Verksamhetsplan Bromma Ridklubb (BRK) 2014
Vision
Med hästen i centrum är Bromma Ridklubb en förebild vad gäller engagemang, klubbanda och kunskap.

Verksamhetsidé
Bromma Ridklubb är en ideell förening och sammanslutning av för ridsporten intresserade med
ändamål att bl.a. främja ridningen i Sverige på sätt som anges i Ridsportförbundets stadgar.

ska, i samverkan med Äppelvikens Ridskola, främja en verksamhet som stimulerar
till ett livslångt intresse för hästen och ridsporten.
Bromma Ridklubb

Värdegrund
Bromma Ridklubb är du och vi tillsammans.
Vi värdesätter:
•

respekt & kunskap

•

ärlighet & glädje

•

vilja & kreativitet

•

rättvisa

Respekt
Kunskap
Ärlighet
Glädje
Kreativitet
Rättvisa

visar vi för hästar, människor och miljön
söker vi och delar med oss av
eftersträvar vi (t.ex. ger vi beröm eller talar om när något inte är okej)
känner vi i gemenskapen
vilja till utveckling och nya lösningar
genom horsemanship & sportmanship

Målområden (1-3) och övergripande mål
Engagemang


Bromma Ridklubbs medlemmar ska ges möjlighet att aktivera sig utifrån ambition och
utbildningsnivå.



Verksamheten ska bidra till att våra medlemmar uppträder och uppfattas som positiva
förebilder; som ryttare, kamrater, aktiva tävlande, funktionärer, ledare och arrangörer.



Verksamheten ska skapa goda förutsättningar för klubbens tävlingsverksamhet.

Klubbanda


Verksamheten ska erbjuda en öppen, välkomnande klubbanda och positiv samvaro.



Verksamheten ska erbjuda trivsel, lärande, ett aktivt arbete för goda relationer och ett gott
kamratskap mellan medlemmar/ elever och våra olika åldersgrupper.



Verksamheten ska erbjuda en rök- och drogfri miljö

Kunskap


Verksamheten ska erbjuda kvalitativ rid undervisning på för ändamålet lämpliga skolhästar.



Verksamheten ska ge möjligheter för barn och ungdomar att påverka Bromma Ridklubbs
verksamhet och stimuleras att ta ansvar.



Verksamheten ska bidra till ökat kunnande i säkerhetsfrågor och hästkunskap hos våra
medlemmar.



Verksamheten ska bidra till medvetenhet och kunskap om hälsa hos människa och häst.

Mål för år 2014
Målområde 1. Engagemang
1.1 Ta tillvara och successivt konkretisera utvecklingsmöjligheter för BRKs och
Äppelvikens ridskolas verksamhet
1.1.1 Fokusera kvalitet när det gäller genomförda aktiviteter.


Kunskapshöjande aktiviteter t ex clinics med hjälp av Idrottslyft.



Workshops arrangerade i egen regi.



Luciashow



Div. 3 - hoppning, division 2 dressyr, klubbtävlingar samt inbjudningstävlingar.

1.1.2 Prioritera avsuttna aktiviteter mot olika målgrupper/medlemsgrupper


BRKs årsfest alternativt sommarfest



Öppet hus/ Vårdag



Föreläsningar



Usek-aktiviteter



Bokklubbar



Möjligheter att utveckla satsning inom kost & motion

1.1.3 Stärka klubbens intäktssida


etablera långsiktiga sponsringssamarbeten med intressenter i BRKs närområde.



Fortsatt arbete med inbjudningstävlingar.



ta betalt vid publika arrangemang såsom clinics, shower m.m.



utveckla verksamheten med medel från Idrottslyft och stipendium



Fortsätta arbetet med nya riktlinjer för berättigande av LOKstödsbidrag.

1. 2 Profilera och förstärka Bromma Ridklubbs position som en aktiv part inom ridsporten i
länet och inom Stockholmsidrotten generellt


Stärka klubbens externa kommunikation genom ansvariga för extern kommunikation/PR/
varumärke inom klubben för att säkerställa aktivt löpande arbete mot media, organisationer,
samarbetspartners.



Kontaktpersoner mot Stockholms läns ridsportförbund, Ryttaralliansen och Svenska
ridsportförbundet deltar i arrangemang och bevakar respektive ansvarsområde.

1.3 Stärka Bromma Ridklubbs position som tävlingsarrangör


Attraktiva och väl genomförda klubbtävlingar i hoppning och dressyr



Om möjligt fortsätta senaste årens tävlingssatsning för tävlingsintresserade; lag i division 1 i
Ridsportallsvenskan i hoppning samt i division 3. Starta med ett dressyrlag i div.3. Ev. starta
med ett lag i hoppning ponny division 3. (Ridskolan/ansvarig tränare ansvarar för uttagning till
samtliga tävlingar).



Fortsätta arbetet med externa tävlingar både på lokal och regional nivå.



