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Vårt främsta mål, är att Hallsta Ridklubb ska vara det självklara valet, 

såväl för ridskoleelever som för träning och tävling för ryttare med egen häst.  

Därför strävar vi i allt vi gör efter att utveckla föreningen och dess verksamhet för att möta av 

de krav och önskemål som ställs av våra medlemmar och besökande.  

STYRELSEN 
• Vi arbetar för att bibehålla en stabil ekonomi och därigenom kunna öka innehållet i och 

kvaliteten på vårt utbud.   

• Vi strävar efter att skapa en trygg miljö där alla som så önskar kan tillbringa sin fritid och 

utöva sin hobby.  

• Vi kommer att delta i Västmanlands Ridsportförbunds och RF-SISUs aktiviteter och 

utbildningar, samt fortsätta samarbetet med RF SISU vid föreningens samtliga 

arrangemang och aktiviteter  

• Vi kommer fortsätta arbete med verksamhetsstrategi och -planering under 2022.  

• Självfallet ska vår värdegrund finnas med i verksamheten på alla nivåer!  

RIDSKOLA 
PERSONAL   

Vi kommer fortsatt att jobba för en god arbetsmiljö, och tillsammans verka för att vi ska ha 
en trivsam, inspirerande och attraktiv arbetsplats. Våra anställda kommer att delta på 
fortbildningar både internt och externt.  

HÄSTAR   

Vi planerar att äntligen kunna börja använda våra första egna uppfödningar i verksamheten. 
De har nu blivit 5 år gamla och kan så smått börja skolas in på lektionerna. Vi väntar 2 föl i 
vår, och hoppas kunna seminera 2 ston igen.  

Personalen kommer fortsatt att lägga mycket fokus på hästarnas välmående och utbildning – 
och förhoppningsvis även kunna tävla några av dem i utbildningssyfte.  

Vi planerar att ha 28 hästar i verksamheten, varav 4 av dessa är yngre och inte går fullt.  

VERKSAMHET   

Vår målsättning är att ha ett stabilt elevunderlag på minst 410 uppsittningar/vecka, samt att 
undervisningen vi erbjuder håller en fortsatt hög kvalitét. Vi kommer att som ett led i detta 
påbörja att byta ut de säkerhetsstigbyglar vi nu har på sadlarna, till nya av en annan modell 
som enligt undersökningar visat sig vara ännu bättre.  

 

 



 

 

 

Vi ser en stor efterfrågan på tävling, både på klubbnivå och att våra medlemmar vill hyra våra 

hästar och åka i väg. Vi ska jobba för att bemöta den efterfrågan på bästa sätt. 

Genomföra ett projekt för att kunna skapa mer trygghet i stallet för alla, men framför allt våra 

tonåringar, detta ska genomföras med pengar som är beviljade av RF-SISU.  

TÄVLING 
Under 2022 hoppas vi att pandemin kommer lätta och då även tillhörande restriktioner. Vi har 

för året planerat att ha fem hopptävlingar med totalt 14 tävlingsdagar och fem dressyrtävlingar 

med totalt nio tävlingsdagar. Hallstahoppet kommer arrangeras v. 24 och Sommardressyren v. 

27, vilka är våra största tävlingar för året. 

Under året kommer vi försöka arrangera fler träffar och träningar för våra tävlingsryttare, som 

vi har fått flera nya detta år. Roligt att klubben växer med antal tävlingsryttare.  

Vi kommer att ha lag i division 3 ponnyhoppning och hästhoppning, division 1 ponnyhoppning 

och även division 3 hästdressyr. Till hösten hoppas vi kunna ha lag i division 2 både 

ponnyhoppning och hästhoppning och även hästdressyr. 

Vi kommer investera i en ny vattenmatta och nya hinderstöd till framhoppning som kommer 

bidra till ännu bättre kvalité på tävlingar. Vi har även planer på att investera i en 

utomhusklocka som kommer sitta på stallväggen som man kan se från utebanan vid 

framridning.  

Med nya fibersanden i gamla ridhuset kan vi ha ännu bättre tävlingar både inne och ute. Hela 

utebanan kan användas till tävlingsbana och vi kan ha framhoppning i gamla ridhuset. Vi kan 

även ha högre tävlingar inomhus då kvaliteten på underlaget är så mycket bättre än innan. På 

så sätt hoppas vi kunna locka hit fler tävlingsekipage och få ännu större tävlingar.  

Vi vill under 2022 ha en ny funktionärsutbildning för att engagera fler att vara med som 

funktionärer på våra tävlingar. 

