Verksamhetsplan för
Smedstorps Ryttarsällskap 2021
Den lilla klubben med det stora hjärtat
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Styrelse och sektioner

Klubben arbetar med sektioner för de olika verksamhetsområdena. Syftet är att aktivera flera
medlemmar i arbetet inom klubben. Ett mål är att det alltid ska finnas representanter från de
olika sektionerna närvarande på styrelsemötena.
Vi ska aktivt arbeta för att öka medlemsantalet i klubben.

Klubbens kvalitetssäkring enligt Nyköpings Kommuns riktlinjer

Inom klubben har vi utformat en presentation av vårt syfte och vår verksamhet. Denna finns
tillgänglig på vår hemsida.
Smedstorp är en rökfri anläggning då vi vill visa hänsyn till hästar och människor.
Alkohol serveras inte vid någon av klubbens aktiviteter, oavsett om deltagarna är ungdomar
eller vuxna.
Vi ska även i fortsättning arbeta för den goda sammanhållningen i klubben, undvika
tendenser till mobbing eller annan kränkande behandling av våra medlemmar. Detta sker
genom våra gemensamma aktiviteter för vuxna och ungdomar.
Klubben har under 2017 ”Vaccinerat sig mot doping”. Vi kommer fortsätta med detta arbete
och information går att hitta på hemsidan. Under 2020 reviderades detta dokument.

Hemsidan, Smedstorpsbladet och Facebook

Hemsidan, Smedstorpsbladet och FB är viktigt för kommunikationen mellan medlemmarna
och även medel för att styrelsen och sektionerna snabbt och enkelt ska få ut information till
alla.
Smedstorpsbladet ska utkomma två gånger under året. Hemsidan ska vara aktuell,
innehållsrik, tävlings sidan ska utvecklas och hemsidan ska göras ännu mera intressant för
våra medlemmar och andra intresserade.

Aktiviteter under året

Klubben har som mål att verka för bra hästhållning samt verka för god häst- och ryttarhälsa.
För att stärka sammanhållningen och kamratskapet i klubben ska vi arrangera aktiviteter
både med och utan häst. Vårt mål är att alla i klubben ska känna en samhörighet och
respektera varandra, detta vill vi kalla Smedstorpsandan.
Vi planerar även att ha flera aktiviteter med olika inriktningar under året för våra medlemmar
som sponsras av klubben. Dessa aktiviteter ska ge våra medlemmar en chans att utvecklas
och lära sig nya saker. Vår önskan är att genomföra aktiviteter med olika mål som kan
tillgodose mångas intresse. Vi planerar detta år att ha en luciashow i december.
Vi kommer att arbeta för att få flera ungdomar aktiva och fortsätta stötta våra ungdomar för
att försöka starta upp verksamheten i ungdomskommittén igen. Vi planerar att påbörja ett
samarbete med SISU för att få hjälp att få fler ungdomar intresserade av att arbeta för
klubbens yngre medlemmar och vara mer aktiva inom klubben. Vi planerar att söka bidrag
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för att kunna fortsätta anordna aktiviteter för ungdomarna i klubben bl.a. planeras ett läger
under året för våra ungdomar.
Vi vill att alla medlemmar oavsett mål och discipliner ska känna att det finns möjlighet att
utvecklas och känna samhörighet i vår klubb.
Vi vill även detta år anordna en städdag under våren för att vi tillsammans ska se till att vårt
material och vår utrustning är i fint skick inför årets aktiviteter. Pga rådande omständigheter
kommer vi precis som 2020 ha en städvecka där vi sprider ut tillfällen då medlemmarna
kommer för att inte samla för många samtidigt.
Under 2021 ska vi fortsätta förbättra förvaringen för våra hopp – dressyr- och WE-material
som påbörjats 2020.
Vi kommer att arbeta för att få flera medlemmar aktiva i klubbens arbete för att kunna
genomföra flera aktiviteter för våra medlemmar.
Vi försöker utgå från enkäten som medlemmarna svarat på för att tillgodose så många
önskemål vi kan.
En Grönt Kort kurs kommer inte anordnas under våren pga Coronasituationen men vi
hoppas vi kommer ordna en kurs i sommar eller höst.
En tömköringskurs planeras att genomföras.
Coronaanpassade aktiviteter är planerade där vi inte samlas så många samtidigt.
Inbjudningar och information kommer upp på hemsidan och Facebook när det är klart.

Tävlingar under året

Klubben planerar att arrangera lokala tävlingar i både dressyr och hoppning under året både
för häst och ponny. Även två WE tävlingar är planerade. Tråkigt nog pga Corona har
Svenska Ridsportförbundet tagit beslut att vi inte ska genomföra tävlingar på de nivåer vi har
första halvåret. Vi får se om det sker förändringar under gång.
I år kommer vi att fortsätta att ha en cup under våra tävlingar i både dressyr, hoppning och
WE. Regler för detta kommer att finnas i propositionerna för respektive tävling. Det planeras
också två klubbtävlingar i dressyr och två i hoppning. Detta är samma antal klubbtävlingar
som vi planerade för under föregående år. KM planeras som tidigare år under sommaren, för
både hoppning och dressyr. Även en kombinationstävling med både hoppning och dressyr
planeras. Under 2020 hade vi KM för dressyr och hoppning under kombinationstävlingen
vilket vi tänker göra även 2021. Då vi inte kommer att kunna ha så många tävlingar och
kanske inga första halvåret kommer antalet tävlingar minska men vi kan inte säga i dagsläget
hur mycket. Hur det blir med de olika cuperna kan vi just nu inte heller svar på.

Deltagande i allsvenskan

Klubben har som mål att ha deltagande lag i flera av allsvenskans divisioner i hoppning och i
dressyr för både ponny och häst. Vi kommer att stödja lagens träning och arbeta för en god
laganda. I klubben finns en utsedd kontaktperson för lagledare och lagdeltagare att vända
sig till. Denna arrangerar träffar om allsvenskan för intresserade medlemmar och sköter
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anmälningar mm mm. Hur många och vilka allsvenskor som kommer genomföras 2021 vet vi
ej men vi kommer stötta våra medlemmar för att rida i lag så fort det finns tävlingar som
genomförs.

Alla ska vara välkomna till Smedstorps RS!
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