Dalarnas Ridsportförbund
Verksamhetsplan 2021
Distriktens roll/Distriktens idé (från basutbud för distrikten)
Att vara samarbetsorganisation för klubbarna i sitt distrikt.
Att ta till vara klubbarnas intresse i samhället.
Att distriktet tar hänsyn till de behov som finns hos klubbarna.
Att distrikten är flexibla och anpassar sin verksamhet efter behovet.
Att distriktet genom utbildning, stöd och rådgivning ger klubbarna verktyg så att de kan bedriva en
bra verksamhet för klubbens medlemmar

Distrikt: Dalarnas Ridsportförbund
Antal föreningar: 35

Antal medlemmar: ca 6000

Distriktets övergripande mål:
Att vara ett brett stöd för länets ridklubbar och forma verksamheten efter medlemsföreningarnas
önskemål och behov.

Verksamhetsområden:

Utbildning
Mål:
Att tillgodose behovet av utbildning och fortbildning av ledare och funktionärer i länets ridklubbar
Att bidra till ökad hästkunskap
Att hjälpa till att marknadsföra ridskolan som kompetenscentrum
Att ge inspiration till länets ridklubbar

Fokusområde inom utbildning:
Ledar- och funktionärsutbildning
Utbildning i hästkunskap för en bredare målgrupp och med fokus på hästvälfärd
Ridskolemästerskapet
Aktiviteter:
Aktivitet:

Målgrupp

Mål för aktiviteten:

Ledarutbildning

Ungdomsledare

Tränar- och ridlärarfortbildning

Ridlärare och tränare

Att fylla behovet av utbildning
av nya ungdomsledare
Att erbjuda fortbildning och ny
inspiration

Styrelseutbildning
Tävlingsfunktionärsutbildning
och fortbildning

Förtroendevalda i länets
ridklubbar
Domare, överdomare,
banbyggare, tävlingsledare,
sekretariat, m fl

Att bidra till ökad kunskap
En funktionärsstab med hög
kompetens som bidrar till bra
tävlingsverksamhet på alla
nivåer
Ökat engagemang i
föreningarna med
uttagningstävlingar för att nå
fler
Ökad ledarkompetens, ökad
säkerhet, ökad likriktning i
värdegrundsfrågor

Ridskolemästerskapet

Ridelever

Övriga utbildningsinsatser, ex
Basutbildning, HLR, Ergonomi

Ideella ledare och anställda i
länets ridklubbar

Föreläsningar och clinics med
hästen resp. människan i fokus

Ryttare och andra
hästintresserade, ledare,
föräldrar, ungdomar

Hållbara ridskolehästar

Ridskolepersonal

Medlemsenkät

Medlemmar

Inventera medlemmars
önskemål

Dressyrmöte
-samarr. DGL och utb.sekt.

Ryttare och ledare

Kunskap och
erfarenhetsutbyte

Workshops för
tävlingsarrangörer

Administrativa
tävlingsfunktionärer

Ökad kunskap om
tävlingsadministration

Kunskap om hästen på
områden som leder till god
hästvälfärd och kunskap om
människan som leder till god
omtanke om barn, ungdomar
och vuxna i sporten
Ökad kunskap om
ridskolehästen

Långsiktig handlingsplan inom verksamhetsområdet 5 års plan
Vad skall distriktet göra
Fortlöpande behovsinventering

Vad vill man uppnå
Hög kompetens i alla roller och funktioner hos
länets ridklubbar

Tävling
Mål:
Att vara ett stöd för länets tävlingsarrangerande ridklubbar
Att sprida kunskap och information till länets tävlingsryttare
Att inspirera ryttare att börja, och att fortsätta, tävla och bidra till en positiv tävlingsupplevelse

Fokusområde inom tävling:
Tävlingsorganisationsledare – befattningsbeskrivningar för TS och grenledare
Aktiviteter
Aktivitet
Översyn arbetsbeskrivning för
tävlingssektionen – regionalt
och lokalt

Målgrupp
TS-ledamöter (motsv.)

