Verksamhetsplan Smålands Ridsportförbund 2022

Basutbud = det utbud Smålandsdistriktet tillhandahåller för sina klubbar
Fetstil = de områden och satsningar Smålands Ridsportförbunds organisation prioriterar 2022
Smålands Ridsportförbunds samtliga nivåer arbetar i enlighet med ”Ridsporten vill” och
Svenska Ridsportförbundets ledstjärnor, som följer nedan.
Hästen
Jag hanterar hästen på ett sätt som jag kan stå för och som jag är stolt över inför omvärlden
Jag behandlar alla hästar med respekt
Jag ser till att hästen finns i en trygg och säker miljö och jag reagerar om den far illa
Jag tränar och tävlar i samspel med hästen och kräver inte mer än vad vi har förutsättningar att klara av
Jag ansvarar själv för att öka min kunskap och kompetens om hästen

Människan
Jag visar respekt för alla människor
Jag bekräftar och berömmer andra
Jag berättar öppet och tydligt om jag har olika uppdrag och roller
Jag är en god förebild för ridsporten
Jag tar ansvar och agerar om någon bryter mot våra regler

Distriktets övergripande ansvarsområden
•
•
•
•
•

•

Vara länk mellan distriktets klubbar och Svenska Ridsportförbundet
Verka för medlemmarnas behov och önskemål
Arrangera tillfällen för utveckling och fortbildning såsom utbildningar, kurser, träffar
Tillvarata och bevaka klubbarnas intressen
Företräda ridsporten i samarbetet med andra organisationer, kommuner, landsting med flera i
Småland
Erbjuda klubbarna i Småland det basutbud som förbundet ålagt distriktet

Styrelsen
•
•
•
•

Arbeta fram mål, riktlinjer och policy för distriktets verksamhet
Ansvara för distriktets ekonomi
Ansvara för distriktets anställda
Verka för fungerande sektioner

Tävling
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbeta för en bra tävlingsverksamhet och att utveckla tävlingsverksamheten i samtliga discipliner
och på alla nivåer i distriktet
Samordna kontakterna mellan föreningar/distrikt/förbund och övriga organisationer inom ramen
för tävlingsverksamheten
Ansvara för att föreningarna får råd och stöd i sina tävlingsarrangemang
Verka för att det finns grenledare i samtliga discipliner
Verka för att utbudet av funktionärsutbildningar svarar upp mot klubbarnas och SmRFs behov
Utveckla och driva DM, serier och cuper samt regler för dessa
Driva och processa tävlingsrelaterade frågor som kommer upp i distriktet
Samordna tävlingsterminen samt granska propositioner upp till och med regional nivå
Verka för säkerhet, etik och moral på tävlingsplatser
Genomföra fortbildningar för officiella funktionärer och eventuella arrangörsträffar
Genomföra fortbildningar och utbildningar för provledare i Grönt kort

•
•
•
•

Utbildningar för tävlingsarrangörer
Utbildningar i tävlingssystem
Ridskole-DM i hoppning, dressyr och Working Equitation
Träningshelg för ponnydressyr

•

Utbildning
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skapa forum och nätverksplatser för Smålands ridlärare och tränare
Genomföra utbildningar: ULK, FULK, FU1
Erbjuda Ridledarkurs genom samarbete med andra distrikt
Genomföra fortbildningar för tränare och ridlärare
Öka samarbetet mellan tränare och ridlärare
Främja god utbildning för både häst och ryttare
Främja god hästhållning
Utveckla ridskolorna i distriktet
Stöd och bollplank för distriktets ridskolor
Öka utbildningsnivån på ridskolornas personal
Verka för god säkerhet på våra ridskolor
Genomföra ridskolekonvent årligen
Föra tränarnas och ridlärarnas talan i Småland
Utbilda ridsportens ledare
Genomföra Basutbildning för ridsportens ledare
Vision att arbeta mot: Småländska ridskolorna, bäst i världen

•
•
•
•

Erbjuda utbildningar med fokus på Ridsport 2025
Ridskole-DM i hoppning, dressyr och Working Equitation
Erbjuda clinics på olika teman
Erbjuda utbildningar i första hjälpen för häst och människa

Förening

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agera bollplank och stötta föreningarnas arbete
Visa på hur förbundsdemokrati fungerar och hur föreningar kan påverka
Verka för en god och säker hästhållning
Genomföra föreningsbesök hos alla distriktets klubbar, var tredje år
Kvalitetsmärka distriktets ridskolor
Bereda ärenden för nyanslutningar av ridklubbar
Uppmana till SISU-samarbete, sprida SISUs kursverksamhet
Verka för föreningarnas önskemål
Identifiera ridsportens utveckling och trender

•
•
•
•

Arbeta för att våra ridskolor ska nå upp till och bibehålla den nya kvalitetsmärkningen
Bistå våra föreningar att utveckla dialogen och samarbetet med kommunerna
Erbjuda utbildningar för styrelser i samarbete med RF-SISU
Skapa forum för arbetet med att främja ideellt engagemang

Ungdom
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vara en länk mellan klubbarnas ungdomssektioner och den centrala ungdomssektionen
Representera ungdomarna i distriktets styrelse
Medverka vid av förbundet centralt anordnade träffar
Stötta ungdomssektioner i distriktet
Genomföra träffar, tävlingar och utbildningar för ungdomar
Arrangera Vi i Stallet-final
Arrangera DUS-gala i samband med DUS årsmöte
Stimulera och engagera ungdomar inom ridsporten
Motivera ungdomar till fortsatt engagemang inom ridsporten
Arbeta för att information om ungdomsfrågor/verksamhet når ungdomar
Öka samarbetet och gemenskapen mellan ungdomssektionerna i distriktet genom verksamhet
som leder till kamratskap och sammanhållning

•
•
•
•

Fadderverksamhet
Marknadsföra DUS
Delta under ULK
US-träffar

