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1. Värdegrund
1.1 Klubbens vision
Karlskrona-Lyckå Ridklubb ska vara det självklara valet för varje ryttare. Vi ska vara ett attraktivt ridcentrum.
Klubbens verksamhet ska vara välkänd och åtnjuta respekt och förtroende hos alla.

1.2 Klubbens verksamhetsidé
Karlskrona-Lyckå Ridklubb ska välkomna alla som sätter hästen i fokus och ge möjlighet att utöva sitt intresse inom olika rid inriktningar under roliga och trivsamma former. Verksamheten ska bedrivas genom att i
alla sammanhang sätta säkerheten först och att alla medlemmar ska ta ansvar för att de gemensamma reglerna följs. Vi säkerställer kvaliteten genom att ha bra hästar, bra utrustning, god utbildning och att alltid följa
med i ridsportens utveckling. Vi ska vara öppna och lyhörda för förändringar. Vi lägger också stor vikt vid
våra mänskliga relationer. Vi verkar för en mycket god samverkan mellan ridskolan och privatryttarna vilket
leder till både bredd och spets i klubben.

1.3 Utvecklingsplanen
1.3.1 Övergripande målsättning
Under 2013 arbetade vi fram en Utvecklingsplan med fokus på att skapa en aktiv och sund utomhusfritid för
barn och ungdomar, oberoende av funktionsförmåga, kring intresset för hästar och ridning. Detta möter ett
stort behov hos barn och ungdomar. Vikten av en aktiv och sund utomhusfritid ligger givetvis också i föräldrarnas intresse, men är också helt i linje med intentionerna hos Karlskrona kommun. Det långsiktiga målet
med utvecklingsplanen är att skapa tillväxt, förnyad verksamhet och underlag för ytterligare anställda hos
Karlskrona-Lyckå ridklubb (KLRK). Målet är också att på sikt skapa en stabil bas för vidareutveckling av företagande kring ridsport och hästnäring i Blekinge.
De övergripande målsättningarna KLRKs utvecklingsplan är att:
-Skapa en aktiv och sund utomhusfritid för barn och ungdomar, oberoende av funktionsförmåga, kring intresset för hästar och ridning.
- Ge ökade tävlingsmöjligheter inom ridsporten, att också i framtiden ha elitlag inom ridsporten i Karlskrona.
De mer preciserade målsättningarna är att:
- Skapa en bättre balans mellan inomhus- och utomhusaktiviteter (40/60) vid KLRK.
- Öka kapaciteten för anläggningen avseende utomhusaktiviteter vid KLRK.
- Öka antalet barn och ungdomar som medverkar i ridverksamhet vid KLRK.
- Ökat utbud av ridevenemang/tävlingar i Karlskrona.
- Säkra förutsättningarna att arrangera nationella tävlingar (hoppning och dressyr) from hösten 2014.
- Utveckla anläggningen så full funktionalitet och tillgänglighet nås.
1.3.2 Utgångspunkt för Utvecklingsplanen
Vår utgångspunkt är den verksamhet och kunnande som KLRK med våra medlemmar utvecklat sedan föreningens start 1960. Vi har under det senaste året bedrivit ett planerings/utvecklingsarbete i föreningen, som
gör att vi ser stora möjligheter att bidra till en utveckling av verksamhet kring ridsport och på sikt hästnäringen i Blekinge. Hela utvecklingsplanen omfattar fem faser och en genomförandeperiod på två år from 201311-01 tom 2015-12-31. Utvecklingsplanen i sin helhet återfinns på KLRKs hemsida.
Gemensamt för insatserna och den verksamhet som omfattas i utvecklingsplanen är ett genomgående genusperspektiv, hållbarhetsperspektiv och inriktat mot en funktionsoberoende anläggning och verksamhet.
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Med utvecklingsprojektet vill vi ytterst uppnå att fler barn och ungdomar skall ha en aktiv och sund utomhusfritid kring sitt hästintresse. Redan idag har vi ett stort antal medlemmar (ca 450) som varje vecka på olika
sätt har sitt fritidsintresse kopplat till klubbens utbud av aktiviteter såsom lektionsridning, träningar,
events/tävlingar och hästskötsel mm. Genom att både utveckla miljön och verksamheten med hjälp av våra
medlemmar, ökar vi utbudet och aktiviteternas attraktivitet för nya grupper av hästintresserade barn och
ungdomar. Under de närmaste åren förväntas en succesiv expansion och behovet av kompetens till verksamheten ökar. Genom att bedriva ett entreprenöriellt fokuserat utvecklingsarbete där barn, ungdomar och
vuxna medverkar, sker en kompetensutveckling som också på sikt kommer att underlätta utvecklingsarbetet
kring nya verksamheter/företag inom hästnäringen.
Utveckling av KLRKs anläggning avses att genomföras i fem aktivitetssteg. Aktivitetsstegen omfattar utveckling av både utomhus- och inomhusmiljön på anläggningen, men också verksamhetsinnehållet dvs ridverksamheten.
1.3.3 Fokus för 2015
Under 2014 låg fokus på att skapa kompletterande resurser för finansiering av Aktivitetsfas 1 (se nedan). I
takt med att finansieringen säkras genomförs utvecklingsarbetet, med samma prioritetsordning som aktivitetsfaserna.
Aktivitetsfas 1 (hösten 2013 + våren 2014 efter tjällossning): öka möjligheterna till ridverksamhet (lektioner
och evenemang) utomhus med hög tillgänglighet för ryttare och tillhörande assistenter
• Nytt underlag läggs i gruspaddocken för flexibel användning (gjordes klar under 2013)
• Flibersandpaddock med 3 banor för flexibel användning anläggs på nuvarande gräsbanan
• Ny parkering inklusive handikappplatser anläggs i gamla fummiflispaddocken
• Värmestuga för medföljande familjer/assistenter inkl ledar/domarutrymme anläggs
I Utvecklingsplanen finns en övergripande kostnadsbudget för hela Utvecklingsplanen. Finansiering av genomförandet av utvecklingsplanen görs tillsammans med ett antal finansiärer. Under året har vi fått bidrag
från Idrottslyftet/ Blekinge Idrottsförbund samt Karlskrona kommun för Aktivitetsfas 1.
Under 2015 kommer vi att söka samarbete och finansiering från externa parter som Allmänna arvsfonden,
Region Blekinge samt våra redan etablerade samarbetspartners/sponsorer. Vi kommer att organisera detta
som en kampanj där också våra medlemmar kommer att ges möjlighet att på olika sätt vara delaktiga och
bidra med resurser.