Mål för aktiviteten
Tydligare uppdragsbeskrivning
för organisationsledare inom
tävlingsområdet

Arrangemang av serier,
bibehålla upplägg och nivåer
från 2020

Tävlingsryttare på olika nivåer

Arrangemang av DM

Tävlingsryttare

Utbildning och workshops via
Utbildningssektionen

Se Utbildning

Att inspirera till tävlingsgemenskap och klubbkänsla,
att ge kvalifikationsmöjligheter
till högre serier. Ökat antal lag.
Status på mästerskapet och
fler startande
Se Utbildning

Inspirera till ökat ideellt
engagemang genom
funktionärsträffar

Ideella funktionärer

Ökat ideellt engagemang

Långsiktig handlingsplan inom verksamhetsområdet 5 års plan
Vad skall distriktet göra
Erbjuda en verksamhet som ger stöd och
inspiration på tävlingsområdet

Vad vill man uppnå
Oförändrat, och om möjligt ökat, antal
licensierade ryttare och antal startande hos
länets klubbar

Ungdom
Mål:
Att ge stöd och inspiration till ungdomssektioner och ungdomsledare i länets ridklubbar
Att sprida information om CUS/DUS och ungdomsdemokratin i förbundet
Att bidra till att klubbarnas blivande ledare får en rolig start på sin ledarkarriär

Fokusområde inom ungdom:
Att vara ett stöd till länets ungdomssektioner och unga ledare
Aktiviteter
Aktivitet

Målgrupp

Mål för aktiviteten

Deltagande i ULK

Nya ungdomsledare i
klubbarna

Ge kunskap om CUS och DUS

Kurs för ”Ansvariga i
Ungdomssektionen”
Kurs för nya unga ledare i
stallet ”Häst- och
stallvårdsledarkurs” alt. FULK

US-ledamöter i länets
ridklubbar
Nya ledare i klubbarna, som
ligger steget före ULK

Demokratiutbildning för unga

US-besök

Länets ungdomssektioner

Vi i stallet - distriktsfinal

Barn och ungdomar 9-13 år

DUS-Kickoff

DUS förtroendevalda

Lära känna varandra bättre.
Erfarenhets- och idéutbyte

DM Käpphäst

Klubbarnas barn och
ungdomar

Glädje och sammanhållning
Kunskap

Clinic

Ungdomar

Att ge en rolig
utbildningsmöjlighet som ger
kunskap och skapar
gemenskap
Att hjälpa klubbars unga och
ge inspiration till USverksamheten
Ökad hästkunskap

Långsiktig handlingsplan inom verksamhetsområdet 5 års plan
Vad skall distriktet göra

Vad vill man uppnå

Verksamhet för ryttare med funktionsnedsättning
Mål:
Att bättre kartlägga befintlig verksamhet
Att ge stöd och inspiration

Fokusområde inom verksamhet för ryttare med funktionsnedsättning:
Att kartlägga klubbarnas verksamhet för målgruppen, bl.a. gällande tillgänglighet
Aktivitet
Aktivitet

Målgrupp

Mål för aktiviteten

Utbildning om psykiska
funktionsvariationer

Ridlärare och övr. ledare

Kompetensutveckling av ledare

Ledarutbildning steg 1

Nya ledare för verksamhet för
ryttare m funktionsnedsättning

Fler ledare med ökad kunskap
Fler ledare med behörighet till
högre utbildning

Långsiktig handlingsplan inom verksamhetsområdet 5 års plan
Vad skall distriktet göra

Vad vill man uppnå

Ridskola/Anläggning
Mål:

Att kvalitetsmärka fler ridskoleverksamheter
Att tydliggöra ridlärares och tränares olika roller och kompetenser
Att hjälpa klubbarna med marknadsföringsinsatser
Fokusområde inom Ridskola/anläggning:
Kvalitetsmärkning
Aktiviteter
Aktivitet

