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Målformulering
ÅNGE RIDKLUBB
Verksamhet
• Vi ska bedriva ridskoleverksamhet enligt Svenska Ridsportförbundets
policy.
• Vi ska kunna utbilda elever utifrån deras egen ambitionsnivå upp till LAklassnivå i dressyr och LA-klassnivå i hoppning.
• Vi ska bedriva träningsverksamhet utöver ordinarie ridskoleverksamhet
för medlemmar i ridklubb ansluten till SRC.
• Vi ska vara öppna för att bedriva handikappridning
• Vi ska bedriva tävlingsverksamhet i dressyr och i hoppning.
• Vi ska bedriva en aktiv ungdomsverksamhet som ger våra ungdomar en
god kunskap om föreningslivet.
• Vi ska, i samarbete med Bobergsgymnasiet, Ånge kommun, bedriva
gymnasieutbildning; specialidrott, med inriktning mot ridning och
hästkunskap, fr.o.m. ht. – 01.
• Vi ska vara öppna för samarbete med andra klubbar oavsett verksamhet,
som är intresserade av att hyra vår anläggning då vi inte nyttjar den för
eget bruk.
Hästhållning
• Vi ska med våra instruktörers hjälp kontinuerligt vidareutbilda våra
hästar.
• Vi ska sköta våra hästar enligt de djurskyddsbestämmelser som gäller
samt enligt SvRF: s rekommendationer om god hästhållning.
Säkerhet
• Vi ska följa SvRF: s rekommendationer vad beträffar säkerhet.
• I samband med ridning och umgänge med hästar på ridskolan eftersträvar
vi högsta möjliga säkerhet.
Ridutbildning
• All verksamhet vid vår ridskola ska i största möjliga mån ske under
ledning av yrkeskompetent personal.
• All verksamhet vid vår ridskola ska vara planerad och följa de riktlinjer
som är framtagna i ”Plan för ridutbildning”.
• All verksamhet vid vår ridskola ska ske i överensstämmelse med
Ridsporten Vill.

Ut- och fortbildning
• Alla våra fast anställda ridinstruktörer ska erbjudas kontinuerlig
fortbildning i både hoppning och dressyr.
• Alla våra ridinstruktörer bör ha en pedagogisk utbildning.
• Alla våra ridinstruktörer ska ha utbildning i första hjälpen och en
kontinuerlig fortbildning i första hjälpen.
• Klubben bör ha en egen stab av utbildade tävlingsfunktionärer alla
kategorier.
Social verksamhet
• Vår ridklubb ska aktivt verka för att ge våra ungdomar insikt om god etik,
moral och ordning.
• Vår ridklubb ska verka mot diskriminering, mobbing, våld och droger.
• Vi ska ordna aktiviteter som ökar den sociala gemenskapen.
• Vi ska verka för gott kamratskap och en god klubbanda.
Miljö
• Vår ridklubb ska i möjligaste mån ta hänsyn till miljön när beslut fattas.
• Vi ska verka för att få våra medlemmar miljömedvetna.
• I verksamheten strävar vi för att ta hänsyn till miljön.
Ekonomi
• Vår ridklubb ska ha en välplanerad ekonomi med budgetuppföljning vid
varje styrelsemöte.
Strategier
• Vi ska alltid före beslut ta ställning till om det är i överensstämmelse med
vår målsättning.
• Vår ridklubb ska ha tydligt formulerade kortsiktiga och långsiktiga mål
både vad det gäller verksamhet, personalutveckling, ekonomi och
säkerhet.

