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Enkät. Vad tycker du om mobiler på hästryggen?

Pether Markne vill se regler för 
mobilanvändning kring hästar 
och ridning, inte minst på täv-
ling. Han har Svenska Ridspor-
förbundet med sig. 

– Ett förbud är inte uteslutet, 
säger Tobias Mattsson, ordfö-
rande i tävlingssektionen.

Det var i slutet på februari som 
Pether Markne fick nog och röt till 
offentligt. På en framridning un-
der tävlingar i Borås såg han ryt-
tare sitta med båda händerna på 
mobilen, helt uppslukade, medan 
andra kom in i ridhuset med sina 
hingstar. 

I ett inlägg på Facebook tog han 
bladet från munnen och skrev att 
nu skulle han se till att driva ige-
nom ett förbud mot att hålla på 
med telefonen på hästryggen.

Förbundet håller med
Responsen kom snabbt från Svens-
ka Ridsportförbundet. De håller 
med Markne om att frågan måste 
lyftas. Tobias Mattsson, ordföran-
de i tävlingssektionen, säger att de 
ser positivt på Marknes initiativ.

– Det är som med trafiken. Pro-
blemet är inte att folk pratar i tele-
fonen, utan allt annat de gör med 
den. Vi är glada att  Markne tog upp 
det här, och vi kommer att diskute-
ra frågan på ett möte den 22 mars. 
Efter det har vi mer information.

– Det kan bli ett förbud, men det 
kommer inte att gå snabbt, efter-
som frågan måste diskuteras ige-
nom grundligt först, säger Tobias 
Mattsson.

Respektlöst
Mobilanvändningen är en del av 
en ny kultur, menar Pether Mark-
ne. Framför allt yngre är ständigt 
uppkopplade eller går med musik i 
hörlurarna. Men även äldre ryttare 
är väldigt upptagna av mobilerna i 
alla möjliga sammanhang. 

Och fenomenet eskalerar, anser 
Pether Markne. Man ska alltid vara 
tillgänglig och man hänger på so-
ciala medier jämt, till och med på 
tävling. Det har blivit en trend att 
använda telefonen även på häst-
ryggen.

– Jag kan förstå att man kan be-
höva svara i telefon någon gång. 
Ingenting är svartvitt och jag är väl 
inget helgon själv. Men att sms:a 
och vara på Facebook när man ska 
förbereda sig på tävling, det är far-
ligt, respektlöst och osportsligt.

Närvarande
Även i det dagliga hanterandet av 
hästar borde hörlurar med musik 
och mobil användas med försik-
tighet.

– Hästar är flyktdjur och går på 
instinkter. Du måste vara närva-
rande när du umgås med hästar. 

Klubbar och ridskolor har nog en 
bra kultur kring detta, tror Markne.

– Problemet är större bland en-
skilda ryttare i privatstall.

Som ambassadör för ridsporten 
känner Pether Markne ett ansvar 
att upp den här sortens frågor.

– Jag vill absolut gå vidare. Vi 
måste våga ta i det här. 

Ulrika Fåhraeus

Markne vill ha regler 
för att använda mobil
På hästryggen. Enligt Ridsportförbundet är ett förbud möjligt

Kristian von Kru-
senstierna, dressyr
– Jag är kluven till 
ett totalförbud. 
Det kan hända att 
jag själv svarar 
i telefon när jag 
rider, mobilen är ju 

min arbetsplats ibland. Säkerhet 
måste man tänka på i all häst-
hantering och det handlar också 
om vilken häst det är, vad man 
gör och hur väl man känner den. 
På vår ridskola behöver vi inte 
ens ha en regel om det, eleverna 
har inte mobiler när de rider och 
skulle någon mobil ringa under 
lektion, då skulle den mobilen 
snabbt åka ut. 

Patrik Kittel, dres-
syr
– Jag tycker abso-
lut att det borde 
finnas regler om 
det här. Jag ska er-
känna att jag själv 
ibland svarar i tele-

fon när jag rider, men på tävling 
skulle det inte komma på fråga. 
Då handlar det om mitt fokus. Jag 
säger ofta till mina hästskötare att 
de inte ska sms:a eller liknande 
medan de handhar hästarna. Till 
dressyrryttarnas försvar vill jag 
säga att jag tror att det här är ett 
större problem bland hoppryt-
tare. Jag tycker att det telefoneras 
klart mindre på hästryggen bland 
dressyrryttare.

Anna Hassö, fält-
tävlan
– Det är väldigt illa 
med det här med 
telefonerna. Både i 
stallet och i sadeln. 
Det sms:as och 
pratas och surfas 

ständigt och det stjäl massor av 
koncentration från det man borde 
ha fokus på. Det kommer att 
hända en stor olycka förr eller se-
nare. Hoppa av hästen eller ta det 
sen. Jag håller helt med Markne 
om att det behövs regler.

Helena Persson, 
hoppning
– Jag tror att 
ett förbud kan 
vara svårt att få 
igenom. Det här är 
ett problem i hela 
samhället, det är 

ju fokus på mobilen i tid och otid. 
Men det är kanske inte så lätt för 
ungdomarna som är uppvuxna 
med det? Det är ju en säkerhets-
risk och självklart ska man inte 
prata i telefon när man rider. 
Kanske borde det in i grönt kort-
utbildningen eller liknande.

Linda Algotsson, 
fälttävlan
– Jag har nog inte 
stött på det så 
mycket att jag kan 
tycka att det är 
ett problem. Det 
finns annat på 

framridningarna som är ett större 
problem. Men självklart ska man 
inte hålla på med mobilen under 
en framridning eller helst alls när 
man hanterar hästar, det gäller 
att ha koll på hästen. Däremot är 
mobilen bra att ha med sig om 
man rider ut ensam.

Ulrika Fåhraeus, text 
Jan Gyllensten, arkivbilder

Närvaro
”Att sms:a och vara på 
Facebook när man ska 
förbereda sig på tävling, 
det är farligt, respektlöst 
och osportsligt.”
Pether Markne

Vill förändra
Pether Markne vill se 
regler mot användande 
av mobil vid hästhan-
tering. ”Vi måste våga 
ta i det här”, säger han. 
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