Verksamhetsplan 2019
Så här arbetar Södermanlands Ridsportförbund
Södermanlands Ridsportförbund (SöRF) är en ideell förening och ska arbeta som Svenska
Ridsportförbundets (SvRF) regionala organ i enlighet med SvRF:s ändamål. SöRF samarbetar
inom flera områden med Västmanland och övriga distrikt. Distriktets kärnverksamheter:
•
•
•
•

Medlemsföreningar
Tävling
Utbildning
Ungdom

Dessa verksamheter skall genomsyra kärnverksamheterna:
• Värdegrunden
• Barnrättsperspektivet
• God hästhållning
• Säkerhet
Övergripande mål, inriktningsmål och prioriterade områden:
• Hästen i centrum
• Tillsammans är vi ett förbund
• Värdefullt medlemskap ger nöjda medlemmar
• Sportsliga framgångar. Bra tävlingar. Bra distriktsarrangemang
• Utbildning och ledarskap på hög nivå för alla nivåer
Ekonomisk plan
Icke vinstdrivande med sund ekonomi. Med sund ekonomi menas att medel för oförutsedda
händelser finns tillgängligt och att medel finns avsatta för de gemensamma kostnader vi,
tillsammans med Västmanland, har för personal och kontorsyta. SöRF har till uppgift att
främja körningen och ridsporten i alla dess grenar samt därtill knuten verksamhet inom
distriktet. Med ryttare menas varje utövare oavsett disciplin.
Allmänt
SöRF skall företräda ridsporten som medlem i SvRF.
Den ideella föreningen utgör ridsportrörelsens bas och det är där den dagliga verksamheten
bedrivs. Föreningarna som är anslutna inom distriktet utgör SöRF.
SöRF:s verksamhet skall styras av de behov och önskemål medlemmarna har. Med
medlemmar menas de föreningar som är anslutna till SvRF och är belägna i Södermanlands
distrikt.
Ridsportens gemensamma värdegrund och inriktning finns formulerad i de fem
inriktningsmålen, i Ridsporten Vill, i Code of Conduct samt i våra ledstjärnor.
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Så här arbetar Södermanlands Ridsportförbund (SöRF)

Vision:
SöRF skall vara ett ledande distrikt avseende kvalitet på breddverksamhet, hästar och
hästhållning. Vår verksamhet ska kännetecknas av stort engagemang, hög kompetens,
skickligt ledarskap, ansvarstagande och god etik.

Stadgar:
Grunden i SöRF:s arbete och verksamhet är dess stadgar.
Policy:
SöRF skall vara en demokratisk och dynamisk organisation, ska tillgodose alla hästvänners
behov inom ridsporten och vara deras ombud samt engagera såväl yngre som äldre och
kvinnor som män.
Ridsporten skall präglas av kunnande, känslomässigt engagemang och högt ställda krav i all
sin verksamhet. I SöRF:s policy understryks att hästen ska värnas med kunnande, kärlek och
omsorg och att ridsporten ska präglas av kunnande, känslomässigt engagemang och högt
ställda krav i all sin verksamhet. Detta är något som SöRF ska efterleva och värna om.
Värdegrund:

Genom en stark och tydlig demokrati ges alla möjlighet att delta i en föreningsverksamhet,
där öppenhet råder, man trivs tillsammans och alla känner sig välkomna. Det ska finnas
möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter och därmed kunna bidra till en utveckling av svensk
ridsport, där hästen och människan står i centrum. SöRFs ska beakta den
verksamhetsinriktning som fastställs på SvRF:s stämma. I frågor som är gemensamma för
idrotten i stort är det en självklarhet att samverka med SöRF och SISU Idrottsutbildarna.

