Verksamhetsplan 2018
Allmänt
Siggesta Ryttare är en ideell förening, som startades 1985 och har säte på Siggesta
Gård, Värmdö. Genom ett nytt samarbetsavtal verkar föreningen i nära samarbete
med Stall Siggesta AB (Ridskolan) som arrenderar anläggningen, bedriver
ridskoleverksamhet och uppstallning för privathästar.
Ridlektioner i föreningens regi köps av ridskolan och föreningen administrerar även
tävlingsverksamhet, olika ungdomsaktiviteter och andra arrangemang såsom
Luciafirande och festligheter i samband med terminsavslutningar.
Föreningens medlemsantal har de senaste åren legat på drygt 200 medlemmar och
föreningen är ansluten till Svenska Ridsportförbundet.

Mål
Föreningens övergripande mål är:
- att främja och utveckla ridningen
- att bedriva ungdomsverksamhet för att främja ungdomarnas ansvarstagande
för sig själva, sina kamrater och hästarna
- att verka för att ridsportgrenarna hoppning och dressyr utvecklas
- att verka för bra hästhållning och ökad säkerhet i hästverksamheten
- att skapa gemenskap genom att föra samman medlemmarna i olika aktiviteter.
- att verka för att aktiviteter riktar sig lika mycket till flickor som till pojkar
- att medverka till att ridsporten blir en folksport
- att bidra till att barn och ungdomar upplever stolthet över sin kunskap,
prestation och samspel med sina klubbkamrater och hästarna.
Verksamhet
All verksamhet sker i samverkan och samråd med Ridskolan och skall vara
förenlig med kommunens idrottspolitiska mål.
SiR och Ridskolan skall gemensamt:
Verka för att klubbens medlemmar får en god och allsidig praktisk, teoretisk och
säker rid utbildning innefattande ett säkert handhavande av hästar och en i övrigt
säker verksamhet inom anläggningen.
Stödja och utveckla ungdomssektionens (USEK) verksamhet bl a genom att
stödja USEK i att genomföra aktiviteter med inriktning på att stärka gemenskapen.
Ge nybörjares föräldrar kunskaper om säkerhet och ”hur man gör i stallet”
Verka för att klubbens medlemmar får möjlighet att utvecklas genom utbildning
och träning för externa tränare.
Anordna såväl klubb- som inbjudningstävlingar och stimulera medlemmarna att
delta i interna och externa tävlingar, både individuellt och i lag.
2018
Under 2018 har styrelsen som målsättning att öka antalet aktiviteter som
anordnas i syfte att erbjuda en så varierad verksamhet som möjligt för klubbens
alla medlemmar. USEK planeras att fortsätta ha det största ansvaret för aktiviteter
för de yngre medlemmarna och ”avsuttna” aktiviteter som alla kan delta i.
Klubben kommer att genom olika aktiviteter jobba för att öka medlemsantalet, och
öka gemenskapen och engagemanget hos de yngre ridelevernas föräldrar.
Ungdomarna som är engagerade inom USEK kommer fortsatt att erbjudas olika
typer av utbildningar. Men vi kommer att sätta vissa krav på att man blir kvar i
USEK’s styrelse under minst 2 år efter avslutad utbildning. Mentorskap skapas för
USEK från huvudstyrelsen.

Klubben kommer nu igen 2018 att arrangera inbjudningstävlingar i dressyr.
Tävlingsaktiviteterna kommer att organiseras av en tävlingskommitté.
Ytterligare Equipe utbildning planeras för 2018 för att bredda kunskapen i
tävlingskommittén.
Klubben kommer under året att anordna klubbtävlingar i både hoppning och
dressyr.
Klubben kommer tillsammans med ridskolan att fortsätta att utveckla
sponsringsupplägget, där intäkterna kommer att reserveras för utveckling av
ridhus och ridbana.
Klubbkläder planeras att köpas in och erbjudas till försäljning.
Nyhetsbrev till alla medlemmar planeras att distribueras 2 gånger per år.
Städdag planeras tillsammans med ridskolan.
1-2 clinics planeras in under 2018.
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