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VERKSAMHETSPLAN 2018 
 

Ridskolan 
Vi ska driva ridskolan med samma upplägg som under 2017, vilket innebär följande:  
Vårterminen och höstterminen omfattar vardera 21 veckor, varav en teorilektion per grupp och 
termin. Utöver den vanliga ridningen anordna kurser i dressyr, hopning och markarbete.  
 
Vi ska fortsätta samarbetet med Realgymnasiet.  
Ridning och hästkontakt för ryttare med funktionsvariation med ca fem grupper per vecka. 
Vi kommer att söka projekt inom idrottslyftet. 
”Knatteridning” ca tio söndagar per termin. 
Interna klubbtävlingar på ridskolans hästar cirka en gång per månad. Lättare småtävlingar för 
mindre rutinerade ryttare, typ Caprilli. 
”Kul med häst” under februarilovet, sommarlovet (juni) och höstlovet i samarbete med 
Fritidsförvaltningen.  
Anordna dagridläger för ryttare med funktionsvariation under sommarlovet. 
”Kul med häst” under påsklovet i egen regi.  
Vi ska försöka utöka antalet bidragsberättigade aktiviteter. 
Vi ska fortsätta utveckla vår avsuttna verksamhet i form av teoripass och clinics. 
  
 

Anläggningen 
Fritidsförvaltningen/Fastighetskontoret har en plan för eftersatt underhåll och renoveringar för ca 9 
år framåt.  
För 2018: 

 Planera för helrenovering av Svinastallet. 

 Påbörja renovering av personalkök och medlemstoaletter.   
 

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

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 
För andra året i rad har vi röda siffror på vårt resultat, detta kräver att vi tar tag i våra kostnader 
och ökar våra intäkter. 
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Hoppsektionen 

Container: 
Måla utsida container, skjuts på framtiden. 
Domarbod:  
Nytt plåttak ska läggas på taket. Ledstång ska monteras vid trappan. Skjuts på framtiden. 
Hindermaterial: 
Fyra vita wings ska byggas. Måla hindermaterial inomhus skjuts på framtiden. 
Utbildning: 
Det är ett fortlöpande arbete med olika utbildningar för medlemmarna i sektionen. 
Hemsida: 
Vi lägger aktivt ut information samt länkar till TDB på ÖRS hemsida.  
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. 
Säkerhet:  
Vi jobbar aktivt med säkerhet under tävling.  
Vi håller hög säkerhet på tävlingarna enligt överdomare. 
Tävlingar: 
Inga tävlingar är ännu bestämda för 2018. 
 
 

Hästskötarsektionen 
Under 2018 är planen att det skall hållas skötarmöten, ett möte på vårterminen och ett på 
höstterminen. Det skall göras mer reklam för mötena detta året så fler har möjlighet att medverka.  
 
Skötarkurserna kommer vi att ha en omgång på våren samt en på hösten. Utbildningen är på två 
tillfällen, cirka 1,5 timme per gång.  
Min förhoppning är att även detta året kan använda mig av duktiga medlemmar som vill hjälpa till 
och hålla i kurserna.   
 
Den årliga skötarridning kommer som vanligt att ske efter hästarnas semester, betet. Uteritter i 
skritt och trav, en mjukstart för både ryttare och häst. Anmälan kommer som vanligt upp innan 
sommaruppehållet.  
 
När vi närmar oss december och julen så kommer våra juldekorationer att sättas upp i stallen hos 
varje lektionshäst.  
 
 

Trivselsektionen 

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

Ungdomssektionen (ÖRU) 
ÖRU har planerat att fortsätta anordna övernattning, tre på våren och två på hösten. Vi kommer 
förhoppningsvis ha hand om cafeterian på Ribban någon gång detta år. Vi kommer arrangera 
luciashowen och fortsätta hitta på aktiviteter för barnen och ungdomarna på ridskolan. Vårt mål 
med detta år är att nå ut till fler barn och anordna aktiviteter som stärker sammanhållningen. De 
som utgår från sektionen är Anna Fransson, Hanna Åkerman och Moa Rincker. 
Pengarna som ÖRU tjänar ihop vill vi ska gå tillbaka till ungdomarna. Vi funderar även på att starta 
ett sparkonto för att kunna stå för inköpet av en ny ponny till ridskoleverksamheten. 
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Voltigesektionen 
Lina kommer att fortsätta träna Lucky så vi skall kunna ta in honom i voltigeverksamheten. Carana 
fortsätter som skritthäst åt lag Safir. Tova Carstensen linar Carana med hjälp av Mikaela Wemar. 
Så fort det finns en linförarkurs kommer Tova att gå den. Eftersom hon fyller 16 år i år så kommer 
hon att få lov att lina i skritt på tävlingar. 
 
Vårt lätt klass skritt lag kommer att tävla för första gången på vår hemmatävling. Om detta går bra 
kommer de att få tävla på flera tävlingar i år. 
 
Lag Diamant kommer att tävla i svår klass skritt denna termin eftersom de inte känner sig redo att 
gå upp i mixklass. Men de kommer at fortsätta träna i galopp. 
 
Lag Rubin kommer att tävla i lätt klass galopp. 
Denna terminen kommer vi att slå ihop Rubin och Diamant eftersom de oftast inte är fulla lag på 
träningarna och att vi saknar tränare. 
 
Lag Kristalls mål är att fortsätta träna med tremannakurer och försöka kvala till CVI som är under 
midsommarhelgen. Lyckas de inte med detta satsar de på att vara med på SM i Laholm. 
 
Vi har planer på att anordna någon bocktävling detta år utöver våra två hemmatävlingar. Detta för 
att få mer fokus på att bocken är väldigt viktig i träningen och att man inte behöver ha häst så 
mycket. 
 
Hoppas på att våra hästar håller sig friska. 
 
 
 
 
 
 