Målgrupp

Mål för aktiviteten

Besöksverksamheten

Ridskoledrivande klubbar

Sprida SvRFs mall till
presentationsfolder

Nya medlemmar

Ytterligare 2 kvalitetsmärkta
klubbar 2021
Rekryteringsstöd

Sprida foldern ”Hästhusesyn” i
länets ridklubbar

Klubbstyrelser och personal

Stärkt egentillsyn

Långsiktig handlingsplan inom verksamhetsområdet 5 års plan
Vad skall distriktet göra
Information och stöd till ridskoledrivande
klubbar inom ramen för besöksverksamheten

Övriga satsningar
Mål:

Väl fungerande demokrati i våra föreningar
Ökad gemenskap och samordning
Ökat nyttjande av digital teknik
Fokusområde övriga satsningar:

Vad vill man uppnå
Kvalitetsmärkt ridskoleverksamhet
-15% av ridklubbarna inom ett år
-40% av ridklubbarna inom fem år

Ökad kompetens i länets ridklubbar

Aktiviteter
Aktivitet

Målgrupp

Mål för aktiviteten

Utbildningar i
föreningsgemensamma ämnen
Fortsatt marknadsföring av
materialet ”Vår
ridsportförening”
Stöd till nätverksbildning
Och föreningsträffar
Insatser för jämställdhet och
integration
Stimulera belöningar och
uppmärksamhet kring ideella
insatser (Förtjänsttecken)

Klubbstyrelser och anställda

Ökad kompetens i klubbarna

Klubbstyrelsen och anställda

Befintliga och nya medlemmar

Ökad kompetens och
kännedom om mallar och
stödjande verktyg.
Bättre samordning och stöd
genom erfarenhetsutbyte
Ökad bredd inom ridsporten

Ideellt arbetande
föreningsmedlemmar på olika
områden

Ökad uppmärksamhet på
värdet av det ideella arbetet
Fler utdelade förtjänsttecken

Klubbstyrelser och anställda

Långsiktig handlingsplan inom verksamhetsområdet 5 års plan
Vad skall distriktet göra
Vad vill man uppnå
Vara ett stöd för att möjliggöra ökad kompetens Ökad samverkan mellan klubbarna
inom länets ridklubbar
Synergieffekter genom samarbete

Opinion/kommunikation/kommunpåverkan
Mål:
Att bidra till att sprida en positiv bild av ridsporten till allmänheten
Att vara ett stöd för länets ridklubbar i kontakterna med kommunerna

Fokusområde opinion/kommunikation/kommunpåverkan:
Marknadsföring av ridsportens värden gentemot kommuner och allmänhet
Aktiviteter
Aktivitet

Målgrupp

Mål för aktiviteten

Sprida goda exempel via
sociala medier

Allmänheten och därmed även
politiker och tjänstemän

Ge stöd till enskilda klubbar i
deras kontakter med
kommunerna

Politiker och tjänstemän

Ökad kunskap om ridsportens
värden och kännedom om
positiva insatser på andra håll
Ökad kunskap om ridsportens
värden och ökad förståelse för
ridsportens behov och villkor

Långsiktig handlingsplan inom verksamhetsområdet 5 års plan
Vad skall distriktet göra
Fortsatta kontakter med länets kommuner

Vad vill man uppnå
Insikt om ridsportens värde hos politiker och
allmänhet och därmed indirekt ökat stöd till
länets ridklubbar.

Övrigt:
Återställa en starkare balansräkning
Arbeta för en säkrare finansiering av basutbudet genom det centrala förbundet.

Verksamhetsplanen färdigställs senast den 30 november varje år.
Ovanstående sammanställt efter Dalarnas Ridsportförbunds planeringskonferens 2020-11-07

