SOLNA FÄLTRITTKLUBB

Verksamhetsplan för 2021
Verksamhetsplanen utgår från den värdegrund, vision och de övergripande mål
som antogs av årsmötet 2010, samt från klubbens stadgar, liksom från
dokumentet om värdegrund, vision och övergripande mål, som togs fram under
klubbens visionsarbete hösten 2009.
Övergripande mål
1. Verksamheten i klubben och ridskolan ska präglas av en välkomnande och
inbjudande atmosfär med gott kamratskap och hög etik, där alla som vill
ska kunna delta och engagera sig i verksamheten utifrån sina egna
önskemål och förutsättningar.
Antalet medlemmar som aktivt engagerar sig i klubbens verksamhet ska
öka under perioden.
2. SFRK ska tillsammans med Solna Ridskola se till att en god ridutbildning
genomförs på anläggningen. Utbildningen ska leva upp till högt ställda
kvalitetskrav och upplevas som utvecklande av de som deltar. Detta ska
följas upp med kundnöjdhetsenkäter vartannat år.
3. SFRK och anläggningen ska erbjuda en meningsfull fritidssysselsättning
med goda förebilder för alla, både kvinnor och män, juniorer och seniorer.
SFRK ska särskilt lyfta fram barn- och ungdomsverksamheten.
4. SFRK ska främja sportsliga framgångar inom dressyr och hoppning genom
att varje år dels anordna egna tävlingar på klubb-, lokal och regional nivå,
dels verka för att seniorer och juniorer utifrån sina förutsättningar
framgångsrikt kan delta i såväl klubbens egna som i Stockholmsdistriktets
tävlingar.
5. Informationen om SFRKs verksamhet ska vara tydlig och lättillgänglig, och
syfta till att göra klubben mer känd samt stärka dess varumärke. Klubbens
informationskanaler ska vara hemsidan och Facebook. Målgrupper är bland
annat befintliga medlemmar, nya medlemmar, externa sponsorer och
andra intressenter.
6. SFRK ska ha en välskött, väl underhållen och ändamålsenlig anläggning.
Den befintliga underhållsplanen ska följas upp årligen och gemensamt av
SFRK och Solna Ridskola. Anläggningen ska vara kvalitetsgodkänd och
certifierad enligt Svenska Ridsportförbundets krav.
7. SFRK ska ha god ekonomi, vilken skall följas upp regelbundet av styrelsen
Styrelsen avser att under verksamhetsåret 2021 verka för att nå dessa mål. En
stor del av arbetet kommer att utföras inom klubbens olika kommittéer och
ungdomssektionen.
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Delmål och aktiviteter 2021
Styrelsens mål och aktiviteter för verksamheten
ü Att på höstterminen genomföra en introduktionsträff med föräldrar till
nybörjare.
ü Att förnya samarbetsavtalet med Solna stad med särskilt fokus på
klubbens utmaningar med fastigheterna.
ü Att ta fram verksamhetsplan och budget för 2022 inför årsmötet.
Ekonomifunktionens mål och aktiviteter för verksamheten
ü Regelbundet redovisa det ekonomiska läget
ü Föreslå förbättringar i verksamheten
Tävlingskommitténs mål och aktiviteter för verksamheten
ü Se till att material är i skick för att kunna anordna inbjudningstävlingar.
Detta följs upp löpande genom 1-2 dagar/år för inventering/förbättring av
befintligt material.
ü Anordna två inbjudningstävlingar i dressyr och två inbjudningstävlingar i
hoppning/år, pga covid-19 kan det dock bli 0-2 tävlingar under året.
ü Anordna klubbtävlingar eller programridning/banhoppningsträningar från
introduktionsnivå upp till högsta önskvärd nivå för ridskole- och
privatekipage tävlande för SFRK minst 2 gånger per termin och per
disciplin. Detta för att uppmuntra och skapa möjlighet för medlemmarna,
inte minst klubbens juniorer, att utveckla sin ridning genom deltagande i
klubb- och på längre sikt även inbjudningstävlingar.
ü Champagnehoppningen och Pommac Cup är planerad till den 31
december.
Utbildningskommitténs mål och aktiviteter för verksamheten
Utbildningskommittén ska under året verka för att:
ü Seniorer och juniorer aktivt deltar i de utbildningar och föreläsningar som
anordnas av Svenska Ridsportförbundet och Stockholmsdistriktet
ü Vid behov erbjuda utbildning/föreläsning genom SISU Idrottsutbildarna
och Idrottslyftet
ü De juniorer som ansöker om och bedöms som lämpliga ska erbjudas att gå
Ungdomsledarkurs (ULK)
ü Minst en föreläsning, clinic eller uppvisning erbjuds klubbens medlemmar
mot en skälig kostnad
ü Erbjuda Grönt kort-kurs
ü Erbjuda träning i Working Equitation för extern tränare
ü Nya ryttare och föräldrar introduceras vid terminsstart
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Info/PR-kommitténs mål och aktiviteter för verksamheten
ü Ta fram och implementera en informationspolicy för klubben.
ü Uppdatera informationen på sfrk.nu tillsammans med respektive ansvarig t
ex Ridskolan, USEK, styrelsen och tävlingssektionen.
Fastighetskommitténs mål och aktiviteter för verksamheten
ü Fortsatt verka för att Solna stad ska ta över SFRK:s fastigheter
ü Fortsatt verka för renovering av taket på gamla ridhuset
ü Tillsammans med Solna Ridskola och Solna stad utreda hur en övergång
från spiltor till boxar ska kunna ske med anledning av de nya krav som
ställs
ü Fortsatt översyn och utvärdering av gamla klubblokalen samt ridskolans
ytor för att kunna fatta beslut om eventuell
ombyggnad/utbyggnad och finansiering av klubblokalen samt ridskolans
ytor
ü Verka för att behålla Svenska Ridsportförbundets kvalitetsmärkning av
anläggningen
ü Löpande arbete avseende försäkrings- och brandskydd
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Ungdomssektionens (USEK) mål för verksamheten
ü Fortsätta hålla god stämning och sammanhållning inom USEK.
ü Lära upp de nya medlemmarna.
ü Skicka eventuellt intresserade juniorer på Ungdomsledarkurs (ULK) eller
förberedande ungdomsledarkurs (FULK).
ü Fortsätta arrangera aktiviteter för klubbens unga medlemmar.
ü Anordna digital aktivitet under sommaren.
ü Driva cafeteriaverksamheten tillsammans med föräldrarna vars barn står i
cafeterian från HT21.
ü Åka på ridläger tillsammans med de som engagerat sig i cafeterian
sommaren 2022.
ü Anordna julgransplundring i januari 2022 tillsammans med styrelsen och
ridskolan.
ü Ha en fortsatt bra dialog med stora styrelsen.
ü
Vi hoppas att vi tillsammans får ett givande verksamhetsår!
Solna i maj 2021
STYRELSEN FÖR SOLNA FÄLTRITTKLUBB

_______________________________
Ordförande SFRK

4