1.4 Klubbens kärnvärden
Vi har fastställt fem kärnvärden som fungerar som riktmärken för vår ridklubb. De genomsyrar vårt arbete
både internt och externt och hjälper oss att arbeta långsiktigt, strukturerat och konsekvent. År 2015 kommer
vi att arbeta vidare med våra kärnvärden och värdegrund i vårt utvecklingsarbete.
1.4.1 ”Alla ska känna sig välkomna"
Vi vill att alla ska känna sig välkomna och delta i gemenskapen - här har vi roligt och trivsamt tillsammans.
-Vi hälsar på varandra.
-Vi har roligt tillsammans och stöttar varandra.
-Vi hjälper varandra.
-Alla är välkomna oberoende av ålder, kön, funktionsnedsättning eller etnicitet.
1.4.2 ”Hästen i fokus”
Vi sätter hästen i fokus vilket innebär att vi värnar om hästen med kunskap, kärlek och omsorg.
-Jag hanterar hästen på ett sätt som jag kan stå för.
-Jag behandlar alla hästar med respekt.
-Jag ser till att hästen finns i en trygg- och säker miljö och jag reagerar om den far illa.
Karlskrona-Lyckå Ridklubb

www.klrk.se

3

1.4.3 ”Ansvar och Säkerhet”
Verksamheten bedrivs genom att vi i alla sammanhang sätter säkerheten först. Det är alla medlemmars ansvar att följa de regler som finns.
-Jag är en god förebild för ridklubben.
-Jag har eget ansvar att känna till och följa de regler som gäller på ridklubben.
-Jag tar ansvar och agerar om någon bryter mot våra regler.
1.4.4 ”Kvalitet och utveckling”
Vi säkerställer kvaliteten genom att ha välutbildad personal, bra utrustning och hästar som lämpar sig väl för
sina uppgifter.
-Jag ansvarar själv för att öka min kunskap och kompetens om hästen.
-Alla träningar på anläggningen skall hållas av godkända tränare.
-Vi utvecklar genom regelbundet förbättringsarbete och kompetensutveckling.
1.4.5 ”Bredd och spets”
Vi verkar för en god samverkan mellan privat- och ridskoleryttare. Vi vill tillgodose olika ryttares behov både
vad gäller träning och tävling.
-Jag tränar och tävlar i samspel med hästen och kräver inte mer än vad vi har förutsättningar att klara av.
-Jag verkar för att stärka KLRK-känslan genom att delta i olika aktiviteter.
-Vi har ett brett utbud av aktiviteter för ryttare på olika nivåer.

