Måldokument Upplands Ridsportförbund
Verksamhetsidé
- Att vara samarbetsorganisation mellan medlemsföreningar och Svenska Ridsportförbundet.
- Att erbjuda stöd och utbildning till medlemsföreningar.
- Att utveckla ridsporten genom utbildningsaktiviteter och information.
- Att samordna och stödja tävlingsverksamhet i distriktet.
- Att bidra med kunskap för att öka förståelsen för ridsportens roll i olika delar av samhället.
Verksamheten bedrivs inom ramen för områdena utbildning, tävling, opinionsbildning och
ungdom genom ideellt engagemang och anställd personal.
Upplands Ridsportförbunds ska bidra till Svenska Ridsportförbundets vision – Svensk ridsport
världens bästa och måluppfyllelse mot Ridsport 2025 genom följande mål.
Uppländsk Ridsport 2025 - mål
Ridsportens värderingar och varumärke
- Vi ska bedriva all verksamhet i enlighet med ridsportens värdegrund.
- Vi ska ge stöd och utbildning för att sprida ridsportens värdegrund i medlemsföreningarna.
- Vi ska arbeta för att Upplands Ridsportförbunds varumärke förknippas med ansvar,
respekt, engagemang och glädje.
- Vi ska arbeta utifrån demokratiska principer, med inkluderande arbetsmetoder med
utgångspunkt i alla människors lika värde.
Ridsport på hästens villkor
- Vi ska genom utbildning och information öka kunskapen om hästens behov
- Vi ska genom Besöksgruppen stötta och utveckla hästhållning och säkerhet på anslutna
anläggningar
- Vi ska genom särskilt fokus på tränares, ridlärares och tävlingsfunktionärers bidra till
ridsport på hästens villkor.
- Vi ska genom god tävlingsplanering bidra till ridsport på hästens villkor.
Ridsport på individens villkor
- Vi ska genom utbildnings- och fortbildningsaktiviteter för föreningar och aktiva utveckla
ridsporten på individens villkor
- Vi ska genom att arbeta med nya former för ideellt engagemang och inkluderande möten
bidra till att fler ska känna sig välkomna inom ridsporten.
- Vi ska ha fokus på att ryttare med funktionsvariation, annan etnisk bakgrund eller
könsvariation inom ridsportens alla delar ska känna sig välkomna.
- Vi ska bidra till att öka jämställdheten inom ridsportens olika organ och verksamheter.
- Vi ska särskilt främja ungas delaktighet genom distriktets ungdomssektions verksamhet
(DUS).
Ridsportens prestationsmiljöer
- Vi ska ständig utvärdera och utveckla våra tävlingsformer för att förbättra
prestationsmiljöerna.

- Vi ska utbilda och utveckla tävlingsledare, tävlingsfunktionärer och anläggningsansvariga.
- Vi ska stötta ridsportens utvecklingsmodell och erbjuda ryttarutvecklingsprojekt.
- Vi ska bidra till att ridsportens anläggningar utvecklas genom kunskap och stöd till såväl
anläggningsägare som förvaltare.
Ridsportens förutsättningar
- Vi ska bedriva opinionsbildning för att lyfta ridsportens roll i samhället
- Vi ska informera och påverka beslutsfattare och andra makthavare att verka till ridsportens
fördel.
- Vi ska ta aktiv del i att bidra till utvecklingen av ridsportens miljö- och hållbarhetsarbete.
- Vi ska samarbeta med SLU och bidra till forskning och utveckling.

