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Örestads Ryttaresällskap

VERKSAMHETSPLAN 2021
Ridskolan
Vi ska driva ridskolan med samma upplägg som under 2020, vilket innebär följande:
Vårterminen och höstterminen omfattar vardera 20 veckor, varav en teorilektion per grupp och
termin.
Vi ska fortsätta samarbetet med Realgymnasiet.
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
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.

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 mer och mer via Min ridskola.

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
Container:
Städning invändigt samt inventera.
Domarbod:
Fräschas upp invändigt.
Hindermaterial:
Se över vår hinderpark. Byta ut gamla och omoderna stöd.
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. Sektionen har en e-mail
adress, dit man kan vända sig för att få tag på någon av oss.
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 behöver ordna nya avspärrningar enligt senaste överdomar-rapporten.
Planerade tävlingar:
Vi följer utvecklingen av COVID-19 och anpassar vår tävlingskalender efter detta. Inga tävlingar är
än så länge inplanerade för 2021.

Trivselsektionen
Vi har för närvarande inga aktiviteter inplanerade och några medlemmar har också valt att lämna
sektionen. Vi väljer på grund av de rådande omständigheter kring COVID-19 att ha sektionen
vilande.

Ungdomssektionen (ÖRU)
Planen för 2021 är att vi ska följa alla restriktioner som är och kommer komma och gå efter dem i
allt vi gör.
Ordna mycket utomhusaktiviteter för barnen och hålla antalet nere.
Sen önskar vi att vi kommer kunna dra igång lite övernattningar till hösten och dessutom få lov att
hålla luciashowen. Men allt återstår och se!

Voltigesektionen
Det har blivit små ändringar i lagen men året startar med att vi har fullt i alla våra grupper,
och en kö börjar sakta bildas. Att intresset för voltigen är stort tycker vi är mycket roligt.
På tränarsidan har det också skett en del ändringar. Lisa Fagerberg har tyvärr slutat pga.
studier men hjälper till som stöd och hoppar in vid behov. Nya tränare till Diamant/Opal är
Elvira Haller, Lisa Wallin och Anna Bergström som linförare. Safir har då fått ett nytt
tränarpar i Kajsa Lindström och Elise Hofvander Vid linan där hittar vi Lena Hofvander. I
Rubin, Kristall och Smaragd är tränare och linförare intakta.
Under 2021 hoppas vi att få se nya fyrbenta stjärnor på våra volter. Mario har nu kommit
långt i sin träning och går regelbundet på Rubins träningar, vi hoppas att de kommer bli ett
fint team ihop. Kanel är fortfarande under galoppträning och går fint ihop med Diamant/Opal.
Carmani, Malaco, Klippan och Carana är redan stabila hästar som kommer att tränas för att
hela tiden hålla en hög standard. Vi har redan börjat träna lite med Lucky och han har
imponerat stort på oss under de få gånger som han gått på volten hittills, vi håller tummarna
att han kan lösa av de andra lite så småningom. Vi har hela tiden en god kontakt med
ridskolan om att hitta nya hästar till voltigeverksamheten.
Efter som COVID-19 ställde till det på tävlingsfronten under 2020 så blickar vi nu fram mot ett
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roligare tävlingsår under 2021. Vi är glada att vi haft möjligheten att kunna träna under hela
denna tråkiga pandemi och nu är voltigörer, tränare, linförare och hästar redo att visa upp vad
de under 2020 tränat på även om det fortfarande blir i lite ändrad tappning. Kristall satsar mot
ett SM i juli och vi hoppas på att få se alla Örestads lag på tävlingsbanorna med start på vår
hemmatävling i april, och sedan på övriga tävlingar där efter. Nu håller vi alla tummarna.
Vi hoppas på ett roligt voltigeår 2021

Team Dynamite
Jobbar för mer träning på MOVIE/Racewood (galopperande trähäst), vilket gör
träningarna mycket mer effektiva.
•

Att restriktionerna pga. pandemin lättar så att man kan börja tävla igen både nationellt och
internationellt. Även att träna för internationella topptränare.

•

Mål att kvalificera sig till årens mästerskap i Budapest (senior) samt Le Mans (junior) finns.

•

Under rådande pandemirestriktioner har teamet försökt att under året ändå ha en plan för
utveckling och ta sig an utmaningar och teknikträning som man annars under säsongen inte
hinner med. Att hela tiden pressa sig och se progression i utvecklingen på olika sätt.

•

Pernilla landslagsledare 2021.

•

Pernilla fortsätta sin utbildning till B-tränare.