2. Utbildnings- och aktivitetsplan 2015
2.1 Allmänt
Planen för år 2015 omfattar alla nu bokade träningar, cliniques, föreläsningar etc som planeras på KLRK.
Målet är att finna ett bra utbud utav de förslag, från medlemmarna, som baseras på våra värdegrunder. Vi vill
gärna få in fler önskemål om aktiviteter.

2.2 Planering
Medlemsmöten inplaneras under verksamhetsåret enligt årsmötets beslut. Teorilektionerna på ridskolan
kommer att läggas efter gruppernas önskemål enligt det utskicket som gjordes i samband med årsskiftet. Vi
kommer att fortsätta med vår tävlingssatsning för lektionsryttare med ridskoleserien och div 3. Aktivitetsdagar för barnen kommer att arrangeras i samarbete med Sisu idrottsutbildarna och ungdomssektionen. Tävlingssektionen fortsätter med sin lagsatsning. Vi kommer att ha lag i Div Elit, Div 1, 2 och 3
hoppning ponny, Div Elit dressyr ponny allians lag med Mörrum och div 1, 2 dressyr ponny. För hästarnas
del blir det div 2 och 3 både i hoppning och dressyr.

2.3 Utbildnings/aktivitetsplan 2015
2/1
Hyrning
3/1
Börjar ridlektionerna för vårterminen
6/1
Clear round med klubbhoppning
17/1
Veterinär kurs om sårvård och bandagering mm.
7/2
Årsmöte
Sportlov
Rykttävling, En dag i stallet, Hästskötarkurs mm.
21/2
Programridning med klubbdressyr
1/3
Scandinavium resa men studiecirkel
6/3
Pay and jump med klubbhoppning
15/3
Ridskoleserien i Olofström
22/3
Dressyrtävling häst
6/4
Ridskoleserien i Sölvesborg
Påsklov Rykttävling, aktivitetsdagar för barnen, En dag i stallet. mm.
18/4
Programridning med klubbdressyr
11/4
Arbetsdag för medlemmarna
24/4
Pay and jump med klubbhoppning
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1-3/5 Hopptävling ponny
14/5
Ridskoleserien på Karlshamn
17/5
Arbetsdag för medlemmarna
22-24/5 Pingstävlingar hoppning
14/6
Ridskoleserien i Johannishus
5-7/6 Nationell hopptävling ponny
15-18/6 Dagläger
15-17/6 Dressyr kurs
22-25/6 Dagläger
22-23/6 Hoppkurs
24/6
Pay and jump
25/6
Uteritt
26-29/6 Dagläger
30/7-3/7 HK-läger
4-7/8 Dagläger
4-5/8 Kvällsläger
6-7/8 Kvällsläger
1-2/8 Regional/Nationell Hopptävling Häst
15-16/8 Dressyrtävling Ponny/Häst
29-30/8 Lokal/Regional Hopptävling Ponny
4/9
Pay and jump med klubbhoppning
6/9
Arbetsdag för medlemmarna
13/9
Ridskoleserien KLRK
19/9
Programridning med klubbdressyr
4/10
Dressyrtävling Ponny
Höstlov Rykttävling, aktivitetsdagar för barnen, En dag i stallet. mm.
Halloween övernattning
25/10 Arbetsdag för medlemmarna
6/11
Pay and jump med klubbhoppning
8/11
Ridskoleserien i Ronneby
21/11 Programridning med klubbdressyr
13/12 Julshow
Vecko träningar för medlemmar med egen häst:
Tisdag
Dressyrträning Ninni C-tränare
tävlar själv
Onsdag varannan
Hoppträning
Camilla
C-tränare, har tävlat upp till 1.50 hoppning
Onsdag varannan
Hoppträning
Leif Nilsson
A-tränare, flera gånger svensk mästare
Torsdag varannan
Hoppträning
Tina
C-tränare, ridlärare Level I
Torsdag varannan
Dressyrträning
Sandra
Ridledare, under utbildning till ridlärare level II
Fredag
Dressyrträn.personalen
Angelika C-tränare, dressyrdomare
Fredag udda vecka
Dressyrträning
Ninni
se ovan
Söndagar jämn vecka
Dressyrträning
Madde
C-tränare
Enl överenskommelse håll koll på hemsidan
Dressyrträning
Waaler,
bla Norsk mästare i dressyr
Markarbetesträning
Eva Fredriksson Ridlärare.
Veckoträningar för lektionsryttare sker enligt ridskoleschemat, se KLRKs hemsida.
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