Verksamhetsplan 2021
Mittsvenska Ridsportförbundet (MRF) är en ideell förening vars verksamhetsidé:
o

är att arbeta som Svenska Ridsportförbundets (SvRF) regionala organ i
enlighet med SvRFs ändamål,

o

omfattar de föreningar som är medlemmar i SvRF och som har sin hemort
inom distriktets geografiska område, samt

o

är som distriktsförbund inom SvRF även ett specialidrottsförbund inom
Riksidrottsförbundet (RF).

Vi arbetar enligt målen satta för Ridsport 2025 satta av Svenska Ridsportförbundet.
De 5 Strategiska områdena
1. Ridsportens värderingar och varumärke
2. Ridsport på hästens villkor
3. Ridsport på individens villkor
4. Ridsportens prestationsmiljöer
5. Ridsportens förutsättningar

Därför att
Det kommer att stärka vårt varumärke
Det bästa för hästen, och för oss
Fler aktiva som vill vara med oss
Vi utvecklar – individer och hästar
Vi påverkar – nationellt och internationellt

Med utgångspunkt i kunskap, beprövad erfarenhet och aktuell forskning arbetar vi för att
skapa bästa möjliga förutsättningar. Skapa förutsättningar för att fler, på hästens villkor,
väljer att rida och umgås med hästar i våra föreningar, hela livet. Våra utbildnings-, träningsoch tävlingsformer skapar lust, laganda och inspirerar till att lära och prestera. Vi skapar
förutsättningar för sportsliga framgångar nationellt och internationellt. Skapa förutsättningar
för en hållbar utveckling av svensk ridsport och öka vårt inflytande inom idrotten och i
samhället, i distriktet, i Sverige och i världen.

Förslag till verksamhetsinriktning i de olika verksamhetsområdena
Mittsvenska Ridsportförbundet 2021

Verksamhetsområden
•

Förbundverksamhet– Service, information och föreningsutveckling.

•

Utbildningsverksamhet – Arrangera och genomföra utbildning.

•

Tävlingsverksamhet – Administrera och utveckla tävlingsverksamhet.

•

Ungdomssektionen – Stöd till föreningarnas ungdomssektioner.

Distriktsstyrelsen

•
•
•
•
•
•
•
•

genomföra årsmöte
samordna, samverka samt utvärdera distriktets och samverkansregionens
verksamhet.
ekonomiansvar/budgetarbete
arbetsgivaransvar
ansvara för att distriktets basutbud och styrdokument stämmer med svenska
ridsportförbundets beslutade dokument
arrangera Föreningskonferens
genomföra planerings-/verksamhetskonferens för DS, TS & DUS
presentera organisationen hos våra föreningar

Ungdom

•
•
•
•
•

genomföra årsmöte för DUS
ungdomsträffar i distriktet/samverkansregionen/centralt
presentera sin organisation i föreningarna
få igång fadderverksamhet till föreningarnas US
arrangera ”Vi i stallet”

Ridskola/anläggning

•
•

besöksverksamhet med kvalitetsmärkning, rutinbesök samt uppföljning
rådgivning för ridskoleverksamhet samt hjälp/stöd med ridskoleadministration

Utbildning

•
•
•
•
•
•
•
•
•

repetitionskurser för tränare och instruktörer
repetitionskurser och fortbildningar för funktionärer i distriktet och
samverkansregionen
ULK-kurs i egen regi
tävlingsfunktionärs- och tävlingsarrangörsutbildningar
BAS-utbildning
Grönt Kort handledarutbildning
Verksamhetskonferenser med olika teman
arrangera nätverksträffar för föreningarna i samarbete med Gävleborgs
Idrottsförbund/SISU
Ryttarutvecklingsprogrammet

Vissa utbildningar genomförs i vår samverkansregion (Gävleborg, Dalarna samt
Mittsvenska)

Tävling

•
•
•
•
•
•
•
•

samordning av tävlingstermin
granskning av proppar
arrangera lagserier, DM samt cuper
medverka i planering och arrangemang av NM
sammanställa förslag till regler
stödja våra arrangörer till att arrangera tävlingar i nya grenar
ryttarutveckling med utbildning
arrangera tävlingskonferens

