
 
 

Verksamhetsplan 2023 
Inom föreningen pågår många verksamheter och ak viteter, i hög grad baserade på ideella kra er, 
men vi behöver bli bä re på a  visa de a. Under 2023 vill vi därför tydliggöra för medlemmar och 
andra intresserade bredden av vår verksamhet och hur föreningen arbetar.  

För a  nå ut ll medlemmarna så tror vi a  fysiska möten är vik ga. Fortsa  satsning på 
föräldrakurser, men även riktad informa on ll alla grupper i samband med teoripassen. För a  ta 

llvara på ridande och närståendes synpunkter planerar vi också a  upprepa den enkät som senast 
genomfördes hösten 2020. I slutet av 2022 by e hemsidan pla orm och i samband med det gjordes 
en del uppdateringar, men y erligare behövs. Föreningens organisa on och de arbetsgrupper som vi 
har syns ll exempel inte på hemsidan, inte heller hur arbetet i föreningen bedrivs under året. 
Förutom a  uppdatera hemsidan, ska vi också se över hur vi bä re kan utny ja de ytor som finns i 
uppehållsrummen för a  informera om föreningens arbete och vilka vi är. 

För a  utveckla verksamheten kommer personalen a  delta i kurser och ak viteter som Värmlands 
Ridspor örbund och RF-SISU anordnar. Regelbundna avstämningar samt personaldagar planeras 
också för a  det dagliga arbetet och verksamheten ska kunna bedrivas och utvecklas på e  bra sä .  

Ridskolan 
Ridskoleverksamheten utvecklas kon nuerligt inom ramen för utbildningsplanen, såväl genom 
lek oner, kurser och ak viteter ll häst, som i olika teoripass. Under 2023 kommer vi bland annat a  
ha clinics med inbjudna som är ak va inom andra inriktningar inom hästsport. Först ut är en clinic 
med westernridning i mi en av februari, och senare under våren planeras en clinic i sportkörning.   

För a  möta behovet hos våra ry are med funk onsvaria oner vill vi utbilda fler av våra hästar så a  
de blir trygga vid användning av li en. Vi hoppas också a  kunna ökat intresset så a  vi under 2023 
kan genomföra åtminstone e  dagläger för FU-ridande. För a  öka vår kompetens och knyta 
kontakter är två av våra ridlärare anmälda ll den na onella konferensen Idro  och mångfald, tema 
parasport, som anordnas i slutet av mars av RF-SISU Värmland, Karlstads kommun, Karlstads 
universitet och Svenska paraspor örbundet i samverkan.  

De hästar som köptes in under 2022 har sa s in i verksamheten, men alla var inte inskolade fullt ut 
när 2023 började utan kommer a  utbildas och sä as in i verksamheten successivt och några 
kommer a  pensioneras. Vi ser e  behov av y erligare någon/några hästar, främst ponnyer. 

Anläggning 
Under 2023 kommer vi äntligen a  kunna göra en större insats vad gäller anläggningens underhåll 
tack vare de medel som kommunen avsa . I de a ingår bland annat renovering av fasad, fönster, och 
dörrar, samt fortsa  renovering av boxväggar i privatdelen. Ven la onen i stallet ska också ses över 
och förbä ras. En plan ska också tas fram för hur spiltorna ska kunna ersä as med boxar och/eller a  
befintligt stall komple eras med en lösdri . Stängslingen runt hagarna är delvis bris ällig och ska 
förbä ras, likaså gången mellan hagarna där ridskolans hästar tas in och ut. Inom ramen för LOVA-
projektet, finansierat av Länsstyrelsen, ska hagarna längs med parkeringen och runt utestallet 
dräneras och grusas, likaså ska takva net från utestallet avledas.  



