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  Vår vision  
Att bli en arena för högkvalitativa  

tävlingar samt att erbjuda marknadens 

bästa ridskola. 
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     Övergripande mål 2013  
 

 

Attraktiv anläggning där alla grupper trivs.  
Ridskoleelever, privatryttare, personal och besökare.  

  

Hög kvalitet på den utbildning och träning som erbjuds.  
Både ridskolan och träningsverksamheten ska vara attraktiva alternativ i 

regionen.  

  

Öppenhet, förståelse och ömsesidig respekt inom föreningen.  
Trots olika åsikter, kunskaper och inriktningar så har vi ett gemensamt intresse för 

hästen. 

  

Attraktiv förening och verksamhet som engagerar både kommun och 

sponsorer. Stöd från kommunen och näringslivet i regionen är nödvändigt och 

kräver att vi ger något av värde tillbaka. 



  
Ridskolan 

 

Ridskolan är en väl etablerad verksamhet med kunnig 

personal och välutbildade hästar. 

 Mål 2013 

 - Minst 500 elever/vecka med hög kvalitet på verksamheten.  

 - Utveckla bredden på ridgrupperna. 

 - Utveckla teoriverksamheten/utbildningen. 

- Utveckla dagverksamheten. 

- Genomföra erfarenhetsutbyte med annan ridklubb av 

    motsvarande storlek. 

 - Arrangera klubbtävlingar. 
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  Ungdomssektionen (US) 
 
 

- US är en viktig länk mellan ridskolan och de andra delarna av 

föreningen. Man bidrar också genom olika former av arrangemang 

och aktiviteter. US utgör dessutom en grund för inskolning av den nya 

generation som med tiden ska ta över ansvaret för verksamheten. 

 

Mål 2013 
- Arrangera minst två större aktiviteter.  

- Ansvara för genomförande av blåbärshoppning/lingondressyr.  

- Ansvara för genomförande av utbyteshoppning.  

- Sköta ridningen för barn.  

- Delta med aktivitet på skyltsöndagen och ordna ponnyridning vid andra 

arrangemang inom kommunen. 

- Satsa på att bli årets ungdomsförbund. 
 



  Tävlingssektionen (TS) 
 
 

- TS leder och samordnar tränings- och tävlingsverksamheten för 

klubbens tävlingsryttare. TS har en viktig roll i att utåt visa upp 

föreningen och dess verksamhet. 

 

- Mål 2013 

- Kontinuerligt utbilda funktionärer till våra tävlingar.  

- Fortsätta förnya material för att kunna hålla tävlingar på nationell nivå.  

- Ansvara för regelbunden träning i hoppning och dressyr.  

- Anordna tävlingar i hoppning och dressyr på lokal, regional och nationell nivå. 

- Anordna minst en clinic per termin. 

- Delta med lag i hoppning och dressyr i seriesystemet för ponny respektive häst.  
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   Anläggningen 
 

- JFK har en stor anläggning med stallar, ridhus och ridvägar. 

Detta kräver mycket underhåll. Det är viktigt att underhållet 

sker på ett planerat sätt, så att rätt åtgärder kommer i rätt tid 

och att arbete och kostnader fördelas på ett riktigt och klokt 

sätt. 
  

- Mål 2013 

 

- Upprätta en rullande treårig underhållsplan/investeringsplan för 

anläggningens olika delar. 

 

- Nytt underlag i stora ridhuset. 
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  Kafeterian 
 

- Kafeterian är en viktig samlingspunkt för alla grupper på 

anläggningen, inte minst för de ridskoleelever som tillbringar 

en stor del av sin fritid där. Kafeterian drivs helt ideellt av 

föreningens medlemmar. Den är också en viktig inkomstkälla 

speciellt i samband med tävlingar.  

 

- Mål 2013 

 

- Hålla öppet alla dagar ridskolan är öppen och vid alla träningar och 

tävlingar.  

 

- Bibehålla utbudet i riktning mot attraktiva och nyttiga alternativ 
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   Sponsorer 
 

- Gruppen ska arbeta för ett gott samarbete med det lokala 

näringslivet. 
  

- Mål 2013 

 

- Ta fram en policy för sponsring. 

 

- Ta fram grundmallar för sponsoravtal. 

 

- Erbjuda näringslivet olika profileringsmöjligheter inom ramen för 

gällande skatteregler  

 

Årsmöte 27 februari 2013    Verksamhetsplan 2013  Jönköpings Fältrittklubb 

 



  

 

 

  

 

 

  
 

 

 

 

  

 

  

 
 

 

  
 


