
 

                                    

Inledning: 

 Föreningen bildades 1972 och har i dagsläget ca 400 medlemmar. Den huvudsakliga 

verksamheten är att driva ridskola för medlemmar samt att bedriva tränings- och 

tävlingsverksamhet för föreningens medlemmar.  

 Föreningen är öppen för alla medlemmar. Ung som gammal, nybörjare som 

avancerad, med eller utan funktionshinder och där alla medlemmar har lika stort 

värde.  

 Ridskoleverksamheten bedrivs i ridklubbens regi. All verksamhet ska bedrivas med 

kunnande, engagemang och pedagogisk färdighet riktad mot alla åldrar, oavsett 

kunskapsnivå och förutsättningar. 

 Verksamheten planeras och drivs av styrelsen som ger riktlinjer och mål för 

verksamheten. Det finns grupper med olika inriktningar för att utveckla 

verksamheten. 

 Verksamheten är en arbetsplats med flera anställda. Det finns även personer som har 

sin sysselsättning här via arbetsförmedlingen, omsorgen och olika former av praktik.  

 Det finns en ungdomssektion med egen styrelse. Denna anordnar medlems-

aktiviteter för att främja gemenskapen bland barn och ungdomar som vistas i stallet. 

Ungdomssektionen är representerad i huvudstyrelseen. 

 Vi har samarbete med skolor, utredningshem, barnhabilitering och annan form av 

verksamhet för funktionshindrade. Vi har också samarbete med andra föreningar. 

 Föreningen äger stallet där hästar, förråd samt allmänna utrymmen, såsom 

klubblokal och kontor, finns. Stallet rymmer plats för 31 hästar och ponnyer. De flesta 

är ridskolehästar, vilka ägs av föreningen.  Det finns även ett antal inackorderingar.  

Föreningen betalar för drift och underhåll av stall.  

 Klubben har ett ökat samarbete med både Skånes ridsportförbund och 

Skåneidrotten, med syfte att kvalitetsäkra och utveckla verksamheten. 

 Vi är representerade i Hässleholms ridhusförening. Denna upplåter utan kostnad och 

på obegränsad tid mark åt hagar till föreningen.  

 Tillgång till ridhus och paddockar får man genom att hyra tid på anläggningen från 

Ridhusföreningen, ändamålet för detta är träning och tävling. Anläggningen är 

centralt belägen i Hässleholm med bra cykelbanor hit och en busshållplats som 

trafikeras två gånger per timme endast ett par minuters gångväg bort. Detta gör att 

anläggningen är synnerligen tillgänglig för våra medlemmar. Det är ett hårt tryck på 

ridhusen och behov av ytterligare ett ridhus finns.  
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För 2017 planeras följande aktiviteter: 

 Ridskoleverksamhet under vår- och hösttermin. Idag bedrivs ridskola under veckans 

alla dagar och avsikten är att verksamheten ska öka. Ridskoleverksamheten är till stor 

del en barn- och ungdomsverksamhet men ska även attrahera vuxna ridande. 

 Föreningen skapar förutsättningar för privatryttare att utvecklas i verksamheten. 

 Under vår och höst anordnas städ- och byggdag då medlemmarna hjälps åt att rusta 

upp anläggningen. 

 Återkommande evenemang, t ex clinics, klubbtävlingar, ponnycup, programridning 

och Pay and jump/ride, hålls under året. 

 I december planerar vi en Luciashow/julavslutning.  

 Avsikten är att verksamheten för funktionshindrade ska fortsätta växa.  

 Aktiviteter sker under skolans alla lov.  

 Ungdomssektionen anordnar aktiviteter för föreningens barn och ungdomar. 

 Ridläger anordnas under ridskolans sommaruppehåll. 

 Ungdomar som är aktiva i föreningen ska erbjudas gå ungdomsledarkurser som 

distriktet anordnar. 

 Föreningen anordnar tävlingar i dressyr, WE och hoppning. 

 Deltagande av lag i Ponnyallsvenskan hoppning och dressyr div II, dressyr knockout 

för ponny och för häst. Detta är lagtävlingar som främjar gemenskapen inom 

föreningen. 

 Föreningen för en fortsatt god dialog med kommun kring utvecklingen av verksamhet 

och anläggning. 

 Föreningen deltar i olika projekt tillsammans med näringsliv och kommun.  

 Föreningen fortsätter utveckla sponsorarbetet, utöver de privata sponsorer som 

redan finns. 

 Vi deltar i ett treårigt projekt med Agria/Länsförsäkringar, projektet handlar om att 

utveckla ett hållbart ledarskap och en hållbar hästhållning. 

 Under året genomför styrelsen en planeringshelg för att utveckla verksamheten. Då 

sätts årshjul, strategier och utvecklingslinjer dras upp. 

 Öppet hus-dag för att välkomna nya medlemmar till föreningen genomförs. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Målsättningar: 

 Föreningen har som målsättning av ge förutsättningar och strategier så att klubben 

kan bedriva en professionell och säkerhetsmedveten ridskola där alla medlemmar är 

välkomna. 

 Föreningen ska fortsätta att arbeta för att kostnaden för medlemskap i klubben och 

ridavgifter kan hållas på en så låg nivå som möjligt utan att kvaliteten på ridskolans 

verksamhet blir lidande.  

 Våra medlemmar ska lära sig en säker och omsorgsfull hästhållning.   

 Våra medlemmar ska genom ridningen och gemenskapen stärkas i sin självbild, 

utveckla sin empati för såväl djur som människor samt ges möjlighet att stärka sina 

ledaregenskaper.  

 Våra medlemmar ska genom träningen bli mentalt och fysiskt förberedda för att 

självständigt kunna planera och genomföra såväl sin egen som ponnyns/hästens 

träning. 

 Våra medlemmar är till stor del unga flickor och vi ska verka för att statliga och 

kommunala resurser kommer dem till del i samma utsträckning som till idrotter som 

har stor andel aktiva pojkar. 

 Vi ska fortsätta att hitta samarbetsformer med Hässleholms Hästsportsförening, som 

också är aktiva på anläggningen. 

 

 

Visioner för de närmaste fem åren 

 Anläggningen ska byggas om och utökas. Nytt stall, fler uteboxar, nya 

personalutrymmen, klubbrum, nya hagar och ytterligare ridhus.   

Anläggningen ska vara anpassad för att möta allas behov och vara miljöanpassad.  

 Vi vill utöka arbetet med ridning för människor i särskilda behov.   

 En ridslinga som även ryttare med funktionshinder kan använda ska anläggas.   

 Ett utökat samarbete med andra föreningar och skolor. Fritidsverksamhet ska finnas.  

 Föreningen arrangerar fler egna tävlingar. 

 Det ska finnas en välbesökt caféverksamhet. 

 
 

VÄRDEGRUND 
Vi vill skapa en trygg och säker miljö där alla våra medlemmar 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. 


