Jönköpings Fältrittklubb
-Klubben, verksamheten och arbetet
Verksamhetsplan 2015

”JFK är som ridskola och förening en förebild
för andra föreningar i landet.
Vår verksamhet präglas av god kvalitet, god
hästhållning, glädje och gemenskap.
Vi vill erbjuda ett brett utbud av aktiviteter,
oavsett nivå på en funktionell, hållbar och
tillgängliganpassad anläggning. ”

Respekt
		Gemenskap
				Öppenhet
						Säkerhet
							 Kunskap

Intresset för hästar och ridning i fokus
Alla ska känna sig delaktiga, vare sig man just börjat rida eller tävlar på elitnivå.
Alla ska känna att JFK är vår klubb och här stöttar vi varandra.

Lika värde
Alla ska känna sig välkomna och känna att just min insats är viktig för klubben,
vare sig det är att vara tävlingsryttare i elitlaget, parkeringsvakt på tävling, hjälpa
till att måla om, eller som förebild för yngre ryttare

Tävlingsryttare
Att satsa på bredden såväl som på elit. Att skapa tränings- och tävlingstillfällen för
alla på JFK.

Privathästar på klubben
De utgör en viktig del, i och med att de som vuxna och ungdomar på ett naturligt
sätt bidrar med sitt hästkunnande när de är där för att rida och ta hand om sina
egna hästar.

Tävlingsarrangemang
Att arrangera tävlingar skapar klubbkänsla. Intäkterna från dessa ger oss möjlighet
att utveckla anläggningen samt skapar förutsättningar för att klubben ska kunna
bidra med tränings- och tävlingskostnader för våra tävlingsryttare i samband med
lagtävlingar och individuell tävling. Funktionärerna är viktiga för att tävlingarna ska
fungera och ska behandlas med respekt och omtanke.

Ridskoleverksamheten
Vi vill erbjuda våra elever välutbildade hästar samt välutbildad och kompetent
personal. De som vill ska erbjudas möjlighet att tävla både på hemmaplan och på
andra klubbar.

Ekonomi
Vi ska på ett öppet sätt redovisa ekonomisk ställning för Jönköpings fältrittklubb
samt på ett rättvist sätt följa upp de olika delarna inom klubben för att få fram bra
beslutsunderlag.

Barn & Ungdomar & Vuxna
Vi vill skapa en ridklubb med liv och rörelse som stimulerar till en god hästkunskap,
bra kamratskap och av de äldre vill vi skapa bra förebilder för de yngre. Med hjälp
av clinics, föreläsningar och träningsmöjligheter vill vi öka kunskapen hos våra
medlemmar.

Fakta - Klubben 2014
Grundad: 1948
Antal medlemmar: 700 varav:
Ålder		
Kvinnor
Män		
0-20 år
412		
11
21 och över 251		
26
Antal elever: 450
Antal tävlingsryttare:104
Omsättning: 7 miljoner
Tävlingar externt 2014: 9
Antal ridlärare: 3,15
Antal anläggnings- stallpersonal: 3,8
Övrig personal: 0,5
Antal ridskolehästar/ponnyer: 33
Antal hästar på anläggningen: ca 100

Struktur
Jönköpings fältrittklubb

Ridskolan

Tävlings
verksamhet

Ungdoms
verksamhet

Anläggningen, Klämmestorp
Verksamheten vilar på tre ben, ridskola, tävlingsverksamhet och ungdomsverksamhet, alla dessa funktioner bedrivs på anläggningen vid Klämmestorp, där det
även finns kafeteria och i anslutning preparerade ridvägar.

Verksamhetsidé
JFK ska vara en framgångsrik förebild för alla inom ridsporten.
Alla, såväl nybörjare som tävlingsryttare, såväl aktiva ryttare som familj och
vänner, ska kunna utvecklas och ha kul genom hästar och ridsport.
JFK ska jobba för högsta kvalitet i verksamhetens alla delar i syfte att finnas i
ridsportens framkant.
Vi driver en ridskola i ideell föreningsform och erbjuder ridundervisning och
hästkunskap samt tävlingsverksamhet i en socialt främjande miljö så att barn,
ungdomar och vuxna får en rolig och stimulerande fritid.

Verksamhetens huvuddelar

Intressenter och analys

Inom JFK har vi medlemmar som vill:
Utvecklas som ryttare
Få tävla och utvecklas inom tävlingsverksamheten
Ha en fritidsaktivitet
Få avkoppling och rekreation

JFKs ambition är att möta medlemsönskningar och intressentintresse
med att erbjuda
Välplanerad, varierad och individanpassad
undervisning, på efterfrågade tider
Engagerad och kompetent personal.

Vara och umgås med hästar

En varierad verksamhet för hästintresserade som omfattar såväl undervisning
som ”avsutten” verksamhet.

