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§ 1 Ändamål 

Ale-Jennylund Ridklubb är en ideell förening som är ansluten till 

Svenska Ridsportförbundet (SvRF), och därigenom ansluten till 

Sveriges Riksidrottsförbund (RF). 

Föreningen är en sammanslutning av för ridsporten intresserade med 

ändamål att bl.a. främja ridningen på sätt som anges i SvRF:s stadgar, 

samt med särskild målsättning att vara en ridklubb för alla med hästen i 

centrum. 

AJRK – Verksamhetsidé



Glädje och delaktighet

➢ Vi vill att ALLA ska känna glädje och gemenskap. Genom ett öppet klimat och ett 

aktivt deltagande skapar vi engagemang och glädje i vår förening.

Utveckling och Kvalitet

➢ För att få utveckling och kvalitet krävs en ständig kompetensutveckling av personal 

och medlemmar.

➢ Med kompetens och drivkraft strävar vi för utveckling av väl två som fyrbenta vänner.

➢ Att dela med sig av kunskap och erfarenhet ger högre kvalitet och hög kompetens.

Hållbar Hästhållning 

➢ Genom hög kompetens och vår kärlek till hästen visar vi hästen respekt för allt den 

ger oss. 

➢ Vi ser till att hästen utvecklas, stimuleras samt får en god omvårdnad. 

➢ Vi ser till att hästens miljö är sådan att hästen trivs och mår bra.

AJRK – Värdegrund och ledstjärnor



➢ Vår vision är att vara en modern attraktiv klubb med stor bredd inom ridsporten.

➢ AJRK strävar för att bli Västsveriges modernaste ridsportanläggning som ligger i 

framkant med hållbar hästhållning och utveckling för såväl ryttare som häst.

➢ Vi ska vara en väl fungerande och attraktiv ridklubb där barn, ungdomar och 

vuxna tillsammans får utlopp för sitt intresse och gör fritiden glädjerik, lärande och 

meningsfull. I en modern ridsportanläggning med tävlingsverksamhet året runt.

En attraktiv mötesplats för ALLA med Hästen och kvalitet i centrum.

AJRK – Vision



Verksamhetsplan 2021
Övergripande

Översyn av 

avgifter och 

prissättningar.

Programridningar, 

pay and jump och 

klubbtävlingar för 

både lektions- och 

privatryttare

Läger och kurser 

kommer att 

arrangeras 

under 

sommaren, 

dagläger på 

loven

I samverkan 

med kommunen 

fortsätta arbetet 

med 

upprustning av 

anläggningen

Fortsatt 

förbättringsarbete 

för att uppnå 

Svenska 

Ridsportförbundets 

kvalitetsmärkning.

2022

2021 EN RIDKLUBB FÖR ALLA MED HÄSTEN I CENTRUM

Ale-Jennylunds Ridklubb


