
 

     
 

 
 

MÅLDOKUMENT FÖR ÖREBRO FÄLTRITTKLUBB 
2021 
 

VERKSAMHETSIDÉ 
Örebro Fältrittklubb erbjuder utbildning för ryttare och hästintresserade på alla nivåer. Vi 
hanterar hästen med kunskap och gott omdöme och verksamheten genomsyras av glädje och 
gemenskap. Vi är en plats för lärande inom ridsport och därför är vi det självklara valet. 
 
 

VÄRDEGRUND 
Örebro Fältrittklubbs värdegrund har sitt ursprung i Svenska Ridsportförbundets ”Ridsportens 
ledstjärnor” och syftar till att tydliggöra vad vi står för inom ridsporten och vad som är viktigt 
för oss som medlemmar, ryttare, föräldrar och för våra hästar. Vår värdegrund baseras på tre 
grundstenar: kunskap, öppenhet och gemenskap. 
 
Kunskap 
Alla delar i Örebro Fältrittklubbs verksamhet bygger på kunskap och har sin rot i Svenska 
ridsportförbundets riktlinjer och policyer. Kunskap ger oss möjlighet att utbilda, dela med oss 
och utvecklas. Kunskap är också grunden för hästens väl i både ridning och hantering. Vi 
skapar trovärdighet och tar gemensamt ansvar genom policyer och instruktioner. 
 
Öppenhet 
I vår förening tar vi ansvar och behandlar alla människor och hästar med respekt. 
Verksamheten präglas av öppenhet och allas lika värde. 
 
Gemenskap 
Hästen förenar oss alla i vår förening och skapar engagemang, glädje och en trevlig atmosfär. 
Vi tar alla ett gemensamt ansvar och är ödmjuka inför allas olikheter i syfte att skapa 
gemenskap kring hästen. 
 
 

VISION 
Örebro Fältrittklubb är det självklara valet för lärande inom ridsport. 
  



 

     
 

VERKSAMHETSOMRÅDEN 
 
 
Örebro Fältrittklubbs verksamhetsområden syftar till att tydliggöra hur föreningens 
medlemmar och funktioner samverkar. Organisationen baseras på oss medlemmar och har 
under styrelsen två huvudsakliga områden: den ideella verksamheten och den affärsmässiga 
verksamheten. I varje kommitté finns representanter från styrelsen för att skapa 
förutsättningar för en enhetlig förening med bra kommunikation. 



 

     
 

MÅL OCH HANDLINGSPLANER 2021 
Varje verksamhetsområde i vår förening har sin egen målsättning och handlingsplan som ska 
leda till att vi når vår vision. De ska överensstämma med vår värdegrund och med vår 
verksamhetsidé. 
 
STYRELSE 
 
Mål: Örebro Fältrittklubbs medlemmar ska vara välinformerade, engagerade och delaktiga i 
ridklubbens verksamhet. 
 
Handlingsplan 2021 

Vad ska vi göra? Varför? Hur ska vi 
göra?  

Vem/vilka ska 
göra det? 
 

När ska 
det vara 
klart? 

Status? 

Bevaka projektet ny 
anläggning 
 

För att inte 
överraskas av 
beslut utanför 
vår organi-
sation, t.ex. 
Örebro 
kommun 
 

God kontakt 
med projekt-
ledaren på ÖK 
och övriga 
aktörer 

Byggruppen 
 

Under 
2021 

 

Arbeta vidare med 
materialet ”Vår 
ridsportförening”  

Vi ska vara det 
självklara valet. 
För fortsatt 
utveckling av 
vår förening 
och att se till  
drivkrafterna 
bakom ett 
ideellt enga-
gemang och 
hur vi kan 
använda dem 
för att få fler 
engagerade 
medlemmar 
 

Projekt I 
samarbete 
med SISU och 
SvRF 

Ordföranden 
och verksam-
hetschef 

Dec. 
2021 

 

Ta fram rutiner och 
eventuell policy för 
registerutdrag för 
ideella ledare som 
kontinuerligt kommer 
i kontakt med barn 

För att 
upptäcka 
tidigare 
brottslig 
verksamhet 

Identifiera 
ideella ledare 
via förenings-
registret och 
via kännedom 
 

Ordföranden 
och verksam-
hetschef 

Juni 
2021 

 

 



 

     
 

EKONOMI 
 
Mål: Örebro Fältrittklubb ska ha en ekonomi i balans med en kassalikviditet på 100 procent 
och en soliditet på 40 procent. Samt med ett ekonomiskt överskott på 3 procent.  
 
