNAD
2. GRUND
1. INTRODUKTION

RYTTARENS
NIVÅ

TÄVLING

TRÄNING

• Ponnyryttare
• En-häst-ryttare
• Landslagets utmanartrupp (Ponny)

• 90–100 (Häst)
• P60–P90 (Ponny)
• CNCP*
• SM ponny
(stilbedömning)

• Träning för av ridsportför bundet
godkänd tränare
och ridlärare

• Fortfarande i
rekryteringsstadiet
• Värderingar
FOKUS

• Breddverksamhet
• Unghästutbildning
• Landslagets spetstrupp
för juniorer (Ponny, Häst)
• Landslagets utmanar
trupp för juniorer (Häst)

• CNC/CIC*
• CCI*
• Junior-SM
• Junior-EM
• 6-års unghäst-VM
• Ponny-SM CNCP**
• Talangträning
14–20 år
• Landslagsträning för
juniorer (Ponny, Häst)

• Högre krav på grundarbetet/dressyrarbete
• Trygghet i terrängen
konditionsträning

• Elitsatsning
• Ryttaren har fler hästar
• Landslagets spetstrupp
för YR består
av etablerade
CIC/CCI**-ryttare
• Landslagets utmanartrupp
YR har deltagit i CNC**
• CNC/CIC**
• CCI**
• YR-SM
• YR-EM
• 7-års unghäst-VM

• Talangträning för
ryttare 20–30 år
• Landslagsträning för
YR
(19–21 år)

• Långsiktighet
• Ge hästen självförtroende och grundstyrka
• Galoppträning

6. VÄRLDSELIT
4. FÖRPRESTATION
[ELIT]
• Landslagets utmanar
trupp består av ekipage
som resultatmässigt
kvalar i CIC*** och i
övrigt är elitmässiga

5. ELITPRESTATION
• Omfattande tävlingsdeltagande
• Flera etablerade hästar
• Landslagets spetstrupp
goda resultat i
internationella trestjärniga
tävlingar
• Bedöms som redo för
prestation i fyrstjärniga
tävlingar
• World Cup
• Övriga internationella
tävlingar
• Mästerskap

• CNC/CIC***
• CCI***
• SM

• Sannolik världsetta!

• Upprepade toppresul
tat i tre- och fyrstjärniga tävlingar

• Landslagsträning på
individ- och gruppnivå
• Landslagsträning på
individ- och gruppnivå
• Personlig träningsutformning

• Träning för seniorlandslagstränare

• Högre krav på dressyren
• Stabilitet i 1.30-hoppning
• Tempoträning
• Effektivt team kring
logistik

• Högklassig träning i
alla tre grenarna.

• Grundridning
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• Personlig träningsutformning

• Stadigvarande ingå i
gruppen världens tio
bästa ryttare
• Behålla och utveckla
världsklass

Kommentarer
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ningar. Siktet är att talangträningar ska anordnas regionvis för ungdomar upp
till 20 år som har ponny och häst med erfarenheter av lätt- och CNC*-nivå.

Tävling

Denna text kommenterar den utvecklingstrappa i sex steg för fälttävlan
som är framtagen av Svenska Ridsportförbundet .

P60–P90-klass för ponny och 90–100 klass för häst. I framtiden ska dessa
klasser stilbedömas. Breeders klasser för 4- och 5-åriga hästar.
Ökad svårighetsgrad: CNCP*
Tävlandet är i denna fas inte så allvarligt, utan är ett sätt att inspirera ryttaren.

Notera att en ordlista som förklarar förkortningar m.m. återfinns på annat
ställe i detta dokument.

Ryttarens nivå
Landslagets utmanartrupp (ponnyryttare)
Ekipage som har genomfört CNCP* och bedöms ha möjlighet att vara klara för
CNCP**-klass och internationellt mästerskap innan de fyllt 16 år.

1. INTRODUKTION
Rekryteringsfas och värderingar.

Landslagträffar fokuserar på
Utbildning inom hästkunskap, värderingar, tävlings- och träningskunskap samt
vikten av att skapa eget fungerande team.
Den ridtekniska utbildningen görs kontinuerligt med hemmatränare.

• Ryttaren kommer i kontakt med fälttävlan. Den ska vara rolig och ge
en introduktion till tävlingsvärlden och hur de tre grenarna (Dressyr,
Hoppning och Terrängbana) fungerar.
• Ridsportförbundet har utvecklat en introduktionstävling för både
ponny och häst. Den kallas STARTFÄLTÄVLAN.

