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VERKSAMHETSPLAN 2020 
 

Ridskolan 
Vi ska driva ridskolan med samma upplägg som under 2019, vilket innebär följande:  
Vårterminen och höstterminen omfattar vardera 21 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. 
”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. 
 
 

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 2020 är byte av staket runt hagarna.  
 

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. 
 

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. 
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Hoppsektionen 

Container: Måla utsida container, skjuts på framtiden. 
Dommarbod: Nytt plåttak. Skjuts på framtiden. 
Hindermaterial: Se över vår hinderpark, eventuellt måla. Köpa in bakstöd. 
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 överdommarrapporten. 
Planerade tävlingar: Pay & Jump, 8 mars och 10 maj 2020 
 
 

Hästskötarsektionen 
Under 2020 är planen att det skall hållas skötarmöten, ett möte på vårterminen och ett på 
höstterminen. Minst en gång per termin kommer vi att anordna skötarkurs. Den årliga 
skötaridningen 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 som vi gjorde året 2019. 
 
 

Trivselsektionen 
Under året kommer vi att anordna bussturer till Ullared.  
Vi kommer också fortsätta med att ha hand om kafeterian på våra interna hopp- och 
dressyrtävlingar.  
Vi kommer att hjälpa till att anordna en familjedag på hösten, en städdag under våren samt 
julshowen i december. Vi kommer även ha hand om kafeterian och lotterier då. 
Vi kommer att vara ridskolan behjälplig på olika sätt. 
 
 

Ungdomssektionen (ÖRU) 
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Voltigesektionen 
Just nu har vi helt fullt i alla grupper och kan inte ta in fler voltigörer. Vi har startat ett kösystem och 
har redan fyra barn i kö. Jättekul att intresset är så stort. 
 
På hästfronten har vi Mario och Kanel under upplärning. Det känns som om vi har många hästar i 
voltigen men trots det fattas vi galopphästar. Många lag har gått på voltige i många år och behöver 
flyttas upp i tävlingsklasser. Men vi har inte kunnat göra det eftersom vi inte har tillräckligt många 
hästar som kan gå i galopp. Vi har fem lag som skulle kunna träna i galopp. Och på tävlingar krävs 
det då att vi har fem hästar som går i galopp.  
 
Just nu har vi endast Carmani och Malaco som fungerar. Skritthästar är inga problem. 
 
Vi har fått erbjudande från Lisa Åberg att testa deras häst Zalle som vi har testat tidigare. Här har 
vi inte funderat klart än hur vi vill göra. Men det hade varit en bra möjlighet för att slippa belasta 
ridskolans hästar. 
 
Under år 2020 hoppas vi på att Carmani kan börja åka ut på tävlingar. 
 
Örestads voltige kommer att hålla i SM år 2020. Här förbereder vi för fullt och hoppas på ett bra 
SM. 
 
 
 
 


