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Verksamhetsplanen är till för alla medlemmar och funktionärer i Södra Gotlands Rid- och Körklubb. 
Den bör ses som ett stöd och en vägvisare i föreningen. Den är även ett sätt för styrelsen att spri-
da information till alla medlemmar. Verksamhetsplanen är ett levande dokument som uppdateras 
kontinuerligt och oförutsedda händelser kan medföra förändringar. 

Södra Gotlands Rid- och Körklubb (SGRK) erbjuder alla medlemmar möjlighet till en meningsfull 
och utvecklande fritidssysselsättning tillsammans med hästar. Vi skall vara ett självklart val när det 
är dags att börja med häst och sedan också ge sig ut på tävlingsbanorna. All vår verksamhet är 
välplanerad och därmed självfinansierande. Föreningen har tonvikt på barn och ungdomar. 

Mål 
Föreningen arbetar med att tydligt ta avstånd från alla former av mobbing, droger, främlingsfient-
lighet eller annan form av kränkande särbehandling. Vi arbetar aktivt för att visa respekt om våra 
hästar och människorna runt om i föreningen. 
• Arbeta för att stödja ryttare och kuskar i alla grenar.
• Att ha junior- och seniorlag inom alla grenar klubben representerar. 
• Arbeta för att få en aktiv ungdomssektion.
• Ansvara för väl genomförda tävlingar i egen regi.
• Arbeta för att ha välutbildade ledare och tränare.
• Ge kontinuerlig information från styrelsen till kommittéer och medlemmar.
• Arbeta för ett gott samarbete med de som driver föreningens anläggningar.

Aktiviteter 2022  
• Arrangera klubbträningar.
• Fastställa föreningens policies.
• Arrangera kontinuerliga träffar med styrelsen och kommittémedlemmar.
• Sommaraktivitet med kommittéerna.
• Göra en ny hemsida och FaceBook-sida.
• Se över funktionen av ljudsystemet i Havdhem.
• Arrangera ridläger på olika nivåer och inriktning. 
• Arrangera julshow med ungdomssektionen.
• Arrangera träningar, utbildningar och andra aktiviteter utanför ordinarie klubbträningar. 
• Arrangera arbetsdagar på klubbens anläggningar.

Styrelsen
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Cafeterian på våra anläggningar är en viktig mötesplats som bidrar till gemenskap både inom 
föreningen men också med andra ridsportentusiaster som besöker oss i samband med tävlingar. 
Den ska vara öppen och välkomnande för alla. 

Cafeteriankommittén planerar att medverka på samtliga tävlingar arrangerade av föreningen.

Vi vill fortsätta med inriktitningen att kunna servera bra lagad mat och minska delen godis och 
snacks i sortimentet.  

Cafeteriakommittén
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Tävlingar 2022
Utifrån den planerade tävlingsterminen på Gotland kommer vi att genomföra tre dressyrtävlingar. 
• 2-dagars tävling i april.
• 3-dagars meeting i juli.
• Vi kommer genomföra klubbmästerskap.

Övriga mål och aktiviteter
Vi vill fortsätta att ha ett gott samarbete med Sudergutarnas Ridhusförening och föreningen i Gro-
pen. 

Vi vill stötta ungdomssektionen med deras verksamhet.

Vi vill genomföra någon form av clinic/utbildning, både med häst och avsuttet.

Vi kommer att under året genomföra programridning.

Vi kommer genomföra blåbärsträning vid Marias hästeri och Sindarve.

Delta i de lagtävlingar som arrangeras på Gotland.  
Träning/sammankomst med de ekipage som ska delta i lagtävlingarna.  

Dressyrkommittén
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Grund tanken med anläggningen är att den ska vara tillgänglig för all hästverksamhet på Gotland, 
som exempel kommer vi under