
www.skarahastland.se 

Välkommen! 

Nu skapar vi Skara Hästland! 
Informationsmöte  

31 oktober, Axevalla Travbana 
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Vid februarimötet framkom 

•  En arena för stora hästevenemang 

•  En modern rid- och träningsanläggning på Skålltorp 

•  En plats för flera discipliner; island, western, fälttävlan 

•  En plats för gränsöverskridande möten mellan grenar 

•  Hästnära boende 

•  Win/win-situation för alla 

•  Stöttning/nätverk för hästföretagare 
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Steg 1 

Vad kan vi göra redan NU  

som inte kräver stort kapital? 
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Steg 1: Paraplyorganisation 

•  BEHOV: En samlande resurs för att utveckla 
hästnäringen i området 

•  FÖRESLAGEN ÅTGÄRD: En stiftelse eller 
förening skapas 
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Paraplyorganisationen Skara Hästland: 
Syfte 

•  Skapa, driva och stödja evenemang 

•  Driva och stödja hästrelaterade projekt 

•  En kontaktyta för hästnäringen  

•  Marknadsföra och informera 

•  Samverka i frågor som rör gemensamma 
behov  

•  Stödja hästrelaterade företag 
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Paraplyorganisationen Skara Hästland: 
Styrning 

•  En deltidsanställd eller inhyrd ”VD” 

•  En styrelse på 3-5 personer som stöttar ”VD” 

•  Medlemmar / Intressenter sitter i ett 
förvaltningsråd 

•  Medlemstyper: 

•  Föreningar 

•  Hästföretag 

•  Privatpersoner 
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Paraplyorganisationen Skara Hästland: 
Finansiering 

•  Löpande drift täcks av: 

•  Medlemsavgifter 

•  Fasta anslag 

•  Inkomster från evenemang 

•  Projekt finansieras av Leader eller andra 
projektpengar 
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Paraplyorganisationen Skara Hästland: 
Samverkan 

•  Ett sätt att kunna samverka i frågor som rör 
gemensamma behov i området 

•  Gödselhantering 

•  Foder & Strö 

•  Hästrelaterade frågor i kommunen 

•  Hästföretagande 
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Paraplyorganisationen Skara Hästland: 
Evenemang 

•  Möjliggöra att arrangera större evenemang 
genom: 

•  Samla krafter från olika föreningar 

•  Förena ideella krafter med professionella 
utövare 

•  En modell för fördelning av vinsten till 
medlemmar i Skara Hästland 
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Paraplyorganisationen Skara Hästland: 
Evenemang - Fördelningsmodell 

•  Vinst från evenemang fördelas: 

•  X% till Skara Hästland 

•  X% till anläggningen 

•  X% till medlemsföreningar i förhållande till hur 
mycket ideell kraft respektive föreningen lagt 

•  X% till övriga medlemsföreningar 

•  X% till medlemsfunktionärer 
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Paraplyorganisationen Skara Hästland: 
Projekt 

•  Driva och stödja hästrelaterade projekt i 
området 

•  Identifierade, möjliga projekt: 

•  Student med häst i Skara 

•  Gödselhantering & Bioenergi 

•  Utveckling av Skålltorps Ridanläggning (SoRF) 

•  Utveckling av Axevalla Travbana 

•  Skarahästivalen 
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Steg 1: Skarahästivalen 

Skarahästivalen 
 

Vecka 32,  2013 

På Axevalla och Skålltorp 
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Steg 1: Skarahästivalen 

•  Ett ridläger för alla åldrar i kolossalformat 

•  En hästfolkfest där du själv är aktiv 

•  En möjlighet att fördjupa dig i det du är 
intresserad av 

•  En möjlighet att prova på det du aldrig testat 

•  En typ av evenemang som hästsverige aldrig 
skådat 
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Steg 1: Skarahästivalen 

 

 

 

 

 

Prova nåt nytt 
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Steg 1: Skarahästivalen:  
En mötesplats för hästfolk 

•  Träningar 

•  Clinics 

•  Prova på nya grenar 

•  Saluhästar 

•  Föreläsningar 

•  Uppvisningar 

•  Uteritter 

•  Ta med egen häst eller hyr 

•  Bo i tält , stuga eller hotell 

•  Kom en eller flera dagar 

•  Välj från smörgåsbordet 

•  Något för alla i familjen 

•  Möt nya hästmänniskor 

•  Kunskap och glädje 
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Steg 1: Skarahästivalen 

 

 

 

 

 

Lär dig mer 
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Steg 1: Skarahästivalen 
•  Tre projektägare: Västergötlands travsällskap, 

Västergötlands Ridsportförbund och 
Skaraortens Ryttarförening 

•  VGRF och SoRF arrangerar aktiviteter och 
sitter i styrgruppen 

•  En projektledare sköter samordningen 

•  Ytterligare organisationer bjuds in som 
arrangörer av enskilda aktiviteter 
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Steg 1: Skarahästivalen 
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Steg 1: Hästnära boende 

