Beslutad vid styrelsemöte 200224

Verksamhetsplan Upplands Ridsportförbund 2020
Upplands Ridsportförbunds har en bred och omfattande verksamhet med syfte att underlätta
medlemsföreningarnas arbete och skapa en utvecklande miljö för alla ryttare i distriktet.
Under 2020 kommer huvudfokus för arbetet vara ridskolan som företag och av länets föreningar
inom ramen för Ridsport 2025. Med anledning av Uppsala kommuns satsning på fritidsledare på
ridskolorna kommer distriktets ekonomi och personal utökas kraftigt under projektet genomförande.
Utöver detta kommer distriktets basutbud genomföras som vanligt. Arbetet i distriktet delas in i
följande sex verksamhetsområden: Samordning och organisationsutveckling, tävling, utbildning,
ridskola och anläggning, ungdom och kommunikation och påverkan.
Samordning och organisationsutveckling
Distriktet har en viktig roll i att samordning och samverka med olika organisationer till ridsportens
nytta. Distriktet har en naturlig roll i att förmedla länk mellan ridsportens olika delar såväl mellan
föreningar inom Uppland som mellan föreningar och Svenska Ridsportförbundet och mellan olika
distriktet inom förbundet. Distriktet samverkar även med idrottens övriga organisationer samt med
kommuner och näringsliv för att skapa så gynnsam utveckling som möjligt för ridsporten som helhet.
Distriktet arbetar aktivt med att förbättra den interna organisationen och stötta föreningar med sin
interna utveckling.
Upplands Ridsportförbund ska under 2020
-

Revidera måldokumentet från 2008 med Ridsport 2025 som utgångspunkt
Arbeta aktivt med samarbetspartners inom idrotten och samhället
Aktivt samverka med närliggande distrikt

Tävling
Tävlingsverksamheten i distriktet är betydande och det är en viktig funktion för distriktet att
samordna och aktivt arbeta med att förbättra möjligheterna för tävlingar i distriktet. En särskild
genomlysning av distriktsmästerskapen ska göras under året. Att det finns en bredd inom
tävlingsverksamheten är viktigt och bra. Distriktet ska också aktivt arbeta för att hitta nya former för
tävlingsarrangerande och stötta föreningar i att lösa sina tävlingsarrangemang på säkra och attraktiva
sätt för såväl ryttare, hästar och funktionärer som för föreningarna.
Upplands Ridsportförbund ska under 2020
-

Arrangera tävlingsmöten, lagledarträffar och arrangörsträff
Samordna allsvenska serier i hoppning och dressyr för ponny och stor häst
Samordna distriktsmästerskapen
Samordna särskilda tävlingar för ridskoleekipage inkl DM
Genomföra hästkunskapstävlingar

Utbildning
Utbildningsverksamheten är central för ridsportens utveckling, såväl säkerhet, hästkunskap,
tävlingsutveckling och föreningsutveckling bygger på kunskap. Det är en central del i Upplands
Ridsportförbunds verksamhet att bedriva utbildning. Ett gediget utbildningsprogram tas fram i
samverkan med SISU Idrottsutbildarna och utifrån Svenska Ridsportförbundets satsningar och
prioriteringar för ridsporten.
Upplands Ridsportförbund ska under 2020
-

Genomföra utbildningar för förtroendevalda i föreningar (styrelser, US, besöksgrupp)
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-

Genomföra fortbildning och utbildning för ridlärare (bl.a. ridledarkursen)
Genomföra utbildningar för ledare på olika nivåer (FULK, ULK, basledare m.m.)
Genomföra utbildningar för tävlingsfunktionärer (domare, lagledare, tävlingsledare m.fl.)
Genomför Ryttarutveckling steg 2
Genomföra träffar med fokus på Ridsport 2025

Ridskola och anläggning
Ridskolorna fyller en central roll för ridsportens utveckling. De allra flesta ryttarna inom förbundet är
medlemmar i en förening som bedriver ridskola och de allra flesta ryttarna som återfinns i andra
föreningar har en gång börjat sin bana på en ridskola. Ridskolorna är förutom idrottsföreningar även
arbetsgivare, hästhållare och har ofta ansvar för stora anläggningar. Förutsättningarna för distriktets
ridskolor skiljer sig mycket men distriktet roll är att i den mån det är möjligt stötta ridskolorna efter
de behov som finns, bl.a. ska en särskild insats för att öka kunskapen om ridskolan som företag göras.
2019 avslutades med att Uppsala kommun beviljade stöd för en satsning på fritidsledare på
ridskolorna i kommunen som ska samordnas av Upplands Ridsportförbund. Under 2020 kommer
satsningen påbörjas.
Besöksgruppens roll för att stötta föreningar såväl med som utan ridskola främst i fråga om
hästhållning och anläggningar är central och därför ska arbetet stärkas under året.
Upplands Ridsportförbund ska under 2020
-

Rekrytera och samordna fritidsledare på ridskolorna i Uppsala kommun
Särskild satsning på ridskolan som företag
Genomföra besöks med Besöksgruppen enligt plan och vid extra behov
Stärka besöksgruppen genom särskild utbildningssatsning
Genomföra särskilda möten för ridskolecheferna i distriktet
Genomföra särskilda tävlingsarrangemang för ridskoleryttare
Genomföra särskilda utbildningar för ridlärare

Kommunikation och påverkan
I en tid då vi överöses med information är det viktigt att distriktet arbetar aktivt med att ständigt
förbättra sitt kommunikationsarbete och säkerställa att information är korrekt. Under 2020 kommer
en ny webbsida att lanseras i linje med Svenska Ridsportförbundets nya webb. Fokus ska vara på
enkel, effektiv och tydlig kommunikation.
Distriktet har också en viktig roll att fylla i att vara kommunikationskanal mellan olika nivåer och
delar av förbundet. Att samverka med och lyfta fram ny forskning från SLU och SVA ska också
prioriteras särskild för att öka hästkunskapen.
Att lyfta fram ridsportens behov och nytta i samhället är en fråga som ständigt är aktuellt. Distriktet
ska följa aktuell politisk debatt och bevaka viktiga strategiska frågor. Under 2020 är frågan om
ridskolan som fritidsgård och ridsportens anläggningsbehov särskild fokus.
Upplands Ridsportförbund ska under 2020
-

Lansera en ny webbsida i enlighet med SvRF webb och direktiv
Informera effektivt och tydligt om distriktets och förbundets verksamhet
Påverka beslutsfattare till ridsportens fördel
Utveckla arbetet med våra sociala kanaler
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Ungdom
Ridsporten byggs upp av alla unga aktiva. Ungdomsperspektivet ska vara rådande i alla satsningar
som görs inom distriktet och många aktiviteter inom ramen för ovan nämnda verksamhetsområden
riktar sig i första hand till unga. Utöver det bedriver Upplands Ridsportförbunds
distriktsungdomssektion (DUS) särskild verksamhet riktad mot andra unga. DUS medverkar i
styrelsearbetet på distriktet och i olika utskott och ungdomsperspektivet hålls därför levande.
Upplands Ridsportförbund ska under 2020 genom DUS verksamhet
-

Genomföra särskilda satsningar för US styrelser
Genomföra en ungdomsgala