Lagledare, kontaktperson
Lena Bredberg (ponny)

• Går man vidare och startar i Svenska Ridsportförbundets tävlingar,
måste man först ta Grönt kort och Fälttävlanskort.

Tränare
Lena Bredberg
Sissi Lilja
Nina Lilja

• Här börjar ofta satsningen på att utveckla en häst till att nå symbios
med ryttaren; det samstämmiga ekipaget.
Ponnyryttare kan få sin första mästerskapserfarenhet.

Fokus
Ryttaren lägger sin grund i ridningen. Balans, timing och följsamhet är
mycket viktiga, likaså riduthållighet och ridstyrka. Sitsen i terrängen måste
tränas tidigt.

Träning
Svenska Ridsportförbundets licensierade tränare A-, B-, och C-tränare och
auktoriserade ridlärare. (Se www.ridsport.se)
Det finns träningsanläggningar både i klubbars regi och på privata anlägg3

Talangträningar anordnas regionvis för ungdomar upp till 20 år som har
ponny och häst med erfarenheter av lätt- och CNC*-nivå.

Tävling
CNC*/CIC*, CCI*. Nordiskt mästerskap CIC* samt Europamästerskap för
juniorer CCI*.

Ryttarens nivå
Landslagets spetstrupp (ponny)
För ponnyryttare upp till 16 år. Kandidater är ekipage som har gjort bra resultat
i CNCP** klass och som bedöms prestera i internationella mästerskap.
Landslagets spetstrupp (juniorer)
Ryttare har gjort mycket goda resultat på enstjärnig nivå samt bör ha genomfört tvåstjärnig klass på ett godkänt sätt.
Ryttarna är väletablerade i nationell enstjärnig klass, normal dressyr -50 straff,
normal banhoppning max 4 fel och minst 3 felfria terrängmoment på mästerskapsnivå det senaste året.

2. Grund

Landslagets utmanartrupp (juniorer)
• Ekipage som genomfört enstjärnig klass och förväntas vara klar för tvåstjärnig klass inom något år.
• Ekipage som bedöms vara utvecklingsbara för klassen men inte uppfyller
kraven i dag.
• Ekipage som är eller varit skadade, men som bedöms vara aktuella när skadan läkt ut.

• Juniorer och ryttare i CNC*.
• Till och med det här stadiet finns den stora breddverksamheten inom
sporten.
• De allra flesta ryttarna stannar på denna nivå.
• Även unghästutbildare återfinns i det här stadiet, innan hästarna säljs
vidare.

Landslagträffar fokuserar på
Utbildning inom hästkunskap, värderingar, tävlings- och träningskunskap, vikten av att skapa ett eget fungerande team.
Den ridtekniska utbildningen görs kontinuerligt med hemmatränare.

Fokus
Nu ställs det något högre krav på dressyrarbetet, men fortfarande på en basnivå. Det är viktigt att hästen får en trygg och bra terrängutbildning.
Unghäst-VM blir möjligt för den 6-åriga hästen. Sundhet är viktigt. Här bedöms om hästen håller för fortsatt utveckling?

Lagledare, kontaktperson
Lena Bredberg (ponny), Gunilla Fredriksson(häst).

Träning

Tränare
Lena Bredberg, Sissi Lilja, Nina Lilja (ponny)
Sara Lundholm, Jan Jönsson (häst)

Svenska ridsportförbundets licensierade tränare A-, B-, och C-tränare
(se www.ridsport.se) Träningsanläggningar finns både i klubbars regi och på
privata anläggningar.
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Träning
Träningar i norr och södergrupper för ryttare mellan 20 och 30 år som satsar
på elit och har hästar med potential.
Ansvarig tränare
Linda Algotsson.

Tävling
CNC** och CIC** (genomförda i Sverige).
CCI**, Europamästerskap för Young Rider.
Unghäst-VM möjligt för den 7-åriga hästen.

Ryttarens nivå

Landslagets spetstrupp (Young Riders)
Ryttaren ska ha häst – eller hästar – samt en egen utbildningsnivå som under
kommande år bedöms kunna tävla i nationell trestjärnig och internationell
tvåstjärnig nivå.
Ryttaren är väletablerad nationellt i tvåstjärnig klass, normal dressyr -50 straff,
normal banhoppning max 4 fel och minst 3 felfria terrängmoment på mästerskapsnivå det senaste året.

3. Uppbyggnad

Landslagets utmanartrupp (Young Riders)
Ekipage som genomfört tvåstjärnig klass och förväntas vara klar för ovanstående kriterier inom något år. Ekipage som bedöms vara utvecklingsbara för
klassen men inte uppfyller kraven i dag. Ekipage som är – eller har varit –
skadade men bedöms vara aktuella när skadan läkt ut.