Hästnära Boende 

Korttid / 
Permanent 

Nettohus 

SLU 
Skövde 

BYS 

Häst / Hund 
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Steg 1: Hemsidan 

•  Hemsidan kan utgöra kontaktytan för 
hästnäringen i Skara 

•  Utöka hemsidan med information & 
funktionalitet 

•  Register över aktörer i området 

•  Plats för köpes & säljes, sökes & finnes 

•  Nyhetsbrev 
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Steg 1: Nätverk för företagande 

•  Ge ökad synlighet och tillgänglighet 

•  Utgöra kontaktyta  

•  Synliggöra befintliga stödresurser 

•  Klargöra behov för företagare i området 

•  Resurspool 
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Steg 2 

Vad kan vi göra härnäst 

som kräver större kapital? 
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Steg 2: Utveckla Axevalla 

Axevalla 
 

Från travbana till multiarena 
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Steg 2: Utveckla Axevalla 
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Steg 2: Utveckla Axevalla 
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Steg 2: Utveckla Axevalla: 
Stallbacken 

I DAG 

•  200 hästar på 
anläggningen 

•  120 gästboxar 

•  Mycket behöver 
rustas 

 

IDÉER 

•  30-40 nya boxar 

•  Fasta boende för sig, 
gäster för sig 

•  Inbjudande entré 
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Steg 2: Utveckla Axevalla: Körhallen 

 

 

 

 

 

- En oslipad diamant 
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Steg 2: Utveckla Axevalla: Körhallen 

I DAG 

•  Westerntävlingar 

•  Islandstävling 

•  Travskolan 

•  Uddetorp 

•  Enstaka uthyrning 

 

IDÉER 

•  Översyn av underlaget 

•  Nytt ridhus 

•  Klubbrum 

•  Clinics och tävlingar 

•  Boxar intill 
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Steg 2: Ny utbildning på BYS 

•  Ansökt om ny utbildning  

•  Unghästberidare 

•  Stärker uppfödning 

•  Behov av boende/stallplatser/
träningsanläggning 
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Steg 2: Utveckla Skålltorp 

•  Attraktiv anläggning 

•  Nytt ridskolestall , arbetsmiljö, sociala 
ytor, gödselhantering  

•  Nytt ridhus, isolerat, åhörarvänligt 
(läktare/fika) 

 

Ridskolan 

Privat 

Infrastruktur 
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Steg 2: Utveckla Skålltorp 

•  Träning / utbildning året om.  

•  Boende, gästboxar, 2 ridhus. Kurser, träningar, 
utbildningar, tävlingar, läger. 

•  Privata inackorderingsplatser – ideell kraft,   
individuell service.  

•  Annan verksamhet kan hyra in sig på 
anläggningen tidvis. Stärka möjligheterna för 
hästsporten till träning/utbildning. 

 

 

Ridskolan 

Privat 

Infrastruktur 
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Steg 2: Utveckla Skålltorp 

•  Vatten och avlopp 

•  Nya vägdragningar. 

•  Parkeringsplatser 

 

 

 

 

Ridskolan 

Privat 

Infrastruktur 
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Steg 2: Utveckla Skålltorp 
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Steg 3 

Vilka möjligheter finns för 
området i framtiden? 
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Steg 3: Fältävlansbana 
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Steg 3: Fältävlansbana 

•  Skaraborgs tredje fälttävlansbana 

•  Hinder runt Axevalla och Skålltorp för träning 
och tävling på lägre nivå 

•  Förutsättningar på heden för fälttävlan på 
internationell nivå 
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Steg 3: Ridleder & Hästturism 
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Steg 3: Turistpaket för hästfolk 

•  Ridleder i slingor 

•  Rastplatser vid sevärdheter 

•  Boka ridpaket i flera dagar 

•  Samarbete med Sommarland 
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Steg 3: Skara Hästkommun 

•  Bidra med förutsättningar 

•  Hästföretagare/kopplade företagsnäringar 

•  Hobbyutövare/amatörer  

•  Livsstil 

•  Skara har goda förutsättningar 

•  Boende, uppstallning, närhet till arbete, 
marknad för hästföretag, utbildning, tränings- 
och tävlingsmöjligheter 
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Hästnära 
boende 

Event & 
Tävlingar 

Häst- 
företagande 

Axevalla 
Travbana 

SoRF & 
Skålltorp 

Utbildning 
& Forskning 

Besök 
Hästbygden 

 

Samverkan 
 

Miljö 
 

Paraplyorganisationen 
Skara Hästland 
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Diskussion i grupp 

•  Identifiera styrkor och svagheter med de 
presenterade ideérna! 

•  Har vi missat något? 

•  Skriv ner! 

•  Presentera en styrka och svaghet per grupp! 


