Medlem i

Nyby Torshälla Ridklubb
En framgångsrik förebild inom ridsporten
Här presenteras NTRKs olika kommittéer som helt vilar på våra engagerade
medlemmar. Har du idéer, frågor och funderingar om kommittéerna?
Kontaktuppgifter finns på www.ntrk.org under Ridklubben/Vi på ridklubben

Trivselkommittén jobbar för att vi ska trivas och för att stärka vår
gemenskap, i första hand genom att hålla vår cafeteria öppen. Den ger även ett
litet överskott att investera i anläggning och hästar som kommer våra
medlemmar tillgodo!
Hur kan vi hjälpas åt?
• Baka något – det godaste i cafeterian är hembakt!
• Skänka något – det finns alltid behov av husgeråd, köksmaskiner etc
• Hjälpa till i cafét ibland? Sätt upp ditt namn på vikarielistan
• Hjälpa till då du ändå är här – plocka i ordning, ställ i ordning stolar, torka av
bord, sopa m m. Alla kan vi hjälpa till att öka trivseln på NTRK

Vår anläggning är kvalitetssäkrad och det ska
den förbli. För
finns det ofantligt många uppdrag, stora som
små och all hjälp är välkommen. Tycker du
det är kul att snickra, måla, pyssla, rensa
ogräs – hör av dig! Din insats är guld värd!

är otroligt aktiv och
engagerar många medlemmar. Den skapar
goda förutsättningar för våra tävlingsryttare
och den arrangerar externa tävlingar . Under
tävlingsdagarna finns många arbetsuppifter
inom olika områden. Många uppgifter kräver
inte hästkunskap – därför kan alla vara med
och hjälpa till. Kom och var med! Det är kul
att vara en del i gemenskapen under NTRKs
proffsiga tävlingsarrangemang!

arbetar
för att NTRKs varumärke som
framgångsrik förebild inom
ridsporten ska spridas . Den
skapar och vårdar
samarbeten med företag,
organisationer, kommun och
andra intressenter samt
jobbar med andra aktiviteter
som stärker bilden av vår
förening. Låter det kul? Kom
med och sprid NTRKs
budskap!

Tel kontoret: 016-358960
PG 80 74 07-2
Folkestavägen 2
644 31 TORSHÄLLA
Hemsida: www.ntrk.org
E-post: ntrk@telia.com

Det är vi medlemmar som är
Nyby Torshälla Ridklubb.
Tillsammans skapar vi med
vårt engagemang och intresse
en framgångsrik ridklubb.
Denna skrift ger en kort
beskrivning av vad det innebär
att vara medlem i vår förening

De flesta av oss är här tack vare vårt brinnande intresse för hästen. Hästar är
underbara djur och på ridskolan lär man sig från början att hantera hästen rätt.
Det banar väg för en trygg och rolig samvaro med hästar.
I vår förening vill vi vara framgångsrika förebilder inom ridsporten med plats för
alla. Nybörjare och tävlingsryttare, de ryttare som själva är aktiva och deras
föräldrar/kompisar – ALLA ska kunna utvecklas och ha kul genom hästar och
ridsport. Vi ska jobba för högsta kvalitet i verksamhetens alla delar i syfte att
synas i ridsportens framkant. Och där är du som medlem viktig!

Vår ridskola är kvalitetssäkrad vilket betyder att våra ridlärare är välutbildade,
anläggningen uppfyller Svenska Ridsportförbundets
krav och ridskolans hästar är av hög kvalitet och
även de har en god utbildning.

Styrelseuppdraget är viktigt, utan styrelsen har vi ingen ridklubb. Våra styrelseledamöter, dvs medlemmar som antar ett ideellt förtroendeuppdrag, är viktiga
människor i klubben .
Som styrelseledamot får du förtroende att vara med och påverka ridklubbens framtid.
Som medlem kan du kontakta en styrelseledamot för att få information, komma med
frågor, funderingar och förslag.

Det är helt enkelt ridklubbens anställda personal
som driver ridskolan.
På frågan ”Vad som engagerar”
svararade några styrelseedamöter:

Och tillsammans är det vi medlemmar som är
Nyby Torshälla Ridklubb. Tillsammans kan vi göra
saker som vi var och en inte kan åstadkomma på egen hand!

Vår förening säkerställer inte bara att det finns en ridskola för våra barn och
ungdomar, genom våra olika ideella kommittéer bemannas cafeterian, arrangeras
tävlingar, skapas sponsorsamarbeten, underhålls vår anläggning med mera, med
mera.
Så här är vår förening organiserad:
Medlemmar/Årsmöte

Nästa fråga löd ”Vad motiverade ert engagemang inledningsvis?”

Styrelse och AU

Ridklubb
ideell verksamhet

Kommunikation
- intern & extern
(press – privatryttarlänk)

Anläggning

Ridskola
med anställd personal

Personal
Ekonomi

Trivsel

Hästmaterial

Tävling
Sponsoring/
Marknadsföring

”Gemenskap – framförallt! Plus att
man får beröm när man bidrar och
att man faktiskt själv ser att det
man gjort gör en skillnad, vilken
förändring som skett. Dessutom är
styrelseuppdraget i NTRK mycket
utvecklande, vi får lära oss mycket
som kan även kan användas i
andra sammanhang.”

Ridskole-verksamhet
UngdomsSektionen

På årsmötet utser vi medlemmar en styrelse som ansvarar för föreningens
verksamhet under året. Detta arbete är baserat på NTRKs stadgar och
måldokument.

”Det finns förebilder i klubben som gör att man vill hjälpa till och det finns redan
etablerade aktiviteter som lätt ledde oss in i verksamheten.”
Sista frågan till styrelseledamöterna var ”Vad är det som gör att man vill fortsätta
att jobba ideellt?”
”Det är en otrolig gemenskap i NTRK och man växer själv när man ser att andra
växer, det är superhäftigt! Det är jättekul att man verkligen får kvitto på sitt bidrag.

Det finns fler saker som gör skillnad. Vår fantastiska
gör
skillnad. Alla medlemmar under 26 är är välkomna till US, som är ett första steg för
våra barn och ungdomar in i föreningslivet och en mycket viktig resurs för vår
ridklubb.
US anordnar barnkalas, hjälper till vi ridskolans lov– och helgaktiviteter samt
Prova-på-ridning. De arrangerar träffar, tävlingar, övernattningar och andra kul
aktiviteter som främjar samhörigheten mellan våra unga medlemmar.
Flera av våra ungdomar har även deltagit i Svenska Ridsportförbundets
välrenommerade ungdomsledarutbildning – vi har ett fantastiskt US!