• Young Rider och CCI**-ryttare.
• Ryttaren börjar nu göra en elitsatsning, bygger en verksamhet och satsar på heltid.
• Ryttaren är stabil i tvåstjärnig klass och behöver flera hästar för att
kunna satsa.

Landslagsträning fokuserar på
Utbildning inom hästkunskap, värderingar samt tävlings- och träningskunskap.
Ryttaren har ha nu eget fungerande team, bör få stöd och hjälp med denna
utveckling.
På den här nivån ställs det större krav på den ridtekniska delen.

• Stödet från omgivningen har stor betydelse i detta viktiga stadium.
(Många andra aktiviteter lockar en ryttare i tjugoårsåldern. Dessutom
minskar sannolikt föräldrarnas uppbackning.)

Lagledare
Gunilla Fredriksson.

Fokus
Det är mycket viktigt att det här stadiet får ta sin tid. Fälttävlan är långsiktig och
en bra grund är av största vikt.
Hästen ska utveckla ett stort självförtroende på den här nivån.

Tränare
Sara Lundholm, Jan Jönsson (häst)
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4. Förprestation [Elit]
• CNC***
• Ryttaren gör nu sina första trestjärniga starter och tävlar även internationellt i större utsträckning.
• Grunden är etablerad i uppbyggnadsstadiet och ryttaren har fått insikt
i vad som krävs. Satsning är genomtänkt och det finns en fungerande
logistik kring ryttarens verksamhet.
• Ryttaren får ögonen på sig i större utsträckning och här kommer
talangbegreppet kommer in. Det är viktigt att inte utnämna en ryttare
till talang för tidigt. Det kan hämma. En talang är så mycket mer än
det ridmässiga. Det handlar även om allt runtomkring; teamet, logistik,
sponsorer etc.

Fokus
Hästen stannar länge på den här nivån, det tar cirka tre år att etablera sig.
Dressyren är svår. Avståndet mellan två och trestjärnig klass är stort.
Ekipaget bör tävla stabilt i 1.30 m hoppning. Hästen bör nu även tränas på att
klara terrängtiderna.
En åttaåring som visar bra starter i trestjärnig klass anses vara en mycket
lovande häst.

Träning
Träning för landslagstränarna vid vissa samlingar. Fungerande dialog mellan
landslagstränarna och hemmatränarna.
Förbundskapten
Staffan Lidbeck.

Ryttarens nivå

Landslagstränare
Dressyr: Elisabet Lundholm.
Hopp: Maria Gretzer.
Terräng: Jan Jönsson.

Landslagets utmanartrupp
Ekipage med kvalande resultat i CIC***-klass och kommande säsong bedöms
prestera goda resultat på trestjärnig nivå.
Ekipage som bedöms utvecklingsbara för toppnivå, men inte uppfyller
kraven i dag. Ekipage som är – eller har varit – skadade, men bedöms vara
aktuella när skadan läkt ut.

Tävling
CNC/CIC***, CCI*** och Svenska Mästerskapet.
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5. Elitprestation
• Ryttaren är nu etablerad i trestjärnig klass och stabil i alla tre grenarna
• Hon eller han kommer så småningom att starta sin första fyrstjärniga
tävling.
• Ryttaren har resurser och hästar för att tävla mycket och ofta. Gärna
med fler hästar i trestjärnig klass för att kunna känna sig stabil på den
högsta nivån.

Fokus
Att nå världseliten.

Träning
Landslagsträningar i grupp och individuellt.
Personligt upplägg för varje ekipage. Bästa möjliga dialog mellan landslagstränarna och hemmatränaren.
Förbundskapten
Staffan Lidbeck.
Landslagstränare
Dressyr: Elisabet Lundholm.
Hopp: Maria Gretzer.
Terräng: Jan Jönsson.

Tävling
World Cup och andra mästerskap.

Ryttarens nivå
Landslagets spetstrupp
Ekipage som har gjort goda resultat i CCI/CIC*** klass, samt har hästar
som bedöms kunna göra resultat i fyrstjärnig klass. Kapacitet i dressyren
för 75 procent och hoppar 1.35 m banhoppning med maximalt 4 fel.
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6. Världselit
Ryttaren är fast etablerad i världstoppen.

