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Måldokument för Färjestads ridklubb
Måldokumentet ska utvärderas årligen på speciellt avsatta tillfällen.

Vision
Färjestads ridklubb skall vara en förebild för svensk ridsport med avseende kvalitet på
breddverksamhet, sportsliga framgångar, hästar och hästhållning. Vår verksamhet ska kännetecknas
av stort engagemang, hög kompetens, skickligt ledarskap, ansvarstagande och god etik.

Värdegrund
Värdegrunden ska vara vägledande för vårt förhållningssätt, vårt bemötande och vårt agerande i
olika situationer, både som individer och som förening
Det handlar ytterst om relationer människor emellan och hur vi beter oss mot varandra, men för oss
som ridskola, handlar det naturligtvis också om vår relation till hästen och omvärlden runtomkring
oss.
Vår värdegrund utgör kort och gott grunden i vår föreningskultur - hur vi vill uppfattas och vad vi vill
kännetecknas av:
Färjestad ridklubb är en klubb där alla är välkomna, där var och en engagerar sig efter egen vilja
och bästa förmåga för att gemensamt skapa en trevlig atmosfär där både människor och hästar
trivs.

Policy
Färjestads ridklubb skall engagera såväl yngre som äldre, kvinnor som män, på alla nivåer.
Färjestads ridklubb skall präglas av kunnande, engagemang och högt ställda krav i all sin verksamhet.
På Färjestads ridklubb skall hästen värnas med kunnande, kärlek och omsorg.
På Färjestads ridklubb är personalen utbildad och jobbar tillsammans i en positiv anda. Alla är goda
förebilder för ridklubben.
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Mål
Vi skall ha en anläggning som är ändamålsenlig för verksamheten
Färjestads ridklubb har under många år brottats med en anläggning som är gammal och dåligt
underhållen.
Ridlekis-verksamheten har ett 60-tal elever på kö, har ett anpassat stall och har också lyfts fram som
ett gott exempel av Arvsfonden. Det saknas dock ridhus för verksamheten som vid dåliga
förhållanden får dela på existerande yta med storhäst-lektioner.
Vårt mål är att uppfylla kraven för Svenska Ridsportförbundets kvalitetsmärkning när det gäller
verksamhetsinnehåll och klubbens anläggning. Färjestads ridklubb ska vara en säker miljö för både
hästar och människor.
Vårt mål är att inom tre år ha en egen ridmanege för barn- och ungdomsverksamheten för att
ytterligare stärka denna del av verksamheten, samt förbättra arbetsmiljön för personalen inom
ridlekis.
Två av stallbyggnaderna har renoverats, men ytterväggar och platta är i dåligt skick och inte
anpassade för hästhållning. Övriga byggnader är också i dåligt skick och behöver åtgärdas eller helst
byggas om.
Vårt mål är en ny anläggning, anpassad efter vår verksamhet och med bättre förutsättningar för
vår personal och hästar än nuvarande, inom 3 år.

Utbildad personal
Ridskoleverksamhet faller under Produktsäkerhetslagen, där det ställs krav på att tjänster som säljs
till konsument är säkra. Konsumentverket är tillsynsmyndighet och har tagit fram ett material för
egenkontroll ”Vägledning till säkrare häst- och ridverksamhet”. I vägledningen betonas betydelsen av
en god personell kompetens.
Vårt mål är att all form av utbildning inom ridklubben ska ges av utbildade ledare då en ny
anläggning står färdig. Utbildad personal hjälper till att garantera en hög kvalitet på utbildningen
samt ökar säkerheten.
Av samma anledningar strävar vi också efter att kontinuerligt vidareutveckla vår personal, både de
som ännu inte är utbildade och de som har utbildning. Alla ledare behöver, förutom sin
specialkompetens, ha förmågan att anpassa sin pedagogik utifrån individens förutsättningar.
Vårt mål är att innan den nya anläggningen är på plats ska ridundervisningen i den mån det är
möjligt utföras av ridlärare med minst SRL I. Krav ska ställas vid nyanställning och existerande
ridledare ska utbildas med Hästskotarexamen samt upp till SRL (Svensk Ridlärare) I.
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Alla skall vara välkomna, alla hjälper till i den mån de kan
Färjestads ridklubb skall vara en plats där alla känner sig välkomna, trygga, och sedda. Alla våra
medlemmar hjälper till i någon form med ideellt arbete.
Verksamheten ska präglas av högt ställda etiska och moraliska krav, gentemot såväl hästar som
människor. Vi strävar efter en utvecklande, dynamisk miljö med positiva attityder och värderingar.
Vår personal har ett stort ansvar att skapa den utvecklande och positiva miljö som eftersträvas.
Vårt mål är att alla medlemmar ska hjälpa till med någon form av ideellt arbete, det kan exempelvis
vara att hjälpa till vid tävling eller sälja lotter.

Välutbildade hästar
På Färjestads ridklubb är det en självklarhet att våra hästar är välutbildade och snälla. Inom ridlekisverksamheten ställs inte samma krav på utbildning men hästarna skall vara snälla och främja
ridbarhet.
Att ha utbildade hästar ger duktiga ryttare som kan hjälpa till att vidareutveckla och stärka hästarna,
det ger en god spiral som bidrar till en positiv utvecklingskurva för både våra hästar och ryttare, samt
minskar risken för skador på grund av felbelastning.
Vårt mål är att det för varje häst ska finns en plan. Uppföljning av planen ska göras kontinuerligt
mot ridskolans behov och hästens välmående.

Främja mångsidighet
Färjestads ridklubb skall fånga upp alla behov men fokuserar på barn- och ungdomsverksamheten
genom ridlekis-verksamheten där vi är unika.
Att vilja bli bäst i världen är ok, men det är också ok att inte vilja bli det. Talang är en kombination av
kapacitet och inställning.
Vårt mål är att alla som vill bör få testa sin förmåga och få stöd av utbildade, kompetenta ledare
samt goda träningsförhållanden tillsammans med snälla hästar som främjar ridbarhet.

Ta fram nya ledare
Klubbens ungdomssektion ska bedriva verksamhet som är anpassad efter både barns och ungdomars
behov. Förutom att skapa aktiviteter för barn och ungdomar är engagemanget i ungdomssektionen
också ett led i den demokratiska fostran som sker i ridklubben. Ungdomssektionen ska ha ett starkt
stöd från styrelsen och övriga ledare på ridklubben för att stötta deras engagemang.
Vårt mål är att Färjestads ridklubb skall söka bidrag för att anställa en aktivitetsledare.
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