
 

Ale-Jennylunds Ridklubb Föreningspolicy 
1. Föreningspolicy 

Ale-Jennylunds Ridklubb (AJRK) är en ideell förening, ansluten till Svenska Ridsportförbundet 
(SvRF) och genom detta också ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF). 

AJRK har som övergripande mål att vara en förening där alla känner Glädje och Gemenskap i det 
gemensamma intresset kring hästen oavsett ålder, kön eller bakgrund. 

Föreningens uppgift är att skapa mervärden för sina medlemmar genom ett rikt utbud av aktiviteter 
och utbildningar som anpassas efter de behov som klubben kan identifiera.  

Det är därför viktigt att alla medlemmar känner sig delaktiga och uttrycker önskemål i såväl stort som 
smått. 

AJRK ska driva en ridsportsanläggning som präglas av hög kvalitet och säkerhet med god 
hästhållning där demokrati och delaktighet är ledord. 

En ideell förening blir vad medlemmarna gör den till! 

1.2 Ridskola 
Ridskolan ska erbjuda ridlektioner och undervisning i hästkunskap från nybörjarnivå till avancerad 
nivå samt ridning för ryttare med funktionshinder. Ridskolan tillämpar gruppindelning med uttalade 
mål både när det gäller praktisk och teoretisk utbildning. 

Ridskolan vänder sig till elever i alla åldrar, från knatteridning till seniorer. 

Ridning är en sport där alla åldersgränser suddas ut! Instruktörer och ledare ska ha godkända 
utbildningar och ett stort engagemang för sin uppgift. 

AJRK har nu som mål att ridskolan ska finnas med och representera klubben i divisionstävlingar med 
egna lag (ekipage från ridskolan) och med stöttning från engagerade ledare/instruktörer. 

För att ytterligare skapa gemenskap finns stallvärdinnor i stallet som främst tar hand om den 
avsuttna verksamheten – umgänget med hästen och med barn/ungdomarna. 

1.3 Tävling 
AJRK är en stor arrangör av tävlingsverksamhet med gott renommé hos ryttare över hela Sverige. 
Klubben arbetar aktivt för att behålla en konkurrenskraftig tävlingsverksamhet oavsett om det gäller 
tävling på klubbnivå eller för eliten inom dressyr eller hoppning. 

Vid tävling representerar ekipagen AJRK. Ryttaren och dennes medhjälpare ska alltid uppföra sig på 
ett kamratligt och respektfullt sätt mot såväl sina egna klubbkamrater, andra tävlande som 
arrangörer, publik och inte minst hästarna. 

Tävlingsverksamheten är helt beroende av ideella insatser från våra medlemmar. Klubben arbetar 
därför aktivt med att engagera medlemmar till tävlingar. Det ideella arbetet stärker 
klubbgemenskapen inom föreningen. Alla är välkomna att hjälpa till, ung som äldre, kvinna som man. 
Det finns uppgifter att utföra för alla. 

1.4 Anläggning 
AJRK har en stor anläggning att vistas på. Här bedriver vi ridskolan, vi har ett café där vi kan umgås 
och i de två ridhusen pågår ständigt aktiviteter. 

Vi har tre stall till våra hästar. Ett för lektionsponnys, ett för lektionshästar samt ett för 
medlemsuppstallningar 

Vi strävar efter en god hästhållning som främjar hästens välbefinnande och naturliga beteende i 
möjligaste mån. 

Anläggningen sköts till stor del av anställd personal men alla medlemmar har ansvar för att hålla 
ordning, följa säkerhetsregler och ta hänsyn till hästarna. 

Anläggningen är godkänd av Länsstyrelsen. 

AJRK arbetar för att uppnå och behålla, av Ridsportförbundet, statusen ”Kvalitetsmärkt Ridskola” 
samt att förbättra anläggningen utifrån de resurser som finns tillgängliga. Det är ett gemensamt 
ansvar för medlemmar att vara aktsamma om anläggningen och att delta vid gemensamma 
städdagar etc. 