Tävling  
Under 2023 planeras flera klubbtävlingar, såväl i dressyr, hoppning och caprilli. Genom 
klubbtävlingarna får klubbens medlemmar testa och utveckla sina kunskaper under tävlingslika 
förhållanden. På nivån över klubbtävling planeras fem tävlingar, tre i hoppning (Vårhoppet 22-23/4, 
Solstahoppet 29-30/7, Carlstad Horse Show 29/9- 1/10) och två i dressyr (Carlstad Sun Summercup 
16-18/6, Höstdressyr 17/9), vilket är en tävling mer än 2022. Genom a  vi återigen arrangerar 
Solstahoppet, som brukar locka många deltagare och besökare från regionen, samt a  vi inte 
erbjuder uppstallning i mobila boxar, som är svårt a  få a  gå ihop ekonomiskt, räknar vi med a  
tävlingarna återigen ska ge en ne ovinst. För a  kunna genomföra tävlingarna på e  bra sä  så 
behövs många ideella kra er som ställer upp som funk onärer och medhjälpare före, under och e er 
tävlingarna, förutom de som ingår i arbetsgruppen tävling. Vi behöver därför öka engagemanget och 
tydliggöra a  det finns uppgi er för alla, inte bara för de som är insa a i eller intresserade av tävling. 

Cafeterian 
Samarbetet med föreningen JAG, som håller cafeterian öppen 1 – 2 gånger per vecka kommer a  
fortsä a. Vid de större tävlingarna erbjuds lunch, smörgåsar, fikabröd mm ll alla tävlande, 
medföljande och funk onärer, men cafeterian används också vid olika kurser och vid 
frukostridningen. För 2023 är målsä ningen a  även kunna hålla cafeterian öppen vid 
klubbtävlingarna och klubbens andra ak viteter. För a  göra det enklare för fler a  stå i cafeterian vid 
tävlingar och olika ak viteter ska vi fortsä a a  se över märkningen av skåp och lådor. Anvisningar 
och anslag ska också tas fram över ru ner för a  underlä a cafeteriaarbetet, och för a  säkerställa 
a  livsmedelshanteringen uppfyller kraven från kommunen.   

Sponsring 
Stor del av nuvarande sponsring avser tävlingsverksamheten. Förutom a  utveckla kontakten med 
befintliga och poten ella sponsorer ll tävlingarna ska vi se över hur föreningen kan utveckla 
samarbetet med sponsorer ll verksamheten i stort. De a kan innefa a kortare och längre 
samarbeten i form av ekonomiskt stöd, material, maskiner, och/eller arbetsinsatser.  

Usek 
Under 2023 ska vi fokusera på a  bli e  ännu bä re team! Göra ak viteter llsammans för a  sedan 
kunna briljera med roliga ak viteter för barn och ungdomar. Vi vill kunna göra lika många ak viteter 
som under 2022, bland annat påskäggsjakt, luciashow, och spökkväll. Vi vill även kunna göra något 
mer, kanske under sommaren. Varför inte käpphästhoppning? Sedan ska vi arbeta för a  få mer 
struktur och ordning överhuvudtaget, och läras oss mer om ekonomi, vilket kommer underlä a 
mycket i vårt arbete. Vi vill även ta på oss e  projekt i uppehållsrummet under året. Med så mycket 

d som spenderas där och behöver det bli snyggare och fräschare! Vi hoppas 2023 kommer bli e  
roligt och spännande år med mycket erfarenheter.  

Utmaningar & möjligheter 
Det ekonomiska läget kommer fortsa  a  vara en utmaning under 2023. För a  kunna bedriva och 
utveckla verksamheten på det sä  vi vill, och för a  uppfylla vår vision a  vara e  centrum för 
ridsport i Värmland, behöver vi öka intäkterna, men också se över kostnaderna. Genom det 
engagemang som finns i föreningen, och på det sä  som vi kunnat bedriva verksamheten under de 
senaste åren, trots pandemi och kostnadsutveckling, tycker vi a  vi har en bra grund a  stå på. Vi ser 
därför fram mot a  llsammans med alla medlemmar, närstående och övriga intresserade fortsa  
utveckla Karlstads Ridklubb! 


