
 

 

 

VERKSAMHETSPLAN 
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Hofors Ridsällskap 

INNEHÅLL 

Förord 

 

Föreningens profil 

 

Inriktnings- och resultatmål 

• Föreningen 

• Föreningsutveckling 

• Ridskoleverksamhet 

• Tävlingsverksamhet 

• Utbildningsverksamhet 

• Information 

• Service 

• Anläggning 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  

Förord: 
Verksamhetsåret 2023 kommer bli en spännande och 

utmanande tid för 

Hofors Ridsällskap 

 

Organisation 

Genom en ökad kunskap och nya erfarenheter ska 

föreningen fortsätta att utveckla sin organisation. Vi 

ska skapa en stark och trygg organisation från styrelse, 

US, till olika arbetsgrupper samt ridskoleverksamheten. 

 

Ridskoleverksamheten 

Vi arbetar för att höja kvaliteten i ridskoleverksamheten 

genom nyrekrytering på personalsidan, 

vidareutveckling av hästar sam höjd säkerhet på 

anläggningen. Vi ser en bra beläggning i samtliga 

grupper och vill bibehålla det stabila elevantal vi har. 

Vi arbetar för att läger och helgkurser ska fortsätta 

vara populära och vill öka vårt upptagningsområde.  

 

Tävlingsverksamhet 

Under kommande tävlingssäsong kommer vi 

genomföra ett antal tävlingar. Det kommer att 

anordnas både dressyr, hoppning och fälttävlan. Vi 

kommer anordna fälttävlans allsvenskan i år igen.  

 

Utbildningsverksamhet 

Utbildning är viktigt för redan etablerade ledare för att 

behålla kvaliteten på vår verksamhet. Nya ledare 

lotsas in i verksamheten kontinuerligt. Personalen 

fortbildas regelbundet. 

 

Information 

Under 2022 så skapades en ny hemsida för föreningen. 

Målet är att färdigställa den under 2023 så det 

förhoppningsvis blir lättare att hitta information om 

föreningen för den som söker. Vi har en 

facebookgrupp för att få ut information snabbt till våra 

medlemmar. Vi planerar att starta upp en 

facebooksida för att medlemmar enklare ska kunna 

hitta information.  Man kan också följa klubbens 

verksamhet via Instagram. 

 



 

 

 

  

Hofors Ridsällskaps  

profil och arbete 

 

Hofors Ridsällskap är inte enbart en idrottande 

förening utan även lärande och social. 

 

I vår förening skall alla känna sig välkomna och det 

ska finnas en plats för alla utifrån intresse. Får barn 

och ungdomar vara med och styra verksamheten 

och själva planera och förverkliga sina idéer så blir 

det bra! Vuxenstödet fyller en viktig funktion som stöd 

i bakgrunden för ungdomarna. 

 

• På alla nivåer finns ungdomar med och 

påverkar vår utveckling. 

• Vår förening kan samla många barn och 

ungdomar, eftersom idrotten intresserar många 

och har stort inflytande på barns och 

ungdomars intresse för aktivt liv. 

• Vi vill att barn och ungdomar skall ha tillgång till 

en rolig, enkel och meningsfull fysisk aktivitet 

som också förmedlar ideella värden och stärker 

dem som individer 

• Vi vill ha in flera vuxna som är delaktiga i vår 

förening och känner ett engagemang. 

Hofors Ridsällskap verksamhetsidé 

 

Hofors Ridsällskaps idé är att få alla som har intresse 

för hästar att känna sig välkomna och hitta en 

gemenskap. Föreningens verksamhetsidé bygger på 

en stark organisation som ska skapa möjligheter att 

utveckla ett ridintresse på egna villkor genom 

träningar med duktiga ledare samt att skapa en 

atmosfär och social gemenskap där alla kan känna 

sig välkomna. 

 

Vision 

~ En förening med allt från social gemenskap till 

elitidrottande 
 

 



 

  

Inriktnings- och resultatmål 

Föreningen 

Föreningens verksamhet kännetecknas av: 

• Den drivs som ideell förening 

• Det finns utbildade instruktörer 

• Social gemenskap 

• Väl fungerade tävlingsarrangemang 

Inriktningsmål 

 

Vår inriktning är att ha en ridskoleverksamhet som 

passar allt från hobbyryttare till tävlingsryttare. Vi 

satsar på bredden för att få med alla. Vi vill att alla 

ska känna sig delaktiga och välkomna! 