Utvecklas i hästkunskap

Hög säkerhet.

Uppleva social gemenskap med likasinnade

Service, öppenhet och tillgänglighet på
kontoret, i stallet och i medlemskommunikationen.

Få motion genom ridning

Omvärldsanalys
Ridsporten är viktigt för en kommun och en
ridskola är inte bara en plats för idrott, det
kan även vara en fritidsgård och ledarskola.
Den har dessutom en viktig roll som kompetenscentrum för hästkunnande och säkerhetstänk nu när allt fler köper egen häst.
Antalet små hästgårdar som bygger ridhus
ökar, vilket skapar nya alternativa träffpunkter
varför även ridklubbens anläggning behöver
utvecklas och underhållas för att kunna hålla
konkurrensmässigt. Här behövs det fräschare,
modernare, miljövänligare och tillgängliga lokaler. Ridsporten är ljusår efter andra sporter
när det gäller idrottsanläggningar.
Flexibilitet, utbildad personal, hög kvalitet på
hästarna och en ridskolechef med driv är några andra förutsättningarna för ridskolan ska
behålla sin status även i framtiden.
Här krävs en ridskolechef med goda ledaregenskaper som kan skapa en bra personalgrupp i kombination med arbete utifrån
omvärldsanalys och marknadsföring. För att
möta framtiden måste ridklubben/ridskolan
bli mer flexibel och anpassad till individen.
Det i kombination med utbildad personal, ett
bra hästmaterial och lyhördhet för omvärlden
och de krav och behov som finns är en framgångsfaktor för ridklubben och ridskolan.
Jönköpings fältrittklubb har till stor del möjlighet att bedriva den verksamhet som finns
tack vare ett samarbete med Jönköpings
kommun. Det samarbetet behöver dock utvecklas inom barn och ungdomsverksamheten
så att så många som möjligt kan få ta del av
den glädje och gemenskap som hästar, djur
och natur innebär.
Området runt anläggningen byggs stadigt ut
med nya bostäder. Bostäder som det företrädesvis flyttar in barnfamiljer i. Fritidsverksam-

heten vid Dalvik är nedlagd och ingen naturlig
träffpunkt finns för barn/ungdomar. Här kan
ridskolan tillsammans med kommunen spela en viktig roll att fånga upp de behov som
finns. Med en större investering i utbyggnad
av anläggningens mellanridhus samt lokaler
kan en naturlig samlingsplats ges för barn och
ungdomar. En tillgänglighetsanpassad anläggning bidrar också till att barn/ungdomar
med funktionshinder också har möjlighet att
tillbringa sin fritid i stallet.
Anläggningen och verksamheten vid Klämmestorp drivs av en ideell styrelse, anställda
och mycket ideella insatser av medlemmarna.
Klubben har ett gott rykte vilket syns inte
minst på det intresse och antal starter vid
klubbens tävlingar. Ridskolan/ridklubben är
dock i behov av en rejäl ansiktslyftning för att
kunna möta de krav på bl.a. säkerhet, arbetsmiljö och tillgänglighet som ställs. Där mellanridhuset är det mest akuta p.g.a. fukt och
svartmögel i lokalerna. Här behövs samarbete
mellan klubben, kommunen och sponsorer
utvecklas för att kunna åtgärda det akuta läge
som råder, då det är för stor ekonomisk investering som inte enbart kan läggas på ideella
krafter.
För att kunna utvecklas i framtiden måste vi
inse att klubben med styrelse, medlemmar
och personal har ett stort eget ansvar att få
in pengar, genom t.ex. arbetskraft, sponsorer, marknadsföring och bidrag/fonder för att
kunna finansiera framtida underhåll och utveckling. Genom fortsatt stort engagemang i
samarbete med kommun kommer Jönköpings
fältrittklubb och anläggningen vid Klämmestorp kunna bli en attraktiv, tillgänglig och
säker plats där barn/ungdomar och vuxna kan
få umgås tillsammans med hästen i fokus.

För att driva denna verksamhet på ett effektivt sätt
behöver vi:
1. En kompetent styrelse som kan utveckla föreningen långsiktigt.
Styrelsen ska driva föreningen efter företagsekonomiska principer och ta ansvar för
policyfrågor. Styrelsen bör/skall innehålla ledningskompetens, ekonomisk, kommunikativ kompetens. Den ska kunna genomföra strategiska utredningar och driva principiella frågor, ha beslutskraft samt ett stort intresse för det ideella föreningsarbetet
verksamheten.
2. En väl fungerande ungdomssektion
Som kan entusiasmera barn och ungdomar i verksamheten.
Den ska verka för att alla känner sig välkomna samt skapa samhörighet och glädje i
gemensamma aktiviteter.
3. En entusiastisk tävlingssektion
Som med stort engagemang tillsammans med personalen kan genomföra barn och
ungdomsinriktade aktiviteter samt externa tävlingar med hög kvalité.
4. Engagerad och kompetent personal
Som vidareutvecklar ridskoleverksamheten i enlighet med gällande
verksamhetsplan och nya rön.
5. Många engagerade medlemmar och föräldrar!
som kan bidra med olika efterfrågade kompetenser och konkreta arbetsinsatser

