Älmhult Linnébygdens
ridklubb
Verksamhetsplan för 2012—2015

Verksamhetsidé
”Älmhult Linnébygdens ridklubb är en förening som
erbjuder kommunens invånare en ridklubb för alla. Som
tillhandahåller idrotts- och motionsaktiviteter med bred
inriktning från nybörjare till tävlingsryttare. Vi erbjuder
praktisk och teoretisk ridutbildning av god kvalitet till ett
rimligt pris. För att på så sätt främja gemenskapen och
öka det personliga välbefinnandet”. (Allt enligt Svenska
Ridsportförbundets riktlinjer)
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Verksamhetsområden












Ridskola
Tävlingsverksamhet inom dressyr och hoppning
Uppstallning, inackordering
Träningar i dressyr, hoppning och tömkörning för
privatryttare
Ungdomssektionen (US)
Medlemsaktiviteter
Cafeteria
Anläggning
Sponsring
Ridning för funktionshindrade
Körning
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Värdegrunder





Älmhult Linnébygdens ridklubb ska erbjuda aktiviteter så att alla oavsett kön,
ålder, funktionshinder eller ambitionsnivå kan hitta en tilltalande motionsaktivitet.
Vi ser det som en självklarhet att ha kompetent anställd personal.
Vi sätter kvalitet och säkerhet i fokus.
Vi har en antagen ”Drog –och mobbingpolicy”

Vi har värdegrunder som bygger på;

Kamratlighet; man hälsar alltid när man träffar någon känd eller okänd som
kommer till anläggningen, alla ska känna sig välkomna till Bockatorp

Ömsesidig respekt; alla har alltid något att tillföra, oavsett vem det är, gammal
eller ung, nybörjare eller proffs

Vilja att stötta varandra i med och motgång; genom att uppmuntra i såväl
framgång som motgång bygger man goda relationer och en positiv stämning i
Bockatorp.

Att alltid reagera direkt om någon inte lever upp våra gemensamma spelregler, att
våga vara vuxen och visa civilkurage.
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Vision 2012—2015











Att vara en aktiv och livaktig förening som tillvaratar medlemmarnas
intressen
Att det finns en finansiell styrka att växa och utveckla verksamheten
Att anläggningen har en hög nyttjandegrad
Att uppnå 300 ridande elever per vecka
Att vara södra smålands mest attraktiva ridanläggning
Att vara kända för bra arrangemang/happenings
Att ha en organiserad fritidsverksamhet med tonvikt på barn och
ungdomsverksamhet
Att alla verksamheter skall vara självbärande rent ekonomiskt
Att årligen anordna Smålands främsta tävling (syftar till nationella i
augusti)
Att vara en attraktiv & självklar mötesplats för bygdens företag
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Verksamhetsmål
2012—2015














Öka antalet ridelever till ca 300 per vecka
Öka antalet aktiva medlemmar samt ökade ideella insatser
Erbjuda ett brett urval av utbildningsmöjligheter
Upprätta långsiktiga sponsoravtal
Erbjuda goda, tydliga och säkra inackorderingsmöjligheter
Aktivt söka och öka möjligheterna till bidrag samt hitta långsiktigt
relevant nivå i avtal med Älmhults Kommun
Utveckla träningsverksamheten för tävlingsryttare
Ytterligare utveckla tävlingsverksamheten med hög kvalitet
God stämning och nöjda medlemmar
Öka medlemmarnas inflytande & engagemang
God ekonomi
Föräldraaktivering
Skapa bas för att möjliggöra bra handikappverksamhet
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Strategier







Aktiv föreningsutveckling
Ordna en god PR verksamhet
Sponsorvård
Medlemsinflytande
Fortbildning personal
Styrelse utveckling
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