
Agria och Svenska Ridsportförbundet förnyar samarbetet
Det blir en tydligare breddsatsning med mer fokus på den lokala ridklubben och ridskolan genom ridsportförbundets 19 distrikt.
Det är innebörden i det förnyade avtalet mellan Agria Djurförsäkring och Svenska Ridsportförbundet, där Agria nu blir
förbundssponsor.  I det nya avtalet satsar också Agria på att ge ridsportens allsvenska en nystart och en större publik med final
under Stockholm International Horse Show.  

Förändringen är en del i en större strategi att stödja ridsport och avel på bredden och i högre grad verka för en god grundutbildning av både
hästar och ryttare. 

-    Vi vill bidra till ökad kompetens inom ridsporten på alla nivåer. Fler ska ha möjlighet att rida, träna och tävla på sin egen nivå. Den svenska
ridskolan är unik och en viktig del i att fostra kommande hästägare och ge de nödvändiga baskunskaperna, säger Stefan Fur,
affärsområdeschef på Agria Djurförsäkring.

Agria går också in med ett större engagemang i ridsportens elitserie, AgriaAllsvenskan, som är en lagtävling för ridklubbarna i Sverige. Serien
har i och med det blivit mer omfattande, fått mer prispengar och avslutas med en final med internationell prägel i Ericsson Globe.
AgriaAllsvenskan elitserie får sex deltävlingar 2013 och serien avslutas med kvarts- och semifinaler innan finalen i samband med Stockholm
International Horse Show.

-    AgriaAllsvenskan är en bred elitsatsning för alla Sveriges ridklubbar och ger värdefull tävlingserfarenhet. Vi tycker det är viktigt att man
värnar om sin klubb - det handlar om att skapa lagkänsla och förebilder på hemmaplan, säger Stefan Fur.

-    Vi ser fram mot en ny period tillsammans med Agria, föreningarna och ridskolorna och deras verksamhet är grunden för svensk ridsport
och det ska bli spännande med breddsatsningen, säger Carina Sjöberg, generalsekreterare på Svenska Ridsportförbundet.

Agria förlänger även det nu 20-åriga samarbetet med Stockholm International Horse Show som huvudsponsor.
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Agria Djurförsäkring är Länsförsäkringars specialistbolag för djur- och grödaförsäkringar. Vi har försäkringar för hästar, hundar, katter, övriga smådjur, lantbruksdjur och gröda.
Förutom att vi erbjuder flexibla försäkringar samarbetar vi med flera djurägarorganisationer samt bidrar till veterinärmedicinsk forskning. Agria finns i Sverige, Danmark, Norge och
Storbritannien.


