
JFK:S VISION 
 

”Att bli en arena för högkvalitativa tävlingar samt att erbjuda 

marknadens bästa ridskola.” 

 

Övergripande mål 2014  
 

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 riktningar 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 2014  

 Kunna erbjuda 500 lektionsplatser 

 Starta upp lördagsgrupper på storhäst 

 Starta upp daggrupp på storhäst 

 Öka verksamheten för funktionsnedsatta 

 Fortsätta utveckla klubbtävlingarna 

 Hitta nya samarbetspartners (högskolan, svenska kyrkan etc) 

 Göra en plan för en förbättring av hästmaterialet 

 Starta regelbundna uteridningsgrupper 

 

Ungdomssektionen (US) 
 
Ungdomssektionen 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 generationen som med tiden ska ta över 

ansvaret för verksamheten. 

 

Mål 2014  

 Arrangera minst två större aktiviteter per år. 

 Ansvarar för genomförande av blåbärshoppningar. 

 Arrangera barnridningar på lördagar på ridskolan. 

 Arrangera minst 1 ponnyridning utanför klubben. 

 Satsa på att bli årets ungdomssektion. 



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 2014  

 Kontinuerligt utbilda funktionärer till våra tävlingar 

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

 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 

 Utveckla funktionärssystemet 

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 2014 

 Utveckla en rullande tre, fem och tioårs underhållsplan/investeringsplan för 

anläggningens olika delar. 

 Fortsätta arbetet med mellanridhusets läckande tak i samarbete med kommunen. 

 Se över reglerna för anläggningskort och ta fram ett kontrollsystem 

 Se över ridhustider och ridhusregler för att säkerställa säkerheten 

 Ta fram ett kontrollsystem 

 

 



IT  

IT blir en allt viktigare sak i vårt samhälle. Datorer och 

mobilkommunikation är idag en självklarhet för de flesta. På en 

anläggning av vår storlek blir naturligtvis detta även en allt viktigare 

del. 

 

Mål 2014  

 ställa dator hos US 

 Skapa lösning för att se framridnings information från Equipe på skärm i Nya 

Ridhuset 

 Skapa förutsättningar och driftsätta Horsemanager. 

Kafeterian 
 

Kafeterian är en viktig samlingspunkt för alla grupper på 

anläggningen, inte minst för de ridskoleelever som tillbringar en stor 

del av sin fritid på anläggningen. Kafeterian drivs helt ideellt av 

föreningens medlemmar. Den är också en viktig inkomstkälla 

speciellt i samband med tävlingar. 

 

Mål 2014  

 

 Fortsätta arbetet med struktur och rutiner för kafeteriaarbetet. 

 Skapa mera engagemang för kafeteriaarbete bland alla typer av medlemmar. Inte 

bara hos ridskoleelever. 

 

 

 



Kommunikation 

 

 Skapa en strategi och enkla riktlinjer för JFKs kommunikation 

 Marknadsföra JFK via sociala medier genom en levande facebooksida med minst 

1000 likes 

 Starta upp JFK-bloggen och ha minst 5 inlägg i veckan, ha 100 unika läsare i 

veckan 

 Ta fram en JFK-kollektion 

 Implementera en grafisk profil och wordmallar 


