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Verksamhetsplan AJRK 2023 

Övergripande: 
Ta fram konkreta handlingsplaner med mål för att stötta våra valda fokusområden, ”Rätt 
antal hästar för ridskoleverksamheten”, ”Ordning och reda” samt ”Tävlingsverksamheten”. 

Vi skall under 2023 fortsatt arbeta tillsammans med Ale kommun för att få till ytterligare 
uppfräschningar och underhåll av övriga delar av anläggningen för att möta verksamhetens 
behov. 

Arbeta för att förbättra säkerheten och miljön för både personal och hästar bl.a. genom 
systematiskt arbetsmiljöarbete, där SvRF numera erbjuder ett digitalt verktyg med 
checklistor och uppföljning. 

Implementera ett nytt verktyg, som erbjuds av SvRF, för incidentrapportering. Detta för att 
få en bättre förståelse för var och hur incidenter och olyckor sker så att vi effektivt kan 
minska antalet olyckor och incidenter. 

Fortsatt arbete med förbättringsåtgärder mot målet att erhålla Svenska Ridsportförbundets 
kvalitetsmärkning. 

Vi kommer också att jobba för att få in ökad och ny verksamhet till verksamheten nu när 
det nya ridhuset är klart. 

Vi kommer att kontinuerligt översyn av avgifter och prissättningar. 

Söka bidrag och sponsorer. 

Ridskolan: 
Föreningen avser att vidareutbilda och fortbilda våra ridlärare, tränare och hästar för att 
kunna hålla en fortsatt hög standard på lektioner och hästar. 

Inköp och pensionering av hästar/ponnyer för att anpassas efter verksamheten och 
efterfrågan. 

Lektionerna ska under året innehålla, förutom ridning, även teoretisk utbildning. 

Ridlektionerna skall fortsatt ha en röd tråd och efterfölja ridskolans utbildningsplan som är 
baserad på Svenska Ridsportförbundets ryttarmärken. 

Förutom våra ordinarie ridlektioner kommer vi att fortsätta med våra specialgrupper.  

Inom ridskoleverksamheten kommer nya grupper på ponny och häst att startas upp efter 
behov.  

Läger och kurser kommer att arrangeras under sommaren, dagläger på loven, helgkurser 
som dressyr-/ hoppträning eller någon form av avsutten verksamhet.  

Utöver detta kommer ett antal Programridningar, Pay and Jumps och klubbtävlingar att 
arrangeras för både lektions- och privatryttare. 

För lektionsryttare kommer vi även i år att anordna diverse ”hopp och skutt” allt från 
bommar på marken till högre höjder. Klubbmästerskap i hoppning och dressyr är något vi 
önskar kunna ta upp igen.  

Vi kommer att sträva efter att ha ”Öppen bana” för både hoppning och dressyr. 

Vi kommer att arrangera Städdagar, ”prova på” dagar, märkestagningsdagar m.m. 
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Översyn av försäkringskostnaderna kommer att göras för att anpassas till dagens 
verksamhet. 

Genomgång av schemaläggningar och rationalisering av verksamheten för effektivare 
utnyttjande av våra resurser kommer att göras.  

Personalen kommer också vara delaktiga i arrangemang av enklare tävlingar på klubben 
tillsammans med tävlingssektionen.  

Fortsatt arbete med förbättringsåtgärder för att uppnå Svenska Ridsportförbundets 
kvalitetsmärkning. 

Vi skall under 2023 fortsätta ha ett gott samarbete med Ale kommun och arbeta för 
uppfräschning, renovering och uppdatering av anläggningen för att möta verksamhetens 
behov.  

Tävling 
Tävlingar för privatryttare i form av hopp- och dressyrtävlingar, från lokal till nationell nivå 
kommer att arrangeras anpassat efter anläggningens status.  

Utöver detta kommer ett antal programridningar, pay and jump att arrangeras för både 
lektions- och privatryttare. 

För medlemmar kommer vi även i år att anordna ett antal klubbtävlingar för alla åldrar och 
nivåer. 

Vi kommer att jobba med utbildning/stöttning av funktionärer på alla nivåer inom framför 
allt våra huvuddiscipliner hopp och dressyr.  

Träningar i dressyr och hoppning kommer att arrangeras kontinuerligt på klubben. 

Möjlighet för våra licenserade ryttare att deltaga i något av AJRK´s lag i dressyr och 
hoppning. 