Strategi

1. Fokuserad satsning på underhåll och utveckling av anläggningen
a. Skapa underhållsplan för vår del av avtalet. Vilket underhållsarbete ska göras?
Vad ska ligga på personal, medlemmar eller upphandlas?
b. Ökat samarbete med kommunen i anläggnings och underhållsfrågor.
c. Det ideella arbetet även fokuserat på anläggningsunderhåll.
d. Bättre funktionsanpassningskrav
2. Nöjd personal, medlemmar och elever
a. Huvuddelen av medlemsinformationen finns på hemsidan, anslagstavlan och
via mail.
b. Lektionsverksamheten utvecklas efter medlemsönskemål och vår ekonomi.
c. Personal, styrelse och medlemmar har en dialog om verksamheten via
medlemsmöten och i direkt dialog.
d. Arbeta för att personalen ska trivas.
e. Ökad säkerhet i teori och praktik.
f. Medlemsenkäter, generella eller rörande specifika områden.
g. Mer tillgänglig personal genom ökad telefontid och mer rörlighet i stallet.
3. God ekonomi
a. Tydlig ekonomisk och verksamhetsstyrning mot beslutade mål.
b. Kostnadsjakt via offertupphandling.
c. Hitta finansiering till större investeringar via fonder.
d. Utveckla PR och sponsring
4. Utveckla de ideella insatserna
a. Tydliga arbetsuppgifter
b. Schemalagda personliga åtaganden
c. Återkoppling av resultat
d. Genomföra medlemsaktiviteter för att stärka Vi-känslan på JFK
e. Påvisa betydelsen och vikten av ideella insatser för att känna Vi-känsla,
delaktighet och stolthet
5. Omvärldsbevakningsstrategi
a. I god tid hitta och agera på de olika krav som omvärlden ställer på föreningen
och ridverksamheten.
b. Svenska ridsportförbundets ändrade kvalitetskrav för godkända anläggningar.
c. Genomföra systematiskt arbetsmiljöarbete och olika myndighet och lagkrav.

Mål och fokus 2015-2016
1. Fokuserad satsning på underhåll
och utveckling av anläggningen
- Påbörja arbetet med ett nytt mellanridhus
- Påbörja renoveringen av fönster och dörrar i
andelsstallen
- Måla stora ridhuset
- Fräscha upp allmänna utrymmen såsom teorisal,
toaletter och duschar i stora ridhuset samt cafeteria
- Sätta upp mer belysning för högre trafiksäkerhet
- Underhålla ridvägarna
- Arbeta för en rökfri anläggning 2016
- Mer funktionsanpassad anläggning

2. Nöjd personal, medlemmar och elever
- Köpa in fler ridskolehästar/ponnyer
- Ta fram en utbildningsplan för elever och hästar
- Kompetensutveckla personalen
- Genomföra tävlingar hopp/dressyr på alla nivåer
(klubb, lokal,regional, nationell
- Genom US arrangera minst två större aktiviteter
- Genomföra medarbetarsamtal till 100%
- Genomföra regelbundna personalmöten
- Genomföra enkäter med god svarsfrekvens
- Starta ”hästlekis” för de mindre barnen

3. God ekonomi
- Ta fram nya sponsringsavtal och paket
- Gå igenom samtliga avtal och leverantörer
- Hitta finansiering till större investeringar via fonder.
- Starta lördagsgrupper på stor häst
- Minst 95% beläggning på lektionerna
- Starta regelbundna uteridningsgrupper
- Anordna minst en clinic per termin

4. Utveckla de ideella insatserna
- Genomföra medlemsaktiviteter som klubbresor
- Genomföra ridskolans dag
- Hålla cafeterian öppet till minst 90 %
- Varje häst på ridskolan ska ha minst en skötare
- Ta fram ett nytt funktionärssytem

5. Omvärldsbevakningsstrategi
- Fortsatt godkänd kvalitetsmärkning 2016
- Ta fram en kommunikationsstrategi för att nå nya medlemmar
- Ta fram en miljöpolicy med sikte att arbeta för en hållbarare anläggning
- Särskild satsning mot barn/ungdomar med utländsk härkomst
- Särskild satsning mot barn/ungdomar med funktionshinder/särskilda behov

www.jonkopingsfaltrittklubb.se

Jönköpings fältrittklubb			
Tfn 036-16 80 63 (mån-fre 14-15)
Klämmestorps gård			
Bg-nr 354 - 4640
555 94 Jönköping				kansliet@jonkopingsfaltrittklubb.se