Fokus
Inställningen att bli världens bästa ryttare i fälttävlan.
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ORDLISTA
Fälttävlan
T.ex. är klass CNC* avsedd för ekipage med mycket erfarenhet av fältävlan och med framgångsrikt deltagande i 100-klass. Klasser från de lägsta
nivåerna upp till * klass är att betecknas som utbildningsklasser. Den
** klassen är en instegsklass till mästerskap som alltid går i *** eller ****
klass. SM och EM går i *** klass medans OS och VM går i **** klass.

Fälttävlan är en ridsportform som oftast förknippas med terrängritten.
Här hoppar man en bana med fasta naturliknande hinder.
En fälttävlan består av tre olika moment;
• Dressyr
• Hoppning
• Terrängbana med ett antal fasta hinder som ska hoppas innom en
bestämd tid.

YR (Young Rider)
Ryttare mellan 19 och 21 år.

Svårighetsnivåer

Landslagets spetstrupp

Fälttävlan rider man i olika svårighetsgrader; från debutant till fyrstjärnig
internationell nivå. I Sverige är trestjärnig den högsta nivån som finns.

En liten grupp av etablerade tävlingsryttare.

Landslagets utmanartrupp

Klasser

En större grupp av duktiga tävlingsryttare med sikte på att tillhöra spetstruppen.

Från debutant till lätt klass börjar klasserna på antingen P eller H beroende på om det är storhäst eller ponny, P = ponny och H = häst.
Bokstaven följs sedan av ett nummer som talar om hur höga hindren är
i terrängen. Ex P90 = Ponny 90 cm i terrängen, H90 = häst 90 cm i terrängen.
I hoppmomentet lägger man till 5 centimeter; t.ex. H90 = 90 cm + 5
cm.
Idag är det normalt att säga P90 men i hästklassen, H90 så säger man
bara 90 klass.

Licensierade tränare
Ridsportförbundet utbildar tränare och ansvarar för att dessa fortbildar
sig. I Sverige så har vi A, B och C tränare. För att få bli tränare så måste
man ha erfarenhet av både ridning och besitta teoretiska kunskaper. En
C tränare i fälttävlan har erfarenhet av fälttävlan och genomfört tävlingar
åtmistone upp till * klass. B tränare måste förutom att ha ridit högre klasser dessutom utbildat egna hästar upp till en hög nivå. A tränare, som är
den högsta nivån, har normalt erfarenhet på landslagsnivån och anses
var en auktoritet inom området.

CNC* eller CIC* alternativt CCN* eller CCI*
I förkortningarna står bokstaven I för internationell och N för nationell
tävling.
De klasser som börjar och slutar med C avslutas normalt med terrängmomentet medans de som slutar med N eller I avslutas med hoppmomentet. Den senare tävlingens terrängmoment är inte svårare men går
över en längre sträcka. CIC har kortare bansträckning men med samma
antal språng.
Stjärnor markerar svårighetsklass. Ju fler stjärnor, desto svårare nivå.

Ridlärarutbildning SRL II
Yrkesutbildning som är godkänd av Svenska Ridsportförbundet. Utbildningen är jämförbar internationellt och underlättar för den som vill arbeta
med ridsport utanför landet. Vid genomgången utbildning med godkänd
kurs och godkänt yrkesprov erhålls av Svenska Ridsportförbundet titeln
SRL II (Svensk Ridlärare II)
SRL I är en grundutbildning för ridlärare och krävs för steg II.
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Grönt kort
En praktisk och teoretisk utbildning för ryttare. Utbildningen är skapad av Svenska Ridsportförbundet och genomförs i hög utsträckning
av anslutna föreningar.

Fälttävlanskort
Eftersom fälttävlan är en tuff sport som ställer stora krav på både
häst och ryttare, krävs stora kunskaper för att rida och tävla fälttävlan. Alla ryttare ska därför ha avlagt godkänt prov för fälttävlanskortet
inför licencierad tränare innan de börjar tävla.

Ridsporten
• Fritid och tävling för en halv miljon svenskar.
• Sveriges näst största ungdomsidrott, bara fotbollen är större.
• Andra största idrotten bland tjejer 13–20 år, räknat på antal utövare.
Bara fotbollen är större.
• Ridsporten ligger på andra plats, efter gymnastik, sett till antal tävlings- och träningsaktiviteter bland kvinnor i åldern 7–70 år.
• Femte mest populära publiksporten vid tävlingar, räknat på åskådare i åldern 7–70 år.
• Svenska Ridsportförbundet (SvRF) har 150 000 medlemmar, varav
55 procent är under 21 år.
• 4 000 ryttare med funktionsnedsättning.
• Drygt 900 lokala klubbar.
• Drygt 450 av klubbarna driver ridskola.
• Ridsporten är öppen för och har aktiva i alla åldrar.
• Inom alla grenar utom voltige* tävlar kvinnor och män – flickor och
pojkar - mot varandra på samma villkor.
* Voltige är en ridsport där ryttaren utför gymnastiska övningar på
en galopperande häst till egenvald musik.

