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Vindelns Ridklubb - vår vision 

VRK ska vara en ledande ridklubb i Västerbotten med avseende på kvalitet på 
ridskoleverksamheten, våra ridskolehästar, och våra sportsliga framgångar för våra 
tävlingsryttare. VRK ska upplevas som en ridklubb dit alla är välkomna. Vår verksamhet riktar 
sig till nybörjare likaväl som till erfarna tävlingsryttare.  

Efterfrågan på vår verksamhet ökar och under den kommande 10-årsperioden hoppas vi 
kunna öka den ännu mera. 

VRK ska på så sätt i ännu större utsträckning än idag bidra till att göra Vindelns kommun till en 
attraktiv plats att leva och bo på för kommuninvånarna! 

 

Vindelns ridklubb – en verksamhet med både bredd och spets utformad för barn, ungdomar 
och vuxna i Vindeln 

Vår verksamhet har sedan omstarten år 2005 mer än fördubblats. Efterfrågan ökar på de 
flesta av våra aktiviteter och vår vision är att kunna fortsätta öka vår verksamhet år efter år. Vi 
tror vi kan vidareutveckla samtliga aktiviteter vi redan idag bedriver för våra olika målgrupper: 

 Ridlektioner för de minsta där hästkunskap och ridning lärs ut i form av lek. 

 Grupper på alla nivåer från nybörjare upp till rutinerade ryttare.  

 Hoppträningar med satsning mot tävling för alla – både för ryttare med egen häst och 
för ridskoleryttare. Allt från låg nivå upp till SM nivå.  

 Delfodervärdssystem i mån av tillgång på lämpliga hästar. Detta bygger på att lära sig 
ta hand om en egen häst och ger möjlighet att tillbringa mer tid i stallet.    

 Stallet som ungdomsgård. Här träffas man och trivs tillsammans med kompisar och 
hästar.  

 Lägerverksamhet under alla skollov. 

 Ridning för funktionshindrade barn och vuxna.  

 Ridning som rehabilitering för klienter på Renforsens behandlingshem.  

 Ridning som friskvård och av landstinget godkänd aktivitet för fysisk aktivitet på 
recept.  

 Vindelns Ridklubb som tävlingsarrangör för lokala, regionala och nationella tävlingar.  
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Mål för ridskolan: 

 

 Ridskolans ska bedriva utbildning i ridning med inriktning mot Svenska 
ridsportförbundets tävlingsdiscipliner. Ridskolan ska även lära ut hästhantering och 
hästkunskap med målsättning att skapa goda ryttare och hästmänniskor. 

 Vi ska skapa förutsättning för att alla ska känna sig välkomna att börja rida oavsett 
ålder ursprung eller kön samt även skapa förutsättningar för att fler väljer att fortsätta 
att rida, utvecklas och umgås med hästar i föreningen genom hela livet.  

 Vi ska skapa möjligheter för de som vill satsa mer på ridningen och så småningom 
prova på tävling. 

 Vi ska fortsätta erbjuda klubbtävlingar och specialkurser i dressyr och hoppning för alla 
som vill.  

 Till oss ska du kunna komma och bara ”vara” tillsammans med hästarna och 
kompisarna. Vår ridklubb är ungdomarnas ungdomsgård och fritidssysselsättning.  

 Vi ska finnas för alla målgrupper i samhället – utveckla och öka ridtillfällen för 
funktionshindrade samt ridning för rehabilitering.  

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

 Vi ska fortsätta att arbeta i nära samarbete med SISU idrottsutbildarna samt skapa 
projekt för aktiviteter inom ramen för de idrottsmedel som finns till förfogande.  

 

Mål för anläggningen: 

 

 Vi på Vindelns Ridklubb är stolta över vår anläggning och arbetar ständigt för att 
förbättra dess skick. Dagligen ser vi till att det är ordning och reda för att skapa trivsel 
samt för att miljön ska hålla hög säkerhet för hästar, personal och medlemmar.   

 Vi vill utveckla vår anläggning till en modern och en för ändamålet anpassad 
anläggning.  

Vi har under 2020-2021 fått vår sadelkammare utbyggd till det dubbla och en fin 
tvättstuga med torkrum för täcken har byggts upp. Ridskolan har investerat i 
tvättmaskin och torktumlare och inrett sadelkammaren på ett praktiskt och bra vis.  

I dagsläget har vi fortfarande ett för föreningen nödvändigt behov av en omfattande 
utbyggnad av ridhus och stallplatser. 

Detta då vår verksamhet mer än fördubblats sedan anläggningen byggdes år 1994 och 
efterfrågan på ridmöjligheter i vår region ständigt ökar. 

Vi har ett stort behov av mer yta för att ridskolan ska kunna växa ytterligare samt att 
våra medlemmar ska kunna utnyttja ridhus och ridbanor i den omfattning som 
efterfrågas. 

Vi behöver fler boxplatser till både ridskolehästar samt medlemsuppstallade hästar.  