Handlingsplan 2021 

Vad ska vi göra? Varför? Hur ska vi göra?  Vem/vilka ska 
göra det? 
 

När ska det 
vara klart? 

Status? 

Skapa en likviditets- 
plan för kommande år 

Att ha bered-
skap för att 
kunna klara 
större 
kostnader 
 

Dokumentera vår 
betalningsförmåga 
inför varje 
månadsskifte 
 

Gruppen Klart mars  

Stämma av 
placeringskonton 
utifrån beslutad 
placeringspolicy 

Utvärdera 
avkastningen 

Utvärdering och 
omförhandling. 
 

Gå igenom 
placeringar 
tillsammans med 
Nordea 
 

Våren 2021  

  

  



 

     
 

  

ANLÄGGNING 
 
Mål: Örebro Fältrittklubbs anläggning ska alltid vara i besöksskick (enligt Ridsportförbundets 
riktlinjer) och välfungerande för verksamheten.  
 
Handlingsplan 2021 

Vad ska vi göra?  Varför? Hur ska vi göra?  Vem/vilka ska 
göra det? 
 

När ska 
det vara 
klart? 

Status? 

Underlag utebana, 
framhoppning 

Undermåligt 
underlag 

Byta underlag 
samt dränering 

Anläggnings-
ansvarig 

Offert 
begärd. 
Start 
våren 
 

 

Automatisk 
bevattning 
Framhoppning 
 

För att av 
arbetsmiljöskäl 
förbättra detta 

Offert klar Anläggnings-
ansvarig 

Under 
2021 

 

Underlag utebana 
SMS 
 

Undermåligt 
underlag 

Utvärdera 
behovet och ta 
in offert 
 

Anläggnings-
ansvarig 

Under 
2021 

 

Automatisk 
bevattning SMS 

För att av 
arbetsmiljöskäl 
förbättra detta 
 

Offert klar Anläggnings-
ansvarig 

Under 
2021 

 

 
  



 

     
 

CAFETERIA 
 
Mål: Cafeterian är en av ridklubbens viktigaste mötesplatser där vi serverar näring för kropp 
och själ. Cafeterian är välkomnande och öppen för alla. 
 
Handlingsplan 2021 

Vad ska vi 
göra? 

Varför? Hur ska vi 
göra?  

Vem/vilka ska göra 
det? 
 

När ska det 
vara klart? 

Status? 

Schemalägg 
personal 
utifrån 
klubbens 
aktiviteter  

För god service till 
besökare och god 
arbetsmiljö för de 
ideella i cafeterian 
 

Cafeterian 
samarbetar 
med 
kommittéer 
och personal 
för planering 
 

Cafeterians 
schemaläggare  

December 
2021 

 

 
  



 

     
 

TÄVLING OCH TRÄNING INFÖR TÄVLING 
 
Mål: Arrangera attraktiva tävlingar och träningar för i första hand våra egna ryttare på den 
nivå de befinner sig för att de ska kunna utvecklas och nå nya mål. Tävlingar och träningar ska 
genomföras på ett säkert sätt och med god kvalitet och ekonomiskt överskott. 
 
Handlingsplan 2021 

Vad ska vi göra?  Varför? Hur ska vi göra?  Vem/vilka ska 
göra det? 
 

När ska 
det vara 
klart? 

Status? 