Utreda möjligheter till nya tävlingsformer t ex Allsvenskan ponny.



Bibehålla/utveckla funktionärssystemet ev. egen gruppansvarig för detta.



Arrangera final av Ridsportallsvenskan i hoppning den oktober 2014.



Arrangera del tävling i Ridsportallsvenskan i dressyr division 2.



Utreda behovet av investeringar i hinder för att stärka Bromma Ridklubb som tävlingsarrangör.

1. 4 Identifiera framgångsfaktorer för BRKs och styrelsens arbete och utveckla arbetet i
linje med dessa


Utveckla vårt arbetssätt i BRK, Nyckelaktivitet; engagera medlemmar/anhöriga som vill bidra till
klubbens verksamhet. Förstärka valberedningens möjligheter till nyrekrytering.



Utveckla och effektivisera styrelsearbetet. Nyckelaktivitet; tydliggöra ansvarsområden genom
skriftliga uppdragsbeskrivningar. Utbildning av styrelsemedlemmar.



Stärka kommunikationen med övriga sektioner
Nyckelaktiviteter; aktivt deltagande från styrelsen i övriga sektioner (spökrunda, Luciashow,
Kompis), löpande avstämningar, gemensam vp-planering under året alt. gemensam utbildning/
kick off tillsammans med Friends.

Målområde 2. Klubbanda
1.1 Många & nöjda medlemmar;


Alla som rider på ridskolan är medlemmar i BRK.



Följa upp trygghetsenkät utfört av Friends.



Utbildning och stöd ifrån projektet Trygg Idrott (3-årigt projekt)



Samarbetsavtal mellan BRK och ridskola skall överses kontinuerligt.



Utföra enkät till medlemmarna angående information på hemsida, facebook och övrig
kommunikation.

1.2 Synliggöra BRKs verksamhet och stärka kommunikationen till medlemmarna
•

Upprätta kommunikationsgrupp. I ansvaret ligger att föreslå och genomdriva löpande
kommunikationsinsatser under året samt förbättra hemsidans utseende. Nyckelaktivitet:
kommunikationsplan.

•

Fortsätta att aktivera styrelsens och Useks anslagstavlor för en god kommunikation med
medlemmar.
Nyckelaktivitet; Kompisprojektet. Facebook. Information till föräldrar via fritidsledare, BRKfolder.

•

Hemsidan: varje sektion nyttjar aktivt www.brommariklubb.nu och bidrar till att säkerställa
uppdatering med aktuellt och intressant innehåll på veckobasis (minst fyra nyheter/månad
förutom under sommar – och juluppehåll).
Nyckelaktiviteter; Månadens profil, Ordföranden har ordet, löpande uppdatering kalendarium
m.m. Uppdatering och omarbetning av hemsidan.

•

Fortsatt kontroll över antalet medlemmar och i samarbete med ridskolan säkerställa att register
över medlemmar uppdateras när nya ryttare tillkommer.

Målområde 3. Kunskap
3.1 Genomföra en målgruppsanpassad utbildningsplan 2014
Se separat utbildningsplan, bilaga 1.
3.2 Stödja och utveckla ungdomsarbetet/Ungdomssektionens arbete
•

Samtliga ungdomar i USEK ska genomgå distriktets FULK eller ULK utbildning.

•

Fritidsledaren ska genomgå distriktets Vulk utbildning.

•

Aktivt deltagande i Kompisprojektet ifrån styrelse/andra vuxna.

•

Initiera stallvärdskap. Undersöka intresse för mentorsskap.

3.3 Arrangera inspirationsträffar för medlemmarna inom rid – och hästkunskap, hälsa m.m.
Nyckelaktiviteter; clinics, workshops, teori, motionsgrupper, se under utbildning.

Bilaga 1.
Utbildningsplan 2014
Samarbetspartners framför allt SISU, SvRF (Idrottslyftet), Stockholms läns ridsportförbund –
löpande utbildningserbjudanden och möjlig finansiering att nyttja / söka. Kontakt på SISU är Stina
Gällros.
A.Utbildningsresurs SISU
- HLR - ledare och aktiva
- Första hjälpen- ledare och aktiva
- Kurs hemsida

B.Ungdomsledarkurser
- ULK, FULK
- VULK
- Ridledarutbildning

C.Utbildningsresurs Idrottslyftet
- Öppet hus vår 2014
- Utbildning och stöd tillsammans med Friends , projektet Trygg Idrott

D. Klubbtävlingar
Syftet att säkerställa intern kompetens vid klubbtävlingar i enklare klasser (LC, klass 2 hoppning)
- Banbyggarkurs
- Hoppdomarkurs
- Dressyrskrivarkurs
- Tävlingsarrangörs kurs

E. Intern utbildning
- Teori i stallet – alla medlemmar
- Föräldrautbildning - alla medlemmar
- Grönt kort kurs - alla medlemmar
- Kompisprojektet - alla medlemmar
- Miniclinics

