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VERKSAMHETSPLAN OCH MA L 2022 

Föreningens mål och vision 
Ulricehamnsbygdens ridklubb vara det självklara valet för hästintresserade i Ulricehamns närområde. 

På Ulricehamnsbygdens ridklubb skall alla känna sig välkomna och välkomnas! Vår förenings skall 

vara en mötesplats med focus på kvalitet och med hästen i centrum. Vi ska vara öppna för alla 

oavsett ålder men ha ett särskilt focus på barn och ungdomsverksamheten. Vi skall vara stolta över 

vår förening och hjälpas åt att driva vår förening framåt. 

Medlemmar 
Vi tillsammans skall bidra till att vi får en aktiv förening med engagerade medlemmar. Vi skall skapa 

god stämning och sammanhållning där alla ges utrymme att komma till tals och känna sig välkomna.  

Vi tillsammans skall arbeta för en ökad delaktighet i klubbens olika delar genom ideella insatser.  

Styrelsen  
Styrelsen skall arbeta utifrån en långsiktigit planering med focus på en stabil ekonomi och kvalitet i 

verksamheten. Anläggningsfrågor och ungdomsverksamhet skall även vara prioriterade frågor. 

 Styrelsen skall arbeta för en god kommunikation med kommun och lokalt näringsliv, arbeta aktivt 

med kvalitetsfrågor som skapar mervärde och engagemang hos medlemmar och personal. De ska 

även säkra att klubben har den personal och arbetsgrupper som behövs för att verksamheten ska 

kunna bedrivas med kvalité.  

Ridskola  
Ridskoleverksamheten är kärnan i klubben. Vårt främsta mål är att erbjuda en verksamhet med hög 

kvalitet på lämpliga på lämpliga hästar med utbildad och kunnig personal. Den ska vara tillgänglig 

föra alla med extra tyngd på barn- och ungdomsverkssamheten samt personer med 

funktionsnedsättningar.   

Verksamheten skall delta i arrangeman ordnade av kommunen och näringsliv.   

Med hästen i centrum erbjuda alla elever en god ridutbildning från nybörjare till steget att skaffa 

egen häst. 

Ungdomssektionen BURKUS 
Målsättningen ska vara att få en aktiv ungdomssektion. Klubbens styrelse och personal skall stötta 

och uppmuntra ungdomarna i sitt arbete med aktiviter och arbeta för en samlad plattform för 

lektionselever och ungdomar med egen häst och där med öka gemenskapen i klubben. 
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Tävling 
Klubbens ambition är att arrangera tävlingar på såväl klubb som enstjärnig och tvåstjärnig nivå. 

Klubben ska genomföra klubbmästerskap och lektionsmästerskap i hoppning och dressyr. Vi ska 

sträva efter att ha lag i serier, i de discipliner som klubbens medlemmar efterfrågar och som vi har 

underlag för. Tillsammans hjälps vi åt som funktionärer på klubbens tävlingar, aktiviteter och 

evenemang. Klubben tillhandahåller funktionärsutbildningar vid behov och efterfrågan. 

Träningsmöjligheter för medlemmar med egen häst skall ges vid efterfrågan. 

Anläggning 
Klubben ska verka för att anläggningens ridhus och olika rid- och körbanor ska vara tillgängliga och 

kunna nyttjas av medlemmar, såväl privatryttare som lektionsverksamhet. Dock är kvalitetén på 

anläggningen i nuläget bristfällig på olika plan pga en flerårig dålig ekonomi i klubben. Utifrån 

rådande omständigheter måste vi se realistiskt på alla åtgärder som behövs göras. Att-göra listan är 

lång och kan inte genomföras pga bristande ekonomi.  

Högsta prioritet är att i samråd med kommunen prata om URBK:s strategiska framtid, nuläge och 

långsiktigt. Det går inte att fortsätta ”släcka bränder” längre. För att klubbens olika delar ska fortsätta 

blomstra och utvecklas krävs en fungerande anläggning. Som anläggningen är nu kan den förstöra 

verksamheten.  

Så: 

• Vi behöver vara kreativa för andra lösningar tillsammans med kommun och andra 

finansiärer.  

• Ta vara på den utredningen och inventering som gjorts i syfte att skapa en moderna och 

kvalitetssäkrad anläggning.  

 

 

 

På Ulricehamnsbygdens Ridklubb skall känsla gå före prestation. 
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