Ta fram en 
strategi för 
tävlingar under 
byggnationen 

För att vara 
beredda på 
problem som 
kan uppstå 
och kunna 
förebygga 
dem 
 

Tätare möten grenvis och 
gemensamt även som 
videomöten vid behov 
 

Samman-
kallande oh 
grenledarna  

Under 
2021 

 

Verka för en mer 
permanent 
terrängbana för 
träning eventuellt 
på ravinbettet 

För att ge 
våra ryttare 
möjlighet till 
träning på 
hemmaplan  
 

Undersöker möjligheterna till 
att avdela ridområde för 
terrängträning på ravinbetet 

Grenledaren 
Med stöd av 
banbyggaren 

I början 
av 
säsongen 

 

Se över material 
för tävling 

För att kunna 
genomföra 
bra tävlingar 

Varje gren inventerar vad 
som finns och vad som 
behöver kompletteras 
 

Grenledarna Första 
halvåret 

 

  



 

     
 

KOMMUNIKATION 
 
Mål: Örebro Fältrittklubb har ett tydligt varumärke som speglar föreningens identitet, 
värdegrund och vision. Varumärket ska vara välkänt för alla klubbens medlemmar samt 
attrahera nya och gamla samverkansparter. Vi kommunicerar både externt och internt med 
tydlighet och öppenhet. Målet är att vi vill synas i våra olika kanaler på ett sätt som är relevant 
för medlemmar och omvärld. 
 
Handlingsplan 2021 

Vad ska vi göra? Varför? Hur ska vi göra?  Vem/vilka 
ska göra 
det? 
 

När ska det 
vara klart? 

Status? 

Ta fram en bildbank Högre profes-
sionalitet i vårt 
grafiska uttryck 
 

T.ex.  fototävling 
bland medlemmarna 

Kommitté
ansvarig 

December 
2021 

 

Implementera och 
marknadsföra vår 
Youtubekanal 

Ta tillvara och 
möjliggöra bättre 
spridning av våra 
filmer för att öka 
bl.a. hästkun-
skapen bland våra 
medlemmar 
 

Bra rutiner.  
Ta fram # 

Kommitté
ansvarig 
och 
berörd 
personal 
 

December 
2021 

 

Etablera 
sponsorsamarbeten 

Stärker vår 
ekonomi och är en 
möjliggörare för 
vår verksamhet 
 

Aktivt nätverka och 
informera om 
klubben 
 

Verksam-
hetschef 

December 
2021 

 

 
  



 

     
 

RIDSKOLEVERKSAMHET 
 
Mål: Örebro Fältrittklubb är en ridskola som erbjuder rid- och hästutbildning för elever på de 
flesta nivåer. Utbildningen håller en hög kvalitet. Ridskoleverksamheten präglas av kunskap 
och gemenskap. 
 
På vår ridskola ska man lära sig god hästhållning och hästhantering, genom att följa de rutiner 
som finns på anläggningen.  
 
Handlingsplan 2021 

Vad ska vi göra? Varför? Hur ska vi göra?  Vem/vilka 
ska göra 
det? 

När ska 
det vara 
klart? 

Status? 

Använda våra 
kanaler för att 
nå ut med mer 
information 
angående våra 
rutiner för 
hästhantering 
 

Öka säkerheten vid 
hästhantering och 
öka hästkunskapen 
hos våra elever 

Lägg upp 
instruktionsfilmer på 
Instagram och 
Facebook. 
 

Stallchef 
 

December 
2021 

 

Infokväll om 
rutiner i stall 
m.m. för våra 
skötare med 
föräldrar 
 

Stallchefen skapar 
en bättre relation 
till hästskötare och 
deras föräldrar 

Stallchefen planerar 
datum. Inbjudan går 
ut via kansliet. 
Stallchef och 
fritidsledare deltar på 
mötet. 
Bereda för video-
möten då det är 
möjligt 
 

Stallchef 
och fritids-
ledare 
 

December 
2021 

 

Kurser för 
föräldrar i 
hästhantering 
”Föräldra-
paketet” 

Öka föräldrarnas 
kunskap samt ge de 
föräldrar som 
missat häst- och 
stallvårdskursen 
samma kunskap 
som de som gått 
den 
 

