
MiljöChecken  
Checklistan för gröna tävlingsarrangemang
Tillsammans vill vi utvecklas mot vår vision Svensk ridsport –  världens bästa! 
Det gör vi genom att  driva en  ansvarsfull  verksamhet som bidrar till en  hållbar 
miljö för människan,  hästen och  planeten. Alla kan bidra på något sätt.

 Vid inköp av gåvor, blommor, kontors
material och annat inför tävlingsdagen  
försöker vi handla från lokala leveran törer 
med uttalad hållbarhetsprofil.

 I möjligaste mån presenteras listor, 
 resultat och annan information digitalt. 

När vi målar om tävlingsmaterial såsom 
hinder, använder vi miljövänlig målarfärg.

Vi försöker hyra eller låna istället för att 
köpa nytt, som till exempel dukar,  möbler, 
 dekoration, tävlingsmaterial och tält.

Alla rengöringsprodukter till disk, städ 
och tvätt är miljömärkta.

Vi har många avfallsstationer som är 
 placerade på lämpliga ställen och de är 
tydligt uppmärkta med skyltar.

Vi har avfallsbehållare för sortering av 
exempelvis papper, plast och matavfall. 

Vi pantar flaskor och burkar.

Vi uppmuntrar och informerar besökare 
om att om möjligt åka kollektivt,  
samåka eller cykla till tävlingsplatsen.

Vi erbjuder minst en vegetarisk rätt.

Vi strävar efter att servera 
 lokal producerad och ekologisk mat.  

Vi erbjuder kranvatten istället för 
 mineralvatten på flaska. 

 Vi försöker undvika små paket av  
salt,  socker, kaffe och smör och  istället 
köpa in större förpackningar med 
 möjlighet till refill.

I möjligaste mån använder vi tallrikar, glas 
och bestick som tål maskintvätt. Om vi 
 köper engångsartiklar är dessa gjorda i 
papp eller annat miljövänligt material. 

 Vi hjälps alla åt att mocka efter våra hästar 
och allt som mockas på tävlingsplatsen och 
banorna läggs på gödselstacken.

 Vid behov av bevattning av fram ridnings- 
och tävlingsbanor prepareras de i första 
hand med uppsamlat regnvatten.

Inköp inför  
tävlingsdagen

Hantering av avfall 
och sopor

På framridnings- 
och tävlingsbanan

Påväg till och från 
tävlingsplatsen

Servering på  
tävlingsplatsen

Nedan hittar ni en checklista över klimatsmarta åtgärder i samband med tävling.  
Utgå från era  förut sättningar och checka av så många som möjligt.

https://www.naturskyddsforeningen.se/miljomarkningar
https://mötesbranschen.se/9-tips-pa-hur-du-gor-ditt-evenemang-mer-miljovanligt/
https://ftiab.se/143.html
https://ftiab.se/143.html)%2520
http://stallkvickstorp.se/about/ridhusbevattning.html
http://stallkvickstorp.se/about/ridhusbevattning.html
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