Enkätundersökning
2020

Svarsfrekvens
• 20 (21%) som svarat 2020
•
•
•
•
•
•

19 svarade 2019 (18%)
29 svarade 2018 (32%)
28 svarade 2017 (25%)
25 svarade 2016 (28%)
16 svarade 2015 (25%)
21 svarade 2014 (23%)
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Aktiviteter
Förslag på aktiviteter 2021

18
16

JA

NEJ

14
12

• WE träningar
10
• Pay and Jump/Ride/WE
8
• Distansutmaningar,
6
• WE
4
• Dressyr
2
• Tömkörning
• Föreläsning/utbildningar
0
• veterinär ( ex. rehab, förebygga skador) Deltagit i någon aktivitet
• HLR
• foderstatsberäkning
• sjukvårdslära, vanliga skador och enklare förband
• Hästskötarkurs
• Tömkörning
• Hoppning för juniorer, om det finns några som vill vara
funktionärer alt öppenbana
• Programridning
• Clinic
• WE
• Reining

• Studiebesök

Var du nöjd med hur aktiviteten
genomfördes?

Klubbtävlingar
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Har du deltagit på någon
Klubbtävling?

Meddelande till tävlingssektionen
• Bra jobbat!
• Snygga västar 🤩🤩
• Väldigt bra att fritt kunna välja program/hinderhöjd

Var du nöjd med hur tävlingen
arrangerades?

Funktionärer
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Har du varit funktionär 2020?

Hur tycker du nuvarande
funktionärssystem fungerar

Meddelande till tävlingssektionen
• Tycker det fungerar bra men har själv svårt att bestämma dagar långt i förväg.
• Vissa jobbar ganska sällan?
• Jättebra att ha möjlighet att välja datum. Bra att bli tilldelad om man inte väljer själv.

Barn och ungdomar
Vad vill du som barn/ungdom få ut av
ditt medlemskap i föreningen ?
• Gemenskapsstärkande aktiviteter som
läger och ”egna” barn/ungdomsaktiviteter.
• Ponnytävlingar.
• Ridläger
• Ha aktiviteter utan häst för att lära känna
varandra lättare
• Hopptävlingar

Har du förslag på hur vi kan få in fler
barn/ungdomar som medlemmar i
föreningen ?
• Fortsätta anordna juniorläger
• Medlemmar som är med kan
informera om klubben och höra om
de vill vara med

Styrelsen
Något annat du vill meddela styrelsen?
Bra jobbat!
 Tack för att ni gör ett toppen jobb :)
 Tycker att ni gör ett fantastiskt jobb!


Sponsring
Behövs ett arbete med sponsring med personer som är intresserade och har tid
för just detta!
 Marknadsföra på olika sätt vad klubben gör.