SPONSRING 
Ambitionen under 2022 är att rekrytera en person som har till uppgift att arbeta med att hitta 

nya sponsorer och samarbetspartners till Hallsta Ridklubb. Detta i samverkan med styrelsen 

och övrig personal.   

Befintliga sponsorer och samarbetspartners ska få en rapport kring hur deras bidrag har 

kommit till nytta för ridklubben samt hur klubben har arbetat för att synliggöra just deras 

företag eller verksamhet.   

Det övergripande målet med året är att bibehålla goda relationer till alla våra sponsorer. 

 

 

 



 

 

 

KLUBBKLÄDER 
Fortsätta samordna möjligheten för klubbens medlemmar att köpa klubbkläder i rätt färg och 

med klubbens logga.  

UTHYRNING 
Under 2022 kommer vi att jobba på att mogna och stärka denna del av verksamheten som 

fortfarande är relativt nyetablerat. Vi kommer att ha mycket fokus på marknadsföring och 

att identifiera och attrahera nya kunder.  

ANLÄGGNING 
Framöver ser vi gärna att vi blir fler som kan hjälpas åt med underhållet. Vi i gruppen ska 

även bli bättre på att planera lite mer så vi kan fråga om hjälp tidigare. Vi ha en del större 

jobb som man kan vara flera på, så där har vi tänkt anordna lite arbetsdagar. 

• Påbörja arbetet med att etablera lösdrift, i detta ingår att stängsla in nya arrendet som vi 

har. 

• Fortsätta arbetet med att förbättra utemiljön med belysning 

• Fortsätta arbetet med att röja sly kring bäcken och hagar 

• Samt en hel del annat arbete stort som smått som kommer dyka upp under året 

 

Budgeterade investeringar 

• Målning av nya ridhuset  

• Renovera klart uteboxarna  

• Byta till LED-belysning i gamla ridhuset 

 

UNGDOMSSEKTION 
Under 2022 vill styrelsen stärka gemenskapen i den nya styrelsen genom att anordna team-
building och träffas mer utanför styrelsearbetet. Vi vill också fortsätta att arrangera mindre 
aktiviteter en gång/månad och anordna extra aktiviteter vid lov. Vi hoppas att pandemins 
restriktioner lättar av så att det är möjligt att anordna fler övernattningar. Vi vill också vara 
med och renovera gamla cafeterian 
 

KOORDINERING AV MEDLEMSINSATS 
Här är en plan för år 2022  

• Genomför 4 medlemsevent – planera i tid vad eventen ska innehålla  

Event 1 – 25/2  

Event 2 – 20/5  

Event 3 – Augusti  

Event 4 – December  

 

 



 

 

 

• Funktionärsutbildningar  

• Enkäter/ intervjuer om ideellt engagemang  

• Planera för att hålla gala i januari 2023  

• Boka SIHS plus buss  

• Ta hjälp av webbansvariga att bli mer lätthittade på hemsidan   

• Återuppta fixardagar  

• Gruppträffar (Anläggning, tävling, medlem) stämma av vad de olika grupperna ska 

genomföra under kommande månader så vi kan stämma av med funktionärer tex 

 

INTERIÖR 
Målet på interiörsidan inkluderar att: 

• Strukturera lilla förrådet i nya stallet så vi får plats för priser, IT och lite annat 

• Utöka antal skåp i skåprummet  

• Få till ett bra funktionärspentry i nya lektionssalen 

• Rensa klart på vinden 

• Fräscha upp gamla lektionssalen (till konferensrum) 

• Fräscha upp gamla caféet som förutsättning för uthyrning och ev. VIP-rum på tävlingar 

 

Och i mån av tid och resurser att: 

• Förbättra lösningen för täckestorkning/täckesupphängning i nya stallet 

• Byta hyllor i tvättstugan 

• Måla toaletter i gamla stallet (två kvar som behöver fräschas upp) 

• Byta kök och renovera fikarummet i gamla stallet 

• Bygga om duschen i gamla stallet till städskrubb och städförråd 

• Fräscha upp gamla uppropsrummet 

• Annat stort och smått 

 

WEBB 
Klubben behöver byta lösning för hemsida/webb då den nuvarande leverantören kommer att 

lägga ner sin lösning. Webbgruppen har som mål att under året hitta en ny leverantör för 

webbsida, inventera innehållet på nuvarande hemsida, flytta över relevant information och 

bygga upp en ny uppdaterad webb. På den nya webben ska det vara lätta att hitta rätt 

information och den ska gå bra att använda på dator, telefon och läsplatta.  


