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Arbetsplan 2006 – 2008


Arrangemang
Klubbens ambition ska vara att kunna göra bra arrangemang. Det kan gälla
Tävlingar, Luciashow, Öppet Hus, Familjedagar etc. Vi ska arrangera bra
aktiviteter för barn- och ungdom.



Bidrag
Klubben ska utröna olika bidragsmöjligheter för att finansiera utökad/utvecklad
verksamhet.



Föredragshållare/Clinics
Bjuda in föredragshållare och hålla Clinics (dressyr/hoppning/tömkörning etc)



Hindermaterial
Hinderparken behöver ses över. Klubbens möjlighet är att genom eget arbete
med hindermaterialet generera SISU-poäng, vilket i sin tur ger pengar till att
köpa nya hinder. En annan möjlighet är också att delta i Ridsportförbundets
tävling. Klubben som har flest medlemmar som tar Ridborgarmärket vinner en
ny hinderpark.



Information
Klubbens hemsida www.haningebygdensryttarforening.a.se ska utvecklas.
Riksidrottsförbundet har gjort ett avtal med n3sport som, administrerar Klubben
Online. Detta är ett system som gör det möjligt för klubbar att direkt
administrera sin klubbverksamhet gentemot RF. Därav ser hemsidan ut som den
gör, med reklam och loggar. Kommande års större aktiviteter ska färdigställas
på hösten. Gemensamt utskick görs tillsammans med Ridskolan inför årsskiftet.
Målet ska vara att ha en god, löpande information på hemsidan. Det finns 4
anslagstavlor i anslutning till stallet. Styrelsen – Ungdomssektionen Utbildning och Tävling.


Kaninhoppning och Agility
Klubben vill verka för att möjlighet till kaninhoppning och Agility fortsätter.



Kansli
Kansliets utrustning behöver ses över. Till kansliet bör införskaffas en bärbar
dator för tävlingssekretariatet. En digitalkamera för dokumentation till
hemsidan. Kopieringsmaskinen behöver ses över eller bytas ut. Ett högt plåtskåp
för förvaring/post bör införskaffas. TV-DVD utrustning behövs för utbildning.
Ytterligare bokhyllor, etc.



Ljudanläggning
Ljudanläggningen till ridhuset ska ses över och kompletteras.



Märkestagning
Klubben bör möjliggöra märkestagning på olika nivåer för medlemmarna. Detta
för att man ska kunna få ett ”kvitto” på sin utbildningsnivå. Det finns
Barnmärken, Ridborgarmärken och Ryttarmärken.
Klubbens ambition ska vara att märkestagning blir en vanlig företeelse och en
strategi kan läggas upp tillsammans med Ridskolan för att göra det möjligt.



Privatryttare
Förbättra för privatryttare; i möjligaste mån hörsamma ev önskemål och utbyte.
Klubben välkomnar privatryttare som visar sig på tävlingsbanorna med god etik
och moral i HBRF:s anda.



Renovering/ombyggnation av Café Blåkulla
Klubben ska ombesörja ombyggnad av Caféet. Vatten och avlopp ska anslutas.
Klubben utreder med ridskolan om det är möjligt att få utöka utrymmet genom
att flytta en vägg mot hinderförrådet.



Samarbete med andra ridklubbar/ridskolor
Klubben vill verka för utbyte och gemenskap med andra klubbar och ridskolor.
Våra medlemmar ska få träffa medlemmar från andra klubbar i olika aktiviteter.
Det kan gälla inbjudningstävlingar eller annan avsutten verksamhet.
Erfarenhetsutbyte är också viktigt.



Sponsring - marknad
En grupp bör tillsättas för att utröna olika möjligheter till olika slags sponsring,
både inför tävlingar och annat. Se över klubbens möjligheter till egna intäkter.



Studiebesök
Klubbens ambition är också att göra diverse studieresor och bussresor. Detta kan
även göras tillsammans med andra klubbar. (Falsterbo, Strömsholm, Flyinge,
stuteri/uppfödning, Hovstallet/Polisstallet, Täby Galopp, dressyrryttare,
hoppryttare etc.)


Tävlingskommitté
En tävlingssektion med en tävlingsansvarig och en grenansvarig i dressyr resp.
hoppning ska bildas. Tävlingsansvarig kan vara ledamot eller adjungerad till
styrelsen. Styrelsen ska uppmuntra medlemmar att ta del i arbetet med att bilda
en bra och engagerad tävlingskommitté. Styrelsen ska erbjuda utbildning.
Funktionärer ska utbildas både internt och externt. Genom träningstävlingar och
klubbtävlingar ska vi träna vår färdighet. Vi ska uppmuntra medlemmar till att
ställa upp och även bilda en bra funktionärsstab (”blåmyror” ?) Utbildning
ska erbjudas även för denna grupp.
Målet ska vara att även kunna arrangera externa tävlingar av god kvalité.



Ungdomssektionen HBRF-U
Styrelsen/utbildningsansvarig och fritidsledaren ska stödja Ungdomssektionen.
Ledarskap och engagemang ska uppmuntras. För ändamålet ska
ungdomssektionen erbjudas utbildning i föreningskunskap och ledarskap.
Ungdomssektionen ska ha tillgång till kansliet för att sköta sin verksamhet.



Utbildning
Utbildning ska värderas högt i verksamheten. Utbildning och träning ger
färdighet och kunskap. Både den avsuttna och den uppsuttna delen är viktig.
Ridskolan ansvarar för TemaTeori (speciella arrangemang) och vanlig teori på
lektionstid ett antal ggr per termin. Klubben ska kontinuerligt deltaga i relevanta
utbildningar för att öka föreningskunskapen och utveckla
föreningsverksamheten.
Styrelsemedlemmar ska erhålla utbildning i föreningskunskap för att kunna
förvalta verksamheten. Klubben ska i samarbete med Ridskolan,
Ridsportförbundet och Stockholms Idrottsutbildare verka för god utbildning
både i den uppsuttna och den avsuttna verksamheten. (God ridning och god
sits – ska ge resultat ! …)
I utbildningssyfte och i Ridsportförbundets anda ska Klubben anordna
stiltävlingar (Dressyrryttartest och Hoppning med stilbedömning).
Referenslitteratur/böcker ska köpas in till kansliet och ett mindre bibliotek så
småningom byggas upp. Medlemmar ska få tillfälle att låna böcker via kansli
och fritidsledare.
Medlemmar ska delta i barn- och ungdomstävlingar även inom den avsuttna
verksamheten. (Vi i Stallet – studiecirkel hålls av Ungdomssektionen för de
yngre barnen och Hästkunskaps Cup – Fritidsledaren håller i studiecirklel för
de äldre). Varje år tävlar olika Ridklubbar mot varandra i Idrottens Hus, Solna
resp. Strömsholm.



Ungdomsledare
Klubbens ambition är att säsongsanställa ungdomsledaren. För att hålla en bra
verksamhet för klubbens yngre medlemmar behövs en ungdomsledare på fasta
tider i veckan. Denna ska även stödja ungdomssektionen och dess styrelse.



Ändamålsenliga klubblokaler – Teorisal etc
För att Klubben (i samarbete med Ridskolan) ska kunna utveckla/utöka
verksamheten på anläggningen (utbildning och annan klubbverksamhet) behövs
ändamålsenliga klubblokaler. Klubben undersöker om det är möjligt att göra om
en del av höskullen till gemensam samlingslokal - teori- och utbildningssal.
För Styrelsen 2006
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