Projektering och framtagning av ritningar för utbyggnad har påbörjats samt 
diskuterats fram och tillbaka mellan fastighetsägare och kommun under flera år men 
utan större framgång.   
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Nu tar vi nya tag och en arbetsgrupp arbetar i dagsläget med att skriva ihop ansökan 
till bland annat allmänna arvsfonden. Diskussion förs med kommunen gällande 
avtalslängd då ett långt avtal är ett måste för att kunna få bidrag.  

Nya ritningar och en ny planskiss ska tas fram under 2022 och vi arbetar för att 
komma till en positiv överenskommelse med kommunen, som i detta fall behöver vara 
en del i satsningen på att bygga ut nuvarande anläggning till en modern tillräckligt stor 
och säker ridanläggning för människor och hästar.  

Vi har en önska att få bygga ut vårt ridhus till en yta på 22*60 m plus läktare. I vinkel 
till detta ridhus önskar vi bygga upp ett 20*40 m ej uppvärmt ridhus med boxar längs 
med detta ridhus. 

Då får vi stallplatser samt ridhus med två produktionsytor samtidigt och kan bedriva 
två lektioner parallellt på attraktiva tider samt vissa tider lämna en yta ledig för 
medlemmar som tränar självständigt.  

Utbyggnad av ridhus är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta vår vision om att 
hela tiden öka föreningens verksamhet och ta emot alla barn och ungdomar som vill 
rida och hålla på med hästar.  

Vi vill med utbyggnad av ridhuset även kunna anordna större träningar kurser och 
tävlingar året runt.  

Vi vill även genomföra en renovering av den befintliga cafeterian med tillbyggnad av 
ett riktigt kök. Då kommer vi att kunna utöka vår lägerverksamhet till längre läger där 
servering av lagad mat ingår. Vi kommer även att kunna erbjuda lagade luncher på 
våra tävlingar, kurser och andra träffar. En förbättrad cafeteria kommer även göra 
ridklubben mer attraktiv som ungdomsgård. 

 Vi ser även framför oss en utbyggnad av förrådsmöjligheter för foder samt ett 
ordentligt garage både för verktyg samt för att kunna investera i en traktor till 
verksamheten. Våra utrymmen är i nuläget väldigt underdimensionerade.  

 Vi ska under 2022 bygga upp de vindskydd som är inköpta till ridskolans hästar. 
Fastighetsägaren håller på att färdigställa två nya rasthagar mot skogskanten och 
planen är att vindskydden ska byggas upp i dessa. 

 Vi ska under våren 2022 färdigställa en utomhusläktare intill vår uteridbana. Vi har 
redan sökt och blivit beviljade medel till detta, men färdigställandet har fördröjts på 
grund av den osäkerhet som rått angående avtalet mellan kommunen och 
fastighetsägaren. Läktaren kommer att förbättra Vindelns Ridklubb som tävlingsplats 
och det blir trevligare för föräldrar och syskon att titta på lektioner som sker på 
ridbanan.  

 Vi vill se över möjligheten att investera i ett större lagertält där mobila boxar skulle 
kunna stå uppbyggda året om. Detta skulle innebära att vi kan anordna större och 
längre kurser där det finns plats för att hyra in sin häst några dagar även under 
vinterhalvåret.  

 Vi vill se över och förbättra brandsäkerheten genom att installera ett brandlarm. Ett 
delmål i detta är att under 2022 installera brandvarnare i cafeteria samt 
omklädningsrum. Våra medlemmar ska under 2022 erbjudas säkerhetsutbildning vid 
brand. 
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Mål för tävlingsverksamheten: 

Vindelns Ridklubb ska anordna egna tävlingar på alla nivåer. Allt från klubbtävlingar upp till 
nationella tävlingar.  Vi ska ge alla som vill rida i lag möjlighet till detta på den nivå man 
befinner sig.  

Våra kommande verksamhetsår har vi som mål att klubben representeras av privat och 
lektionsekipage i följande lagtävlingar: 

Ponny – Hoppning - Division III, Division II, Division I samt Ponnyallvenskans Elitserie.   

Häst – Hoppning Division 1 samt Division II. 

 

 Vi ska förbättra och ständigt utveckla vårt anordnande av tävlingar. 

 Vi ska erbjuda bra träningsmöjligheter för våra tävlingsryttare. 

 Vi ska arbeta för god lagkänsla bland tävlingsryttarna så att de ser hela ridklubben som 
sitt lag. 

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

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

 Vi ska varje år utse en sponsorgrupp som ska upprätta ett tydligt sponsorpaket samt 
formulera en strategi för sponsorarbetet.  
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Mål för vår personal: 

 

 Vi ska arbeta för att vår personal ska trivas på sitt arbete och känna sig delaktiga i 
verksamheten.  

 Personalen ska erbjudas utbildningar för utveckling 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 och glädje samt ALLAS LIKA 

VÄRDE. 
 


