Nyby Torshälla Ridklubb
en framgångsrik förebild inom ridsporten

Målsättningen med tävlingsverksamheten
Nyby Torshälla Ridklubb har i sitt måldokument lagt fast ridklubbens verksamhet i
form av värdegrund, vision, mål och handlingsplaner.
Ridklubbens vision är:
Nyby Torshälla Ridklubb ska vara en framgångsrik förebild inom ridsporten.

I Nyby Torshälla Ridklubbs värdegrund står bl.a. att:
Nyby Torshälla Ridklubb är en ideell föreningen som erbjuder medlemmar i
alla åldrar utbildning, hästhållning och ridning byggd på en klassisk grund
med inriktning mot ridsportens tävlingsdiscipliner med möjlighet att utöva
dessa på ridskolans hästar.
I måldokumentet har styrelse och personal tillsammans formulerat målsättningen med
bland annat tävlingsverksamheten inom Nyby Torshälla Ridklubb.
Ett av målen lyder:
Varje verksamhetsår ska klubben representeras av privat- och lektionshästar i
följande lagtävlingar;
Ponny
Häst

hoppning/dressyr
hoppning/dressyr

elit, div I, II och III
div II och III

Till detta mål är en handlingsplan kopplad som beskriver hur vi ska arbeta för att
uppnå våra mål. Läs gärna Nyby Torshälla Ridklubbs måldokument och manual så får
du en bra bild av vad föreningen står för!

Tävlingsgrupper inom ridskolan
Inom Nyby Torshälla Ridklubb finns det tre tävlingsgrupper:




Förberedande tävlingsgrupp
Tävlingsgrupp 2
Tävlingsgrupp 1

Tävlingsgrupperna vänder sig till elever med mycket stort häst- och ridintresse och
med ambitioner att aktivt tävla i hoppning och/eller dressyr.
Rideleverna inom tävlingsgrupperna rider två gånger i veckan. Under en lektion i
veckan arbetar eleverna med dressyr och vid det andra tillfället tränar de hoppning.
Plats i dom tre tävlingsgrupperna avser båda ridtillfällena.

Syftet med tävlingsgrupperna
Syftet med tävlingsgrupperna är dels att ge eleverna möjlighet att tävla på externa
tävlingar utan att själva äga en egen häst eller ponny. Dels att ge eleverna en sådan
kunskap i hästhållning och ridning att han eller hon har förutsättningar att så
småningom köpa egen häst.

Vilka förväntningar kan eleverna ha på ridskolan när de är med i
tävlingsgrupperna?
En elev som deltar i en tävlingsgrupp erbjuds följande:







En formulerad målsättning för den enskilda eleven och för tävlingsgruppen
En gedigen utbildning i hästhållning och ridning med inriktning mot ridsportens
tävlingsdiscipliner
Möjlighet att tävla ridskolans ponny/häst på intern tävlingsverksamhet
Möjlighet att hyra och tävla ridskolans ponny/häst på extern
tävlingsverksamhet (ej förberedande tävlingsgrupp)
Möjlighet att förbereda sig själv och sin familj att ha egen häst
Gemenskap och glädje tillsammans med andra ambitiösa ridelever

Ridläraren avgör när en elev är mogen att åka på en extern tävling med ridskolans
hästar.

Vilka krav ställer ridskolan på rideleverna inom tävlingsgrupperna?
Det är endast de mest rutinerade och ambitiösa eleverna som ges möjlighet till en
plats i tävlingsgrupp.
Oftast erbjuds eleven en plats i den förberedande tävlingsgruppen innan han eller hon
får en plats i tävlingsgruppen.
Det är ridläraren som avgör när en elev är mogen att flytta till den förberedande
tävlingsgruppen eller till tävlingsgruppen. Avgörande sker naturligtvis tillsammans med
eleven och föräldrar.
Följande krav ställer ridskolan på tävlingsryttarna:


Eleven ska vara skötare på en ponny eller häst på ridskolan (undantag är
elever med egen häst)



Eleven ska vara ett föredöme för andra och vara en god kamrat



Eleven ska aktivt delta i undervisningen (frånvaro med giltigt skäl accepteras)



Eleven ska delta aktivt på kurser och intern tävlingsverksamhet



Elev med förälder ska delta på ”Grönt Kort” kurs (ett slags körkort för att kunna
delta i extern tävlingsverksamhet)



Eleven ska ha en förälder eller annan närstående som stöttar ryttaren vid
tävlingar (transportera hästen med egen bil till tävlingsplatsen, hjälpa till på
tävlingsplatsen som hästskötare och coach mm)



Elev och målsman ska aktivt delta som funktionärer på den interna
tävlingsverksamheten (se särskilt funktionärsschema)

Med andra ord förväntar vi oss ett stort engagemang från både eleven och föräldrarna!
När eleven deltar i extern tävlingsverksamhet bekostas detta av eleven själv. Eleven
måste ha ”grönt kort” och ryttarlicens. Kostnader för bensin och hyra av ponny/häst
samt transport tillkommer. Denna kostnad är dock mycket liten i jämförelse med vad
det kostar att ha en egen häst.
Uppsägning av ridplats sker endast terminsvis. Aktuell prislista gäller, betalas utan
anmodan enligt gällande betalningsregler.
Om en elev uteblir från lektionerna eller inte fullföljer ovanstående åtaganden kan
ridläraren flytta eleven till annan ridgrupp utanför tävlingsverksamheten.
Tävlingsgrupperna vänder sig till de mest ambitiösa ryttarna inom ridskolan.

Vi hälsar dig varmt välkommen till ridskolan tävlingsverksamhet!
// Ridlärarna Nyby Torshälla Ridklubb

Vi har tagit del av informationen om Nyby Torshälla Ridklubbs
tävlingsverksamhet.

Elevens namn:

……………………………………………………..

Torshälla den

……………………………….

…………………………………………………
Elevens underskrift

…………………………………………………
Målsmans underskrift

