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Vindelns Ridklubb Visioner och Mål!

Vindelns Ridlkubb
Västomån 365
92232 Vindeln

Vindelns Ridklubbs verksamhetside´
VRK vill vara en ridklubb för alla. Alla ska känna sig välkomna. Vi vill vara en god förebild inom ridsporten och vill
att såväl barn, ungdomar och vuxna, nybörjare som tävlingsryttare, såväl aktiva ryttare som föräldrar och kompisar ska
trivas och ha kul hos oss.
Vi strävar efter att hålla en hög säkerhet på hela verksamheten för att undvika olyckor. Våra hästar är väldigt snälla
och väl anpassade för sin uppgift.
Vi vill lära ut god hästhållning och alla elever ska kunna utvecklas efter sina egna förutsättningar och mål.
Verksamheten för barn ska syfta till att barnen har roligt och att den till stor del upplevs som lek. Den ska också
stimulera barnen att ta ansvar och skapa förutsättningar för bra attityder och värderingar till häst och människa.
Vi ger även våra elever möjlighet att prova på tävling med ridskolans hästar.

Ridskolans mål och visioner:


Ridskolans huvudsakliga uppgift och mål att fortsätta med är att lära ut den klassiska ridkonsten med
målsättning att skapa goda ryttare.



Vi ska satsa på att killarna kommer in i verksamheten mera genom speciella killgrupper och även
specialgrupper med Beriden Bågskytte som komplement till den vanliga ridningen.



Vi ska erbjuda klubbtävlingar och specialkurser i dressyr och hoppning regelbundet. Detta är för alla!
Antingen med lånad Ridskolehäst eller med egen häst.



Vi ska regelbundet erbjuda barn och ungdomar att prova på ridning så att antal ridande i kommunen ökar. Vi
ska arbeta för att bevara befintliga lektionsryttare samt välkomna nya!



Vi ska med hjälp av Ungdomssektionen marknadsföra ridskolan som fritidsgård! Till oss ska du kunna
komma och bara ”vara” tillsammans med hästarna och kompisarna.



Vi ska bli ännu bättre på att vidareutbilda våra Ridskolehästar.



Vi ska fortsätta med specialgrupper för mindre barn som vill satsa på ridningen och så småningom prova på
tävling.



Vi ska lära ut god hästhållning och värna om att alla hästar behandlas med kunnande, respekt och omsorg.



Vi ska utveckla utbildningsutbudet till befintliga medlemmar genom att anordna unghästkurs,
löshoppningskurs, tappsko kurs m.m



Vi ska fortsätta att arbeta i nära samarbete med SISU idrottsutbildarna. Samt skapa projekt för aktiviteter inom
ramen för idrottslyftet.

Mål gällande anläggningen:
Vindelns Ridklubb jobbar för att anläggningen ska vara i ett bra skick. Det ska vara städat och bortplockat, ordning
och reda. Detta för att skapa trivsel samt för att miljön ska hålla hög säkerhet för hästar, personal och medlemmar.


Vi vill bygga en utomhusläktare intill vår uteridbana.



Vi vill förbättra köket uppe i cafeterian.



Vi vill i samarbete med Vindelns brandkår upprätta en tydlig säkerhetsplan vid brand.



Vi ska sätta upp ”brand skåp” med knivar och grimskaft.



Vi vill titta på möjligheter att ställa upp uteboxar i anslutning till ridhuset.



Intill hinder förrådet vill vi bygga ett förråd och ett litet garage för fyrhjulingen.



Vi vill införskaffa en större container för förvaring av spånbalar.

Tävling:
Vindelns Ridklubb ska anordna egna tävlingar på alla nivåer. Allt från klubbtävlingar upp till Nationella tävlingar.
Kommande verksamhetsår har vi som mål att klubben representeras av privat och lektionsekipage i följande
lagtävlingar:
Ponny – Hoppning - Div II, Div I samt Elit.
Ponny – Dressyr – Div III
Häst – Hoppning - Div III, Div II.
Häst – Dressyr - Div II


Vi ska förbättra och ständigt utveckla vårt anordnande av tävlingar.



Vi ska erbjuda bra träningsmöjligheter för våra tävlingsryttare.



Vi vill skapa en ännu större lagkänsla bland tävlingsryttarna. Jobba med mental träning.



Vi ska genomföra tävlingsryttarmöten varje termin. Där har vi genomgång av avslutad säsong och planerar
inför kommande.



Vi ska upprätta fungerande arbetsgrupper för tävlingsarrangemang där alla känner sig delaktiga och vet precis
vad som ska göras. Skapa checklistor, dokumentation och uppföljning av tävlingar.

Sponsorarbete:
Sponsorgruppen på Vindelns Ridklubb ska upprätta ett tydligt sponsorpaket samt formulera en strategi för
sponsorarbetet.

Personal:
Vi ska jobba för att vår personal ska trivas på sitt arbete och känna sig delaktiga i verksamheten.
Vi ska ha regelbundna personalmöten där ärlighet och öppenhet råder.
Vi ska erbjuda utbildningar och utveckling även för stallpersonal när tillfällen ges.
Alla instruktörer ska vara väl lämpade för sitt arbete och ha god kompetens att genomföra och utveckla verksamheten
utifrån olika behov och individer.
Instruktörerna ska erbjudas fortbildning inom sitt område.

Vindelns Ridklubbs värdegrund:
V Vilja till utveckling och nya lösningar
R Respekt och kunskap!
K Kamratskap – vi eftersträvar ärlighet och glädje!