 

Vår inriktning är att ha en ridskoleverksamhet som 

passar alla från hobbyryttare till tävlingsryttare. Vi 

satsar på bredden för att få med alla. Vi vill att alla 

ska känna sig delaktiga och välkomna. 

 

Vi ser givetvis gärna att antalet medlemmar ökar till 

kommande verksamhetsår. Vår huvudsakliga 

inriktning är ridlektionselever och tävlingsryttare 

 

Ökat medlemsantal betyder så oerhört mycket för 

en liten förening som Hofors Ridsällskap. 

 

Tävlingsryttare lockar vi genom att ha regelbundna 

träningar och väl genomförda läger på deras 

respektive nivå. Föreningen har träningar på högre 

nivå genom att ta hit externa tränare regelbundet 

 

Medlemmar 

År 2021 2022 2023 

Antalmedlemmar 222 230 280 

 



 

 

 

  

Föreningsutveckling 

 

Inriktningsmål 

Hofors Ridsällskap mål är att utveckla och förbättra 

verksamheten så väl ekonomiskt som utbildningsmässigt 

av vår personal och styrelse. 

 

Vi måste jobba för att aktivt ta del av andra klubbars 

erfarenheter och kunskaper inom olika områden och 

även sprida våra. Vi skall också delta i kommunens 

samarbete föreningar emellan. 

 

Mål: 

• Fortsatt dialog om anläggningen. 

• Styrelse utbildning med hjälp av SISU. 

• Försöka få i gång en ny ridhusgrupp som arbetar 

vidare mot målet större ridhus. 

• Arbeta aktivt med att få i gång en fungerande 

sponsorgrupp. 

• Nytt underlag och staket till uteridbanor. 

• Dränering och dikning av marker. 

• Utveckla terrängbanan. 

 

Ridskoleverksamheten 

 

Inriktningsmål 

Vi arbetar för att behålla kvalitén på våra lektioner, 

samt att hitta former för ny verksamhet, till exempel 

handikapp ridning på dagtid.  

 

Mål: 2021 2022 2023 

Antal 

lektionselever 

150 150 150 

Antal 

lektionstillfällen 

1092 1040 1066 

Antal 

ridgrupper 

26 26 26 

 

 

 



 

  

Tävlingsverksamhet 

Tävlingsterminen för 2023 planeras till 14 

tävlingsdagar. Det är tack vare ideella krafter som vi 

vågar fortsätta satsa på många tävlingar på Hofors 

Ridsällskap 

 

Den planerade tävlingssäsongen för 2023 

Dressyr 9-10 april   häst och ponny 

 

Vårhoppet 6-7 maj   häst och ponny 

 

Fälttävlan 17-18 juni häst och ponny 

 

Fälttävlan 26-27 augusti häst och ponny 

 

Hösthoppet 9-10 september häst och ponny 

 

Brittas dressyrtävling 30 september häst och ponny 

 

Höstdressyr 21 oktober häst och ponny 

 

 

 

Service (Cafeteria) 

 

Inriktningsmål 

Cafeterian på Hofors Ridsällskap fyller en mycket stor 

social funktion. I cafeterian samlas man före och 

efter sin lektion, tar en kopp kaffe och pratar. Tittar 

på pågående lektioner och inspireras. Cafeterian 

fyller även en ekonomisk funktion i vår verksamhet. 

Det krävs ideella krafter varje dag för att ha vår 

träffpunkt öppen och vi hoppas verkligen att alla 

kommer att fortsätta ställa upp under året. 

 

Mål: 

• Att hålla cafeterian öppen under ridskolans 

samtliga aktiviteter under 2023 

• Erbjuda samma service vid tävlingar under 

kommande tävlingssäsong. 

• Rekrytera fler ansvariga för cafeterian. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

  

                                                

 

       

Anläggning 

• Tillse att vi har de personalresurser som 

behövs för att hålla anläggningen i ett bra 

skick. 