Lisa planerar för 
föräldrapaketet och 
bjuder in till kurs två 
gånger under året. 
Undersöka om 
videomöten kan 
fungera i vissa delar 

Fritids-
ledaren 

December 
2021 

 

Vid skötarmöten 
ha en punkt från 
stallchefen på 
dagordningen 
 

För att nå ut med 
information till 
skötarna 

Vid skötarmöten som 
även kan vara 
videomöten 

Fritids-
ledaren 
och 
stallchef 

Under 
2021 

 



 

     
 

 
  

Filma rutiner i 
stallet 
kontinuerligt 

För att nå ut med 
viktig information. 
Säkrare 
hästhantering 
 

En gång i veckan Stall-
personalen 

December 
2020 

 

Ta fram en 
mall för nivå-
indelning  
av våra rid-
grupper och 
implementera 
i arbets-
gruppen 
 

För gemensam röd 
tråd i under-
visningen. Vilket ger 
tydlighet och 
struktur för våra 
elever 

Ta fram ett underlag 
som bearbetas i 
ridlärargruppen 

Kanslisten 
ta fram 
underlag 

Under 
2021 

 



 

     
 

PERSONAL 
 
Mål: Örebro Fältrittklubb erbjuder medlemmarna välutbildad personal som är engagerad och 
motiverad för sin uppgift. 
 

Lägsta nivå för tillsvidareanställd ridlärare är diplomerad Svensk Ridlärare 2 och för 
tillsvidareanställd stallpersonal godkänt yrkesprov för hästskötare. 
 

Vi ska vara en attraktiv arbetsplats med fokus på en god arbetsmiljö och yrkesmässiga 
utvecklingsmöjligheter. 
 
Handlingsplan 2021 

Vad ska vi göra? Varför? Hur ska vi göra?  Vem/vilka 
ska göra det? 
 

När ska 
det vara 
klart? 

Status? 

Fortsatt utbildning 
inom LEAN. 

Det ska som 
personal vara 
lätt att göra rätt 
på vår 
arbetsplats 

Utbildning med 
Åsa-Lina 
Nordlund, 
företagsut-
vecklare 
 

Verksam-
hetschef 

December 
2021 

 

Förstärka 
kommunikationen och 
samarbetet i vår 
personalgrupp 

Vi ska ha trygga 
medarbetare 
som 
samarbetar 

Utbildning i 
människors 
olikheter och 
drivkrafter 
 

Verksam-
hetschef 

December 
2021 

 

Gemensam 
fortbildning varannan 
vecka för huvudlärare 
från Strömsholm i 
dressyr och hoppning 
på våra lektionshästar 

Ger inspiration 
och en 
gemensam röd 
tråd för 
utbildning av 
hästar och 
elever 
 

Avsätta 
varannan vecka 
under året för 
aktiviteten 

Passhäst-
ansvarig 
planerar in 
datumen 

December 
2021 

 

  



 

     
 

HÄSTAR 
 
Mål: Örebro Fältrittklubbs hästar ska vara välutbildade och lämpliga för verksamheten.  
 
Utbildningsnivå för 
B-ponny: LC dressyr och LE hoppning 
D-ponny: LA dressyr och LD hoppning 
Häst: LA/MsvC dressyr och hoppning, 75 procent 100 cm och 20 procent 110 cm med rätt 
ryttare. Resterande andel hoppar lägre eller inte alls. 
 
Hästarnas utrustning ska vara väl avpassade och vara av god kvalitet. 
 
Handlingsplan 2021 

Vad ska vi göra? Varför? Hur ska vi 
göra?  

Vem/vilka ska 
göra det? 
 

När ska det 
vara klart? 

Status? 

