
HÄSSLEHOLMS RIDKLUBB 

Värdegrund – Vision – Policy 



Dåtid - Historia 
 Hässleholms Ridklubb (f.d. Röinge Ridskola) grundades 1972 . Verksamheten 

bedrevs vid anläggningen belägen vid korsningen av väg 21/23 ute på Röinge 
fram till 1989.  

  
 Hästarna transporterades på den tiden ner till Hässleholms ridhus med traktor 

och vagn. Detta för att kunna bedriva lektionsverksamhet under tak.  
 
 Då ridklubben fick möjligheten att ta över ett av de gamla regementsstallarna 

från regementet T4, var det ingen tvekan. Ett hem för hästarna med närhet till 
ridhus var självklart!  

  
 Betongplatta gjöts bakom ridhusen och stallbyggnaden transporterades ner i 

delar, ner till sin nuvarande plats. Verksamheten drogs igång med ny inspiration 
och nya möjligheter. En nytändning för alla! 

  
 Stallet ägs av Hässleholms Ridklubb. Marken och ridhusen ägs och drivs idag 

utav Hässleholms Ridhusförening. Denna förening drivs av medlemmar från 
både Hässleholms Ridklubb och Hässleholms Hästsportförening (tidigare en 
Ryttarförening och en Ponnyförening). 



Nutid - Framtid 

  

• Föreningens styrelsen består av ordförande och 5-7 ordinarie  
samt 1-3 suppleanter. Adjungerande är ridskolechef. 

 

• Föreningens Ungdomssektion består idag av ordförande och 6st 
styrelsemedlemmar.  

 

• Föreningen har i dagsläget ca 300 st medlemmar. 

  

• Ridskoleverksamheten bedrivs av föreningen. 

  



Vi vill med kunnande, engagemang och pedagogisk färdighet 
erbjuda våra medlemmar förutsättningar att  med hästen i fokus 
ges en meningsfull fritid. 

 
Hos oss erbjuds du: 
 

– Ridskoleverksamhet 
– Tränings- och tävlingsverksamhet 
– Uppstallning  
– Möjlighet att utvecklas som ledare och individ 
– Gemenskap i en trygg och säker stallmiljö 
– Kunskap om hållbar hästhållning 
 

 
 

 

Verksamhetsidé – Därför finns vi till 



Värdegrund – Det står vi för 

• Vi vill skapa en trygg och säker miljö där alla skall känna sig välkomna.  

 

• Vi vill driva en föreningsverksamhet där kunskap, gemenskap, glädje 
och omtanke skall vara våra ledord.  
 

• Vi skall alla hjälpas åt att vara goda förebilder för varandra. 

 



• Vi vill vara en ledstjärna för föreningar inom ridsporten i Sverige. 

  

Vision – Dit siktar vi 



Mål 

• Våra medlemmar ska få en bred kunskap inom hästhållning och 
individen ska inspireras och utvecklas. 
 

• Vi ska bedriva verksamhet utifrån en hållbar hästhållning. 
 

• Det ska finnas ett brett engagemang bland våra medlemmar för att 
bidra till föreningens utveckling och ekonomi. 

 



Verksamhetsområde - Fokus 

• Bedriva lektionsverksamhet på olika nivåer. 

 

• Erbjuda olika discipliner inom ridsporten. 

 

• Erbjuda fritidsridning för barn, ungdomar och vuxna med olika typer av 
funktionshinder, förutsättningar och/eller behov.  

 

• Verka för en meningsfull barn- och ungdomsverksamhet. 

 

• Genomföra tävlingsarrangemang inom olika discipliner på varierande 
nivåer . 

 

• Ge möjlighet för medlemmar att lösa licens och tävla för föreningen.  

 

 

 



Policy – allmän förhållning 

• Att alltid måna och värna om hästen och dess välbefinnande.  
 

• Att arbeta för att höja sammanhållningen och kamratskapet 
för att nå ökad trivsel och klubbanda.  
 

• Att respektera varandras olikheter och åsikter.  
 

• Att ordningsregler följs och respekteras.  
 

• Att nolltolerans råder mot all form av kränkande särbehandling. 
 

• Att vi följer kommunens riktlinjer för drogpolicy. 
 
 