Ridsportens kärnverksamheter
Medlemsföreningar
Genom en öppen och kontinuerlig dialog inom SöRF ska föreningen erhålla sådan kunskap
att den leder till insikt om hur den egna utvecklingen kan påverka och samtidigt stärka
ridklubben/ridskolans roll i det lokala utbudet av andra och konkurrerande fritidsaktiviteter.
Ridskolans huvudsakliga uppgift är att lära ut den klassiska ridkonsten med målsättning att
skapa goda ryttare samt att förmedla kunskap om hästen och hästhållning med målsättning att
skapa kunniga hästmänniskor. Ridskolan ska även verka för ett brett utbud.
Tävling
Ridsporten i Södermanland ska vara en nationellt slagkraftig folksport, som byggs upp genom
en högklassig breddverksamhet. Breddverksamheten ska ge alla möjlighet att utöva sportens
alla discipliner. Ridklubbar/ridskolor ska erbjuda utbildning för alla ryttare så att de kan
utvecklas mot sina individuella mål. Samverkan mellan medlemsföreningar ska främjas på
lokal och regional nivå.
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Utbildning
SöRF ska erbjuda utbildningar, träffar, fortbildningar och arrangemang som höjer
kompetensen hos föreningar, ledare, ungdomar och utövare.
Vi ska hålla en hög kvalitet på så väl föreläsningar som kurser och träffar. Föreningarna ska
ges möjlighet att vara med och påverka urvalet och en bred bas ska utgöra grunden för
utbildningsdelen i organisationen. Samverkan mellan föreningarna, liksom mellan distrikt
och förbund, är viktigt för oss.
Ungdom
SöRF:s verksamhet ska stimulera barn och ungdomar till ett livslångt intresse för hästen och
ridsporten.
Verksamheten ska ge ungdomar möjlighet att i stor utsträckning kunna påverka ridklubbens
verksamhet, till exempel genom sin egen träning, tävling, utbildning och genom
styrelsearbete.
Att utvecklas som individ är en stor del av ledarskapet, vilket vi ser som viktigt i all
ungdomsverksamhet.
Barnrättsperspektivet
SöRFs verksamhet ska stimulera barn och ungdomar till ett livslångt intresse för hästen och
ridsporten. Verksamheten ska syfta till att barn har roligt och att den i stor utsträckning
upplevs som lek. Den ska också stimulera barn att ta ansvar och skapa förutsättningar för bra
attityder och värderingar till häst och människa.
Verksamheten ska ge ungdomar möjlighet att i stor utsträckning kunna påverka ridklubbens
verksamhet till exempel genom sin egen träning, tävling, utbildning och genom
styrelsearbete.
God hästhållning
SöRF ska fortsatt verka för en god hästhållning med högt ställda krav på egentillsyn,
kvalitetssäkrade anläggningar, djurskydd samt utbildning av hästar och personal.
Säkerhet
Säkerhetstänkandet måste genomsyra all verksamhet med häst inom SöRF. Vi har med
levande djur att göra vilket ställer ökade krav på aktsamhet i all vår verksamhet där hästen
finns med.
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Övergripande Mål
SöRF skall utifrån värdegrunden, strategierna och de prioriterade områdena arbeta med
kunskapsförmedling.
Inriktningsmål och prioriterade områden
I arbetet med att uppnå SvRF:s vision och övergripande mål har SvRF:s förbundsstyrelse
fastställt fem inriktningsmål för perioden fram till 2020. Dessa ligger till grund för SöRF:s
mål och verksamhet.
Distriktsstyrelsen och kommittéerna kan inför varje verksamhetsår revidera de prioriterade
områdena och projekten inom varje inriktningsmål. All verksamhet ska ske i nära samarbete
med SvRF centralt.

Inriktningsmål
Hästen i centrum
Fortbildningar för yrkesverksamma, föreläsningar för alla medlemmar och träffar för
ridskolechefer/verksamhetsledare. Träffar kring anläggning/underlag.
Uppsökande verksamhet så som besöksgrupp.
Träffar för stallansvariga, underlag och anläggning.
Tillsammans är vi ett förbund
Ett medlemskap i en förening ansluten till SvRF ska innebära att föreningens medlem möts av
samma värdegrund oavsett i vilken förening medlemskapet äger rum. Föreningar i samtliga
distrikt ska erbjudas ett likartat basutbud och det fokusutbud som SvRFs styrelse fastställer
varje år.
I SöRF uppnås inriktningsmålet genom att erbjuda utbildningar och träffar för ledare i
distriktet.
Exempel på träffar är ordförandeträffar, lagledarträffar, allsvenskaträffar, chefsträffar, träffar
kring nytt material, som kan hjälpa i olika processer.
Vi använder den gemensamma kontoplanen och har träffar kring ekonomi så väl i föreningen
som på ridskolan.
Värdefullt medlemskap ger nöjda medlemmar
SöRF ska förmedla medlemsnyttan samt behålla och rekrytera medlemmar genom kurser,
träffar och aktiviteter för våra medlemmar. En förutsättning för det är livskraftiga föreningar.
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Inriktningsmålet nås genom att;
• Ett tydligt och starkt värdegrundsarbete genomsyrar all verksamhet och hjälper föreningen
och medlemmen i vardagliga beslut och aktiviteter
• Värdet av medlemskapet ska vara så starkt att ingen förening eller medlem vill stå utanför
SvRF.
• Föreningarna känner att de kan påverka hur verksamheten utvecklas.
• Medlemsnytta och förmåner förmedlas till anslutna föreningar.
• SöRF medverkar till samarbete mellan föreningar och andra distrikt i vår region.
Sportsliga framgångar
Innebär ett uppförande som följer ridsportens värdegrunder för häst och människa. Ridsport
alltid är en ren sport – dopning förekommer inte hos häst eller ryttare, ledare eller
funktionär.
Tränare och ridlärare, utbildade av SvRF, ska vara ansvarstagande och väl kunniga inom sitt
verksamhetsområde. I utbildning/utveckling till tävlingsryttare ska ingå kunskap om hästens
beteende och behov, hästens träning för uppbyggnad och långsiktig hållbarhet samt ryttarens
mentala utveckling och fysiska träning ska preciseras.
SöRF anordnar kontinuerligt fortbildningar och frukostmöten för ridlärare och tränare.
Talang- och breddsatsningar för tävlingsryttare och medlemmar. Även föreläsningshelger
anordnas.
SöRF:s tävlingsadministration ska karaktäriseras av effektivitet.
• SvRF utarbetar riktlinjer för hur all sportverksamhet ska bedrivas och därmed utvecklas på
ett konkurrenskraftigt sätt. SöRF följer riktlinjerna.
Utbildning och ledarskap i världsklass
Innebär att SvRF:s utbildningar leder till en ridskola i världsklass.
SöRF uppnår av SvRFs fastställda Inriktningsmål genom att erbjuda föreningar och
medlemmar utbildningar, träffar och löpande besöksverksamhet i distriktet såsom:
Fortbildningar för ridlärare/tränare med olika ämnen och inriktningar.
Ridledarkursen.
Basutbildning, VULK, ULK och fortbildningar.
Besöksgruppens arbete.
Inriktning 2020
Projekt 2020. Häst välfärd
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