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Örestads Ryttaresällskap

VERKSAMHETSPLAN 2022
Ridskolan
Vi ska driva ridskolan med samma upplägg som under 2021, vilket innebär följande:
Vårterminen och höstterminen omfattar vardera 20 veckor, varav en teorilektion per grupp och
termin.
Vi kommer inte att fortsätta samarbetet med Realgymnasiet. Hösten 2022.
Ridning och hästkontakt för funktionsnedsättning med ca fem grupper per vecka.
”Knatteridning” ca tio söndagar per termin.
Interna klubbtävlingar på ridskolans hästar cirka en gång per månad i mån det går p g a COVID19.
”Kul med häst” under sommarlovet (juni) och höstlovet i samarbete med Fritidsförvaltningen.
Vi ska försöka utöka antalet bidragsberättigande aktiviteter.
Vi vill fortsätta utveckla vår avsuttna verksamhet i form av teoripass och clinics.

Anläggningen
Fritidsförvaltningens plan för underhåll och renoveringar fortsätter, där ingår i år bl a tak stora
ridhuset, solceller, renovering av hk-ramp och vissa stalldörrar.

Personal
Vi fortsätter med utbildningsinsatser genom Fritidsförvaltningen, Skånes Ridsportförbund och
genom Svenska Ridsporförbundet. Vi försöker även hålla oss uppdaterade runt olika hjälpmedel
på marknaden, för att underlätta de tyngre arbetsmomenten för personalen.

Administration
Arbeta vidare med Xenophon som är vårt dataprogram och Min ridskola. All anmälan till våra olika
aktiveter sker via Min ridskola. Vi håller på att gå över till att jobba med e-ekonomi.

Övrigt
Vi ska fortsätta arbeta för ökad trivsel och gemenskap på ridskolan.
Utöver sektionernas verksamhet, som har samma mål, kan detta ske genom:
•
•
•

att stödja och uppmuntra gruppträffar efter varje ridlektion
att ha fortsatt kontinuitet i cafeterian under lektionstid
att ordna fester

Ekonomi
Vi kan fortsatt se en positiv trend i vår ekonomi som känns stabil och bra. Den stabila
ekonomin gör att vi kan återinvestera och utveckla verksamheten vilket är enormt positivt.
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Hoppsektionen
Containern – Inget planerat. Behöver skaffa ny.
Domarboden – Inget planerat. Behöver skaffa ny.
Hindermaterial – Se över vår hinderpark. Måla om det som behövs.
Utbildning – Det är ett fortlöpande arbete med olika utbildningar för medlemmar som har hand om
denna position vid våra tävlingar.
Hemsidan - På hemsidan lägger vi ut information samt länkar till TDB när vi har tävlingar.Sektionen
har även en e-postadress dit man kan vända sig för att få tag på någon av oss.
Sponsorer – Fortsatt löpande arbete med att leta sponsorer. ÖRS trivselsektion kommer att
sponsra med ett hinder.
Funktionärer – Poängsystemet fortsätter som tidigare vid tävlingar som vi anordnar. Vi fortsätter att
ta väl hand om våra duktiga funktionärer.
Säkerhet – Vi jobbar aktivt med säkerhet under tävling. Vi behöver ordna nya avspärrningar enligt
senaste överdommar-rapporten.
Tävlingar 2022 - Inga tävlingar eller pay & jumps är inplanerade under vårterminen, men till
höstterminen har vi tänkt ha en dressyrtävling och även en Pay&Jump. Vi behöver ha minst en
tävling under 2022 för att få lov att ge ut licenser till ÖRS tävlingsryttare. Vi kommer att ställa krav
på våra tävlingsryttare att hjälpa till vid tävlingar

Trivselsektionen
Sektionen ska startas upp igen under 2022, vi börjar med att bjuda in intresserade till ett möte i
april.

Ungdomssektionen (ÖRU)
Nuvarande termin har ÖRU, än så länge, planerat att genomföra följande aktiviteter;
“fångarna i stallet”, stenplockartävling och spadag. I nuläget finns det även planer på att framemot
våren/sommaren hålla i en fotodag samt “sommarshow”.

Voltigesektionen
Framtidsplaner 2022
Carmani kommer att sättas i gång 1 februari. Då håller vi tummarna att allt kommer att gå bra så vi
får tillbaka vår fantastiska häst i verksamheten. Lag Kristall kommer att satsa på trähästcupen som
anordnas på olika orter i landet.
Vi har fått indikationer på att det är en del som slutar om Carmani inte blir frisk. Det finns inte
motivation till träningen om det inte finns någon häst och att man därmed inte kan komma på några
tävlingar heller.
Voltigen ser dock jättemycket fram mot racewooden där vi kan träna massor.
Lag Rubin börjar träna fys/bock varannan onsdag. Laget får även Carolina Lundh som
hjälptränare.
Voltigen har många barn som står på kö som vill börja. Vi hoppas på att kunna starta ytterligare ett
lag så småningom. Vi har en diskussion med ridskolan om vi kan få ytterligare träningstider där vi
kan starta upp en form av voltige där man anmäler sig inför varje träningstillfälle. Dessa träningar
kommer inte vara varje vecka utan fungera lite som knatteridningen. Vi vill göra detta för att få in
fler medlemmar i klubben och det är även ett tillfälle att ta in våra lite yngre voltigörer som tränare
och bygga föreningen underifrån.
De individuella tränar och satsar mot att kunna ställa upp i SM till sommaren.