Utbildningskontroller av 
hästarnas utbildning 

För att 
motiveras att 
utbilda 
hästarna mot 
utbildnings-
målet 

Utbildnings-
kontroll 
planeras in 
kontinuerligt 
under året av 
passhäst-
ansvarig 
 

Passhäst-
ansvarig 

December 
2021 

 

Utbildningskontroll av  
d-ponnyernas 
dressyrutbildning för de 
som ännu inte nått 
målet 

För att 
upprätthålla 
utbildnings-
målen 

Utbildnings-
kontroll 2 ggr 
per termin: 
februari, april 
och 
september, 
november 
 

Huvudläraren i 
dressyr och 
passhäst-
ansvarig 

December 
2021 

 

Anpassa hästantalet 
utifrån efterfrågan av 
vår verksamhet 

Rätt arbets-
belastning för 
varje individ 

Räkna på 
antalet 
uppsittning-
stimmar 
utifrån 
framtida 
verksamhet 
 

Hästansvarig 
och verksam-
hetschef 

December 
2021 

 

Nödvändig information 
om specifika hästar, 
t.ex. halsring, täcke, 
hantering etc. 

Ge våra 
elever ökad 
förståelse för 
våra hästars 
beteende 

Varje 
passhäst-
ansvarig 
ansvarar för 
att informa-

Passhäst-
ansvarig i 
samarbete 
med kanslisten 

Så snart 
behovet 
uppstår 

 



 

     
 

 tionen 
kommer upp. 
Underlag 
lämnas till 
kanslisten 
 

 
  



 

     
 

DIEDENS STALL - MEDLEMSUPPSTALLADE 
Mål: Diedens stall är en del av ridskolan där alla är välkomna. Stallet ska präglas av öppenhet 
och gemenskap. Medlemsuppstallade är en förebild vad gäller hästhållning och hästhantering. 
 
Handlingsplan 2021 

Vad ska vi göra?  Varför? Hur ska vi göra?  Vem/vilka ska 
göra det? 
 

När ska det 
vara klart? 

Status? 

Vara förebilder i 
hästhantering 

En given 
kommunika-
tionskanal som 
ökar både 
säkerheten och 
hästkunskapen 
 

Personal och 
medlemsuppstallade 
föregår med gott 
exempel i 
hästhantering. 
 
Vi följer 
hästhållningspolicyn 
 

Uppstallade December 
2021 

 

 
 



 

     
 

PARASEKTIONEN 
 
Mål: Örebro Fältrittklubb erbjuder landets största och bredaste verksamhet för ryttare med 
funktionsnedsättningar 
 
Handlingsplan 2021 

Vad ska vi göra? Varför? Hur ska vi 
göra?  

Vem/vilka ska 
göra det? 
 

När ska 
det vara 
klart? 

Status? 

Bevaka 
tillgängligheten i den 
nya anläggningen 
 

Göra hela 
anläggningen 
tillgänglig för 
personer med 
funktions-
nedsättningar 
 

Föra fram 
behov, granska 
ritningar, söka 
information 

Parasektio-
nens 
ordförande, 
paraansvarig 
ridlärare 
 

Innan 
bygg-
start  

 

Bevaka ekonomiska 
ansökningar för 
tillgänglighet i den nya 
anläggningen 

För att öka 
tillgängligheten 
 

Möten med 
projektledaren 
för planering 
och komplet-
tering och 
gemensamma 
ansökningar 

Parasektio-
nens 
ordförande i 
samarbete 
med 
byggruppen 
och Örebro 
kommun 
 

Under 
2021 

 

Ge ryttare med 
blindhet/synskada 
möjlighet till fortsatt 
ridande 

För fortsatt god 
livskvalitet för 
ryttarna 

Erbjuda ridtid, 
informera om 
möjlighet till 
fondansökning 
samt 
ekonomiskt 
stöd från 
parasektionen 
 

Parasektio-
nens 
ordförande 
och 
paraansvarig 
ridlärare 

Mars 
2021 

 

 
  



 

     
 

 
UNGDOMSSEKTIONEN SPORREN 
 
Mål: Att barn och unga ska tycka att våra aktiviteter är roliga och känna gemenskap med de 
andra unga på klubben. Det för att barnen skall tycka att stallet är en rolig plats att vara på 
tillsammans med stallkompisar.  
 
 
 
 


