
Verksamhetsplan för 
Hylte Ryttarförening 2022 

 
 

Vår verksamhetsidé 
Hylte Ryttarförenings viktigaste verksamhet är ridskolan och vi bedriver träning och tävling 
inom ridsporten. Vi vänder oss till alla barn och vuxna som är intresserade av hästar. 
 
Vår vision 
Vi vill ha en anläggning som skapar möjlighet för klubben att bedriva ridskola och tränings- 
och tävlingsverksamhet. Det ska vara bra stämning inom alla områden och alla ska vara 
stolta över sin klubb. Alla ska följa våra riktlinjer som t ex bemötandepolicy, drog- och 
alkoholpolicy m m. 
 
Ridskola 
Drivs ideellt och är grunden i vår verksamhet. Vi vill behålla elevantalet på 130-145  fördelat 
på 6-7 elever per grupp.Vi ska ha flexibilitet i lektionsplaneringen. Här ska finnas välutbildade 
och trygga hästar, varav 3-5 stora hästar och 5-6 ponnyer som behöver gå 2-3 pass om 
dagen. Att höja kvalitén på både hästar och lektioner är ett pågående arbete. 
 
Målet är att ha en verksamhetsansvarig instruktör som kompletteras med två timanställda 
ridinstruktörer. Vi kommer sträva efter att lösa säkerheten i stallet under lektionstid. Vi vill 
utvärdera vår verksamhet årligen. Arbetet med Systematiskt Arbetsmiljöarbete kommer att 
fortsätta. En utbildningsplan ska göras med varje elev, i teorilektionerna ska föräldrar 
inkluderas och det ska ingå både häst- och tävlingskunskap. 
Både styrelse och tävlingssektioner ska vara delaktiga genom personlig närvaro vid 
terminsuppstart eller inför tävlingar. 
 
Fodervärdssystemet utgör grunden för omhändertagandet av hästar på helger och lov, 
tänkvärt är att som fodervärd har du både rättigheter och skyldigheter. Under 
sommaruppehållet hyrs hästarna ut för lättare arbete och bete. Det finns avtal för 
sommarhästar som ska följas. 
 
Vi vill även fortsätta att ha specialanpassad verksamhet för t ex funktionsvarierande, 
tävlingsgrupper och enskild träning. 
 
Träning och tävling 
Anordna klubb- och lokala tävlingar och gärna pay&ride och pay&jump i samband med 
dessa. Samt ordna programridningsträning. Detta ska gemensamt planeras in med hopp- och 
dressyrsektion samt ridskola i början av året på mötet där årets aktiviteter samordnas. 
 



Vi jobbar på att få ihop lag i både hopp- och dressyrallsvenskan, ponny och häst. Vi vill att 
det ska ordnas möjlighet för regelbundna externa träningar i hopp och dressyr, där även 
elever på ridskolehäst ska kunna vara med och utvecklas. Vi är heller inte främmande för att 
ha clinic eller liknande i andra grenar som vi inte brukar ha.  
 
Anläggningen 
Här är ett ständigt arbete för att hålla stall, ridbanor, gård och hagar i gott skick och det 
behövs många ideella krafter som medverkar. 
 
Vi ska fortsätta arbeta för bättre inhysning av lektions- och privat hästar och beakta 
möjligheten för en sjuk-/isoleringsbox. Behovet av totalrenovering av stallet är akut. Vi 
väntar på kommunens svar efter deras besiktning från Växa som aktualiserat detta. Sedan 
starta upp vår del av detta arbete och kartlägga medel till resurser från t ex fonder som 
Bygdemedel och Allmänna Arvsfonden. 
Handikapptoalett finns fortfarande inte ,vi fortsätter påminna kommunen om detta. 
 
 
Ekonomi 
Ridskolan bör vara självbärande, men ofta krävs stöttning från andra verksamheter. Alla 
aktiviteter ska fortsätta att värderas även ekonomiskt. Vi kommer att fortsätta med diverse 
försäljningsaktiviteter såsom lotter, kakor, kläder m m. Arbetet med att söka sponsorer till 
tävlingar, anläggning och ridskola kommer att fortgå. 
 
Alla typer av bidrag som t ex investeringsbidrag från kommunen, LOK-stöd m m fortsätter att 
ansökas som förut. 
 
Utveckling 
Vi vill göra roliga aktiviteter, utbildningar och gemensamt åka på föreläsningar och tävlingar 
tillsammans med våra ungdomar.  
 
Vi kommer i våra kommittéer att utvärdera vilken framtida vision klubben ska ha och vilket 
mål vi vill ha med verksamheten framöver. Samt hur vi når fram till dessa mål. 
 