10

Fälttävlanskommittén
www.ridsport.se

Bilaga 3: Intervjuguide Förbundsledare
Information
Varför intervjun görs
Vad svaren kommer användas till
Etiskaaspekter
Talangutveckling
Hur ser fälttävlans talangutveckling ut från förbundets sida?
Vem håller i den?
Definition
Hur definieras talang?
Följdfrågor på definitionen vad gäller
-

prestationsmiljö
Drivkraft och fokus
Organisationsförmåga och planering
Framgångsfaktorer

Utvecklingsmodell
Finns det någon modell?
När är modellen ifrån?
Utgår den från empiri eller forskning?
Går den mot någon krav- och kapacitets profil?
Vad innebär stegen eller programmen i modellen?
Vilka aktörer finns med?
Hur informeras & utvecklas dessa?
Har de autonomi/får de vara med och påverka?
Hur samverkar aktörerna?
Vad är tränarens roll/ansvar?
1

Om man har flera tränare, hur samverkar dessa? hur bör de samverka?
Vilka fler borde finnas med?
För vilka passar modellen?
Hur plockas de som inte passar i den upp?
Vad förväntas av de ryttarna som kommer in i systemet?
Hur förmedlas modellen?
Hur ser uppföljningen ut?
Finns det satsningar utanför kommitténs?

Finansiering
Vem finansierar?
Hur stor budget läggs på detta?(talangutveckling)
hur fördelas det på juniorer, yr, bredd, ponny, seniorer?

Övrigt
Vilka tycker du är de största skillnaderna mellan Brittisk och Svensk fälttävlan?
Vad kan dessa länder ge och ta av varandra?
Vad är det som du tycker är viktigaste hos en bra häst?
Är det något mer du känner att du vill tillägga eller förtydliga?
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Bilaga 4: Intervjuguide ryttare
Svenska
Vad tycker du om ditt lands fälttävlans utvecklingsmodell?
Vad är det du tycker är bra eller mindre bra med modellen?
Vilket steg i modellen är svårast att ta?
Var tycker du att du befinner dig?
Vilka är de viktigaste faktorerna som gjort att du har kommit dit?
Vad skulle du ha gjort bättre?
Vad krävs för att du ska vidarutveckla dig?
Vad har du för mål?
Vad har du för råd till framtida talanger?

English
What do you think about Brittish eventings development model?
Why is it good and what isn’t good do you think?
Which step/ which programme is hardest to reach?
which programme entertainer you?
What, do you think, are the main factors that made you gotten there?
Is it anything you would have done better?
What is required for you to further develop your talent?
What are your goals?
What is your advice for future talent?

Bilaga 5: Första förfrågningen för intervju
Från: Maria Bredberg <maria.bredberg@gmail.com>
Datum: 6 november 2013 11:16
Ämne: intervjuförfrågan
Till: breisner@talk21.com
Hej Yogi!
Jag heter Maria Bredberg, är 23 år, och är student vid Gymnastik & Idrottshögskolan i Stockholm.
Jag skriver just nu min kandidatuppsats om talangutveckling i fälttävlan. Syftet är att jämföra Sveriges
arbete med ett världsledande land.

Är du insatt i British Eventings arbete med talangutveckling?
Vet du annars vem som skulle kunna svara på mina frågor nedan?
British Eventing har flera program där syftet är att identifiera och utveckla talanger, så som U18,
British junior, ponny och young rider program, ”World class development programme” tillexempel
men hur definierar British Eventing ordet talang?
Sverige har tagit fram en trapp modell och en pyramidmodell för talangutveckling, har BE något
liknande och hur ser modellen ut i så fall?

Jag skulle väldigt gärna vilja göra en intervju med någon som är insatt i ämnet. Allra helst med dig
som pratar svenska. Annars gärna någon från organisationen i BE. Min intervju måste vara färdig
innan den 14 december.

Jag tävlar själv fälttävlan. Nu på tvåstjärnig nivå. Jag har ridit ponny EM, Junior EM (lag silver) och
Young rider EM (lag brons) och Unghäst VM tre gånger med 7e plats som bäst.

Jag är beredd att åka till England för att göra intervjun. Var och när skulle det kunna passa dig?
Tack på förhand Hälsningar Maria Bredberg

