Hur kan en förening lyfta sitt utbud och beskriva
de värden som ridsporten erbjuder medlemmarna? Det är i föreningen ridsportens värde genereras och det är viktigt att lyfta fram det. Det här
avsnittet är en vägledning för föreningen till det
utbud som finns. Men först tanken kring uppdelningen i kategorier och profiler.

anläggning. För att identifiera behoven hos den enskilde
medlemmen har Svenska Ridsportförbundet fyra medlemsprofiler: ridskoleryttaren, tävlingsryttaren, motionären och den
avsuttna medlemmen.
Många gånger ingår en person i flera profiler och föreningar
kan ha verksamhet i flera kategorier.
Använd följande sidor som ett stöd för att ta fram ert utbud
till era medlemmar i föreningen. Vi presenterar först utbudet
från distrikt och den centrala organisationen. Därefter följer
sidor med lathundar för att ni själva ska fundera kring ert
utbud. I slutet av avsnittet finns ett förslag på hur föreningen
kan kommunicera utbudet till föreningens medlemmar.

FÖRENINGSKATEGORIER OCH
MEDLEMSPROFILER

För att bättre möta föreningarnas behov och önskemål har
Svenska Ridsportförbundet delat in sina medlemsföreningar
i olika kategorier: ridskola, tävling, annan verksamhet samt

ANNAN
VERKSAMHET

TÄVLING

RIDSKOLA

MOTIONÄRER

TÄVLINGSRYTTARE
AVSUTTNA
MEDLEMMAR

STEG 1

STEG 3

STEG 2

Utbudet från den
centrala organisationen
samt distriktet
presenteras utifrån
föreningskategori och
medlemsprofiler.

Ledare

Fundera själva på
vilket utbud ni vill Förtroendevalda
erbjuda era
medlemmar, fyll i
lathundarna.

Hur ska utbudet
presenteras, vi ger
ett exempel.
Tränare

Uppfödare

Funktionärer

RIDSKOLERYTTARE
Hästskötare

ANLÄGGNING
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FAKTA

ALLA ÄR VI LIKA
OCH ÄNDÅ OLIKA

Familj

Hästintresserade

LATHUND
Fundera igenom vad din förening erbjuder utifrån basutbudet på tidigare sidor.
Här följer en checklista som ni kan ha till hjälp.

VAD ERBJUDER VI – FUNDERA OCH FYLL I:
Ridskoleryttare/motionärer

Hur och var kommunicerar vi utbudet?

Vad kan vi förbättra?

Utbildade ridlärare/tränare

Ridlära/kunskap 		

Hästar

FU-verksamhet
FU=Funktionsnedsättning

Extraaktiviteter

Ryttarmärkestagning

Ridborgarmärkestagning

Säkerhet		

Tävlingsryttare

Hur och var kommunicerar vi utbudet?

Klubbtävling

Ryttartest – Dressyrryttartest

Talangutveckling

Grönt Kort utbildning

FU-verksamhet
FU=Funktionsnedsättning
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Vad kan vi förbättra?

LATHUND

Barn & Ungdom

Hur och var kommunicerar vi utbudet?

Vad kan vi förbättra?

Vi i stallet – 		
Kunskapstävling för barn

Teorikurser för barn

Idrottslyftsprojekt

					

Trygghetsarbete

Hästkunskap Cup –
Kunskapstävling för unga

Större satsningar/projekt

Ledarpasset 		

Material

		

Funktionärer/Ledare

Hur och var kommunicerar vi utbudet?

Basutbildning för
ridsportens ledare
Funktionärsutbildning

Ledarkurs, vuxna

Ungdomsledarkurser

Ledarpasset
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Vad kan vi förbättra?

LATHUND

Förtroendevalda

Hur och var kommunicerar vi utbudet?

Styrelsearbete

Valberedningsarbete

Kommunikation/
Marknadsföring

Arbetsordning
Ungdomssektion
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Vad kan vi förbättra?

