Verksamhets- och ekonomisk plan
2022
Verksamhetsplan
Ridskoleverksamheten
Vi siktar på att nå målet 90 ridande i veckan under året som kommer. Vi har mycket uppskattade
ridlärare/ledare som jobbar i vår verksamhet och vi fortsätter öppna upp för våra uppstallade medlemsryttare i
våra grupper under vintertid, vilket ger en möjlighet att få motionera sin häst på mjukt underlag.
Vi behöver främst öka antalet elever på ridskolan. Vi jobbar ständigt med att se över grupperna och antalet i
dessa. Men vi har också ett beslut att ha relativt små grupper vilket vi tror kan vara vår styrka.

Yttre miljö
Förhoppningen är att Trollhättans stad går vidare med projektering av en rejäl investering i Stommens Gård
under 2023. Exakt vad detta innebär och planeringen av detta kommer vi att få veta mer om under året. Till
denna ombyggnation avser vi även söka medel från allmänna arvsfonden samt från Riksidrottsförbundets
anläggningsstöd.

Sponsorer
Sponsorverksamheten är en svår nöt att knäcka. Där behövs mycket hjälp med kontakter av våra medlemmar.
Vårt mål är att skapa en företagsgrupp, med 40 företag som vardera går in med ett stöd om minst 2 500 kr per
år, ett stöd som skall vara en grundplåt till vår breddverksamhet, och som skall ge oss fortsatt bra
förutsättningar för våra små ridgrupper. Detta är en uppgift som inte är helt lätt, men vi kommer i alla fall att
försöka.

Aktivitetsplan provisionsförsäljning
Vi har budgeterat för att föreningen med medlemmars hjälp ska sälja 1 000 uppesittarlottar, 200 nyårslotter
och 400 påskbingolotter. Vi har förmånen att få sitta på Stora Coop och sälja inför dessa storhelger vilket vi är
mycket tacksamma för. Vi får dessutom mycket hjälp av bl a ”Wäxthuset” i Lilla Edet samt ”Rutan på landet” i
Sjuntorp som säljer för oss vid sin disk. Samt att alla våra medlemmar hjälper till att sälja idrottsrabatten, 2
häften vardera per halvår. Utöver detta har vi tänkt att sälja Newbody och kakor. Allt tillsammans ger ett
mycket välkommet tillskott för ytterligare investeringar i klubben. Vi har en plan att köpa in två nya
ridskolehästar varje år, och givetvis också sälja två som varit på ridskolan länge. Detta kan vi klara med hjälp av
denna insats.

Kurs- och Träningsverksamhet
Vi planerar att fortsätta erbjuda både dressyr- och hoppträningar
En eller flera clinics / föreläsningar
Kurs i Grönt-kort
Basutbildning för våra ledare
Ungdomsledarkurs för våra ledamöter i US
Vi har en stor potential i ökad tränings- och tävlingsverksamhet. Detta innebär att vi behöver utbilda
funktionärer och skapa flera tävlingsgrupper.

Tävlingsverksamhet
Vi skall arrangera tävlingar från klubbnivå upp till 1- och 2* nivå.
För detta krävs en stor tävlingssektion där vi hoppas många medlemmar vill vara med och jobba
Vi hoppas även ha lag med i de lägre serierna.






Pay & Jumps och Pay & Rides
Klubbmästerskap i hoppning och dressyr
Hopptävling för både ponny och häst, 1- och 2 *
Dressyrtävling för både ponny och häst, 1- och 2*
Funktionärsutbildning

Aktiviteter











Inspirationskvällar
Skötarträffar
Igenridningar
Programridning
Barnkalas
Löshoppning
Uteritter
Testdagar med olika discipliner
Käpphästhoppning
Julshow med Luciatåg












Loppis i ridhuset
Bytardag
US-aktiviteter
Sommaraktiviteter
Ridläger
Kortare kurser
Jul- och påsklovsaktiviteter
Städ- och fixardag
Medlemsmöten
Lovridning (höstlov, sportlov)

Ekonomisk plan
Vår samverkan med RF SISU Västragötaland kan ge oss goda förutsättningar för framtidsarbete i klubben.
Likaså finns det medel att söka från ”projektstödet” genom Svenska Ridsportförbundet, som syftar till att skapa
förutsättningar för föreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott. Vi ser att det finns medel att söka för
delar av vår planerade verksamhet.
I budgeten har vi lagt in 90 ridande i veckan från hösten 2022, samt 30 000 kronor i sponsor- och
reklamintäkter, och cirka 80 000 kr i överskott från provisionsförsäljning. Vi har även budgeterat för totalt 700
starter på hopptävlingar (fördelat på 4 dagar) samt 160 starter på dressyrtävlingar (fördelat på 2 dagar) .
Inackorderningsstallet: här har vi budgeterat för full uthyrning hela året.
Om denna budget håller så har vi ett preliminärt plusresultat på cirka 130 000 kronor, vilket är nödvändigt för
att höja vår likviditet på lång sikt. Dock påverkas resultatet av de kostnader som är svåra att förutse, som t ex
höga veterinärräkningar, dyrare hö, hög elförbrukning mm.

Med en engagerad styrelse
och entusiastiska
medarbetare och
medlemmar har vi alla
möjligheter att lyfta
verksamheten ännu mer.

Så varmt välkommen att
hjälpa till, du som känner att
du både har tiden och lusten
att dela gemenskap och
glädje med hästar,
klubbmedlemmar och
kanske en och annan hund.

