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Inledning
Blekinges Ridsportförbunds vill genom att implementera Svenska Ridsportförbundets strategi
”Ridsport 2025” skapa en långsiktig och övergripande plan mot visionen
”Svensk ridsport – världens bästa”

Vår värdegrund
Vi tar ansvar – Vi ansvarar för våra hästar och ser till att hästen finns i en säker miljö.
Vi agerar om hästen far illa.

Vi respekterar – Vi respekterar alla och lever som vi lär. Vi står upp när något är orätt.

Vi engagerar - Vårt engagemang för hästar och medmänniskor är vår drivkraft.

Vi sprider glädje - Vi sprider glädje och gemenskap i en trygg miljö.

Vi är bäst tillsammans - Vi är schyssta och skapar förutsättningar för varandra att lyckas.

Under verksamhetsåren 2022 kommer Blekinges Ridsportförbund att fortsätta arbeta mot Ridsport 2025

Ridsportens värderingar och varumärke
Övergripande mål
Vi lever och leder enligt ridsportens värderingar och samlas runt ett tydligt
varumärke för svensk ridsport
Distriktets delmål
Genom att införliva ridsportens värdegrund i all utbildning Förmedla, inspirera, motivera, följa upp,
guida föreningar och enskilda medlemmar i värdegrundsarbete.
Ridsport på hästens villkor
Övergripande mål
Med utgångspunkt i kunskap, beprövad erfarenhet och aktuell forskning skapa bästa möjliga
förutsättningar för hästens välmående.
Distriktets delmål
Genomföra utbildningar, sprida kunskap och vägleda i hästvälfärd. Skapa regionala/lokala forum,
för dialog och erfarenhetsutbyte om hästvälfärd och hästförsörjning.
Ridsport på individens villkor
Övergripande mål
Skapa förutsättningar för att fler väljer att rida och umgås med hästar i våra föreningar, hela livet.
Distriktets delmål
Utbilda, guida och stödja föreningar till att förstärka det unika i sina verksamheter.
Lyfta goda exempel i våra föreningar. Stödja implementering av och utbildning i digitala system.
Ridsportens prestationsmiljöer
Övergripande mål
Våra utbildnings-, tränings-och tävlingsformer skaparlust, laganda och inspirerar till att lära och prestera.
Vi skapar förutsättningar för sportsliga framgångar nationellt och internationellt.
Distriktets delmål
Erbjuda utbildning, stöd och vägledning om ridsportens utvecklings- modell till föreningar.
Sprida kunskap och förstärka arbetet för ett utbildande tävlingssystem.
Sprida kunskap och vägleda arbetet för att säkra att ridsportens anläggningar håller en hög kvalitet.
Arbeta för att ridskolan är en levande mötesplats och en jämlik miljö där alla trivs och känner sig trygga.
Ridsportens förutsättningar
Övergripande mål
Skapa förutsättningar för en hållbar utveckling av svensk ridsport och öka vårt inflytande inom idrotten,
och i samhället, i Sverige och i världen.
Distriktets delmål
Driva det regionala påverkansarbetet. Stödja föreningar i påverkans-och hållbarhetsarbete.
Sprida kunskap och vägleda arbetet för att säkra att ridsportens anläggningar håller en hög kvalitet.

