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VERKSAMHETSPLAN 2016 
 

Ridskolan 
Vi ska driva ridskolan med samma upplägg som under 2015, vilket innebär följande:  
Vårterminen och höstterminen omfattar vardera 21 veckor, varav en teorilektion per grupp och 
termin.  
Vi ska söka bidrag för en grupp i veckan som heter ”Idrotten vill” och det söker vi via Idrottslyftet. 
Vi ska fortsätta samarbetet med Realgymnasiet.  
Ridning och hästkontakt för funktionshindrade med ca fem grupper per vecka. 
Vi kommer att söka ett projekt inom idrottslyftet som heter ”samverkan med skolan”, detta är på 
skoltid och vänder sig till elever med funktionsnedsättning. 
”Knatteridning” ca tio söndagar per termin. 
Interna klubbtävlingar på ridskolans hästar ca en gång per månad. 
”Kul med häst” under februarilovet, sommarlovet (juni) och höstlovet i samarbete med 
Fritidsförvaltningen. 
”Kul med häst” under påsklovet i egen regi.  
Vi ska försöka utöka antalet bidragsberättigande aktiviteter. 
Vi ska fortsätta utveckla vår avsuttna verksamhet i form av teoripass och clinics. 
Vi ska fortsätta med working equitation kurser 
 

Anläggningen 
Eftersom vi i december 2012 blev klara med avtalet med Fritidsförvaltningen så ligger inte det 
tunga ekonomiska ansvaret på ÖRS i framtiden. Fritidsförvaltningen har en plan för eftersatt 
underhåll och renoveringar för ca 10 år framåt. 
Det vi har framför oss 2016 är renovering av personalens omklädningsrum, toaletter och duschar. 
Även toaletterna i anslutning till lektionssalen ska renoveras. 
 

Personal 
Vi fortsätter med utbildningsinsatser genom Fritidsförvaltningen, Skånes Ridsportförbund och 
genom Svenska Ridsporförbundet. 
 

Administration 
Arbeta vidare med Xenophon som är vårt dataprogram. 
 

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 börjar se en trend i vår ekonomi och den känns stabil och bra. Under 2016 kan det vara lämpligt 
att fundera på hur vi ska använda överskottet på bästa sätt inom föreningen. 
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Hoppsektionen 

Container 
Måla utsida container. 
Domarbod  
Nytt plåttak ska läggas på taket. Ledstång ska monteras vid trappan. 
Hindermaterial - 4 vita wings ska byggas. Måla hindermaterial inomhus skjuts på framtiden. 
Utbildning 
Det är ett fortlöpande arbete med nya funktionärer. 
Hemsida 
Vi lägger aktivt ut information samt länkar till TDB på ÖRS hemsida. Jana Södergren har fått 
förtroendet att ordna för hoppsektionens del. 
Sponsorer 
Fortsatt löpande arbete i sektionen. 
Funktionärer 
Poängsystemet fortsätter som tidigare år. Vi fortsätter att uppskatta våra funktionärer som tidigare 
med bra mat och omtanke. Hopptävling kommer att anordnas för kvalificerade funktionärer, 3 april.  
Säkerhet - Vi jobbar aktivt med säkerhet under tävling.  
Vi håller hög säkerhet på tävlingarna enligt överdomare. 
Tävlingar 
28 maj (ponny, lokal) 
 

 
Hästskötarsektionen 
Åsa Fristedt i personalen är ansvarig för skötarna. ÖRU står för att ordna aktiviteter för skötarna 
och Åsa ser till att alla skötare går skötarkurs. 
 

Trivselsektionen 

Vi ska anordna bussturer till Ullared, en på våren och en på hösten.  
Vi ska ha hand om kafeterian på våra interna hopp-och dressyrtävlingar.  
Vi kommer att anordna en familjedag på hösten och hjälpa ÖRU med Lucia. Även ha hand om  
kafeterian och lotterier då. 
Vi kommer att vara ridskolan behjälplig på olika sätt. 
 
 

Ungdomssektionen (ÖRU) 
ÖRU har planerat att fortsätta anordna övernattningar, tre på våren och två på hösten. Vi kommer 
att ha hand om cafeterian på tävlingen på Ribban i vår och troligtvis någon gång på våra interna 
tävlingar också. Vi kommer att planera Luciashowen och fortsätta arrangera aktiviteter för barnen 
och ungdomarna här på ÖRS. 
Pengarna som ÖRU får ihop tänker vi använda för att göra olika roliga aktiviteter med barnen och 
ungdomarna, men också till våra fina lektionshästar och ridskolan i allmänhet. 
 
 

Voltigesektionen 
Rickard Jandermark kommer att fortsätta utbilda och träna hästarna med hjälp av Melina Falberg, 
Klara Sjöström och Mirella Fredin. Vi känner att tjejerna i Lag 3 inte är tillräckligt säkra på hästen i 
galopp för att hjälpa till att utbilda hästarna. De hästar som kommer användas är Merlin, Westly, 
Malaco, Klippan och Belife. Klippan kommer gå ca 80 % som skritthäst. Medan de andra kommer 
att användas i både skritt och galopp.  
Lag 4 kommer att få tre nya i sitt lag och laget kommer att gå upp i klass svår skritt. Lag 3 kommer 
att  gå upp i klass lätt galopp. Det går framåt för båda våra lag just nu. Mycket träning väntar då de 
skall upp i nya klasser båda lagen.  
Vi planerar att vara med i så många tävlingar som det är möjligt. Hoppas på att hästarna håller sig 
friska så vi kan gå framåt på alla planen. Vi har två tävlingar på ÖRS inplanerade. För de 
individuella går det också jättebra.  
Sandra Anderberg har kommit tillbaka till ÖRS och tävlar för oss nu. Så inför år 2016 är det Sandra 
Anderberg, Sara Peterson, Mirella Fredin och vår långväga gäst Johamma Lindberg från Umeå 
som kommer tävla på hästen Lu.  
Inför detta året gör Team Lu en elitsatsning vilket innebär: Sara och Sandras stora mål är att kvala 
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till VM i Le Mans i Frankrike. Sandra vill på VM komma topp 15 vilket innebär att gå till final. 
Mirellas mål är att starta en internationell klass och kvala upp till högsta juniorklassen 
internationellt. För att nå detta krävs en gedigen plan och enorma förberedelse, både med träning 
men även att säkra de ekonomiska förutsättningarna.  
Team Lu kommer att börja tävlingssäsongen med ÖRS tävling den 10/4 för att sedan packa 
väskorna och åka till CVI Ermelo i Holland den 20-24 april. Sedan följer tävlingar i Laholm och 
Frillesås innan det är dags för CVI Flyinge den 16-19 juni. Den 6-10juli bär det iväg till årets största 
hästfest i Tyskland, CVIO Aachen, här är det bara seniorer som startar. Kort därefter är det SM 20-
24 juli och om det går som vi planerat avslutar vi med VM/EM i Le Mans, Frankrike. För att nå dit 
krävs massa träning. Vi planerar att träna häst på Lu onsdagar och söndagar + något 
bockpass/vecka. Vi kommer även under januari, februari och mars ha miniträningsläger en helg 
per månad.  
Det är planerat ett landslagsläger där voltigörer som tillhör landslaget eller utmanare till landslaget 
kommer att få träna för den franska flerfaldiga VM/EM medaljören Nicolas Adreani.  Även andra 
läger planeras att anordnas i egen regi där bl a häst och longör ligger i fokus. Team Lu arbetar 
även tillsammans med den danske toppen inom voltige, bla med Lasse Kristiansson och Rikke 
Laumann.   
I team Lu har vi ”bara” presenterat voltigörer, häst och tränare men bakom dessa står fantastiska 
föräldrar och sambos med flera. De ställer upp med allt från att köra hästen till träningar eller ta oss 
ut på 100-tals mil långa äventyr, agerar hästskötare eller sköta ”markservice” när vi är ute på 
tävlingar. Utan alla dessa runt om oss hade inget av detta varit möjligt. För att nå våra mål är det 
viktigt för oss i Team Lu att kunna ha roligt på vägen för att kunna nå ännu större framgång. 


