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POLICY AVSEENDE TRÄNINGAR I BRKK’S REGI
GENERELLT:
BRKK vill främja tränarledd ridning i de discipliner medlemmarna visar intresse för om
denna:
• Sker inom ramen för vad som tillåts i avtal med Bollerups Lantbuksinstitut
• Utförs i enlighet med de generella regler för anläggningens användande som uppges
på BRKK’s hemsida.
• Leds av en tränare som innehar F-skatt
• Är öppen för deltagande i mån av plats för samtliga medlemmar
Genom att låta en tränare hålla träning i klubbens regi slipper deltagarna betala extra för
ridhusbokning då BRKK bokar upp träningstiderna i lämpligt ridhus.
BESLUTSPROCESS
Styrelsen fattar beslut om alla förslag på nya tränare, värderar behovet av dem samt
utrymmet för dessa på anläggning ställd mot önskad tillgänglighet för fri ridning. Styrelsen
väljer en namngiven kontaktperson ansvarig för träningsschema, TA (Tränings Ansvarig). På
hemsidan ska finnas information och kontaktuppgift till TA i händelse av att en
träningsmöjlighet anses vara saknad eller för andra frågor/ synpum.
På förfrågan om att tillstyrka träningstid för en ny tränare informerar TA frågeställaren om
att styrelsen kommer att värdera den nya tränaren och fortlöpande utvärdera behovet av
träningstiden, informerar vid behov om de generella principerna och grunder för
värderingen beskrivna i detta dokument samt meddelar att förfrågan kommer att besvaras
senast 2 veckor efter nästkommande styrelsemöte förutsatt att all nödvändig information
inkommit.
Frågeställaren ombeds uppskatta intresset för träningen i antal förväntade deltagare
nämnda vid namn.
Ett CV och 2 oberoende skriftliga rekommendationer som styrker tränarens erfarenhet och
pedagogiska lämplighet begärs in i händelse av avsaknad av tränarlicens utställd av svenska
ridsportförbundet eller likvärdigt värderad utbildning. Anställd personal på Bollerups
lantbruksinstitut anses kvalitetssäkrad av skolan och har per automatik likvärdigt värderad
utbildning.
Materialet sammanställs och mailas ut till samtliga styrelsedeltagare inför nästkommande
styrelsemöte.
Mötet diskuterar och beslutar om att tillstyrka eller avslå önskad träningstid i klubbens regi.
Tillstyrkt träningstid ska företrädas av en utnämnd kontaktperson alternativt tränaren själv
för möjlighet att inhämta information och publicera information om tränaren på BRKK’s
hemsida med kontaktuppgifter om någon önskar ställa sig i kö till träningen. Förtur till
initiativtagare och i förväg presenterat deltagarunderlag medges. Ett provtillfälle medges
därefter krävs medlemskap i BRKK för samtliga deltagare. Enbart i undantagsfall medges
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träningstid för enstaka träningstillfällen, i förekommande fall ska upplägget medge
publicering och medlemmars intresseanmälan om deltagande i rimlig tid inför tillfället.
Kontaktpersonen eller tränaren ska bistå TA i att kontrollera att träningen inte omfattar
deltagare utan medlemskap i BRKK. Att en träning en gång beretts plats ger inte per
automatik förtur och innebär inte att träningen med säkerhet kommer att kunna fortgå över
tid även om BRKK såklart eftersträvar kontinuitet.
I värderingen samt i händelse av viktning mellan olika tränare är följande meriterande:
•
•

•

Avsaknad av valmöjligheter inom disciplinen
Presenterat deltagarunderlag och andra förutsättningar för att träningen ska kunna
fortgå med viss kontinuitet (t. ex. tränarens fysiska avstånd till anläggningen,
realistisk möjlighet att kombinera med tränarens övriga verksamhet)
Tränarlicens utställd av svenska ridsportförbundet eller likvärdigt värderad
utbildning

Vid tillstyrkt återkommande bokad träningstid utvärderas utnyttjandet av denna månadsvis
av TA. En stående punkt ”träningsschema” läggs till på dagordning till styrelsemöte i BRKK.
Anses träningen ha för lågt deltagarantal alternativt uteblivit vid upprepade tillfällen kan
beslut tas om att dra in träningstiden, men även syftet att bereda plats för nytillkomna
tränare skulle kunna vara en anledning till indragen träningstid. Under denna punkt
behandlas även eventuella klagomål kring en tillstyrkt träningstid.
I HÄNDELSE AV KLAGOMÅL
Vid kännedom om synpunkt på eller klagomål avseende verksamheten vid en tillstyrkt
träningstid hänvisas till TA. Om TA inte kontaktas försöker TA genom uppsökande
verksamhet ta fram i skrift vad som anmärkts på och varifrån synpunkten/ klagomålet
kommer och rapporterar detta vid nästkommande styrelsemöte. Anses klagomål avseende
nyttjandet av anläggningen, pedagogik eller hästhantering vara sakligt och tyda på brott mot
de generella principerna i detta dokument beslutar styrelsen om påföljd i form av varning/
information om regler för bibehållen träningstid/ rapportering till svenska ridsportförbundet
alternativt indragen träningstid. BRKK har ingen skyldighet att upplåta träningstider
överhuvudtaget och måste inte bevisa att en förseelse verkligen skett. Enighet kring att
träningstiden skapar mer konflikt och oro än vad den kommer medlemmarna till nytta
kommer att föranleda indragen träningstid i BRKK’s regi. Tränaren är då välkommen att boka
ridhuset genom Bollerups lantbruksinstitut med förtur till nuvarande träningstid*. Samtliga
klagomål protokollförs även då träningen tillåts fortgå.
*D.v.s. BRKK kommer inte att boka tiden för andra ändamål men kan inte styra över hur skolan väljer att boka upp eller hyra ut
anläggningen.

Beslut om att anta policyn fattades vid styrelsemöte 2019-07-16. Ett nytt möte kan när som helst om detta uppfyller stadgar för beslut anta
en reviderad policy alternativt dra in policyn. Förändringar kring denna policy ska meddelas Bollerups lantbruksinstitut men behöver inte
publiceras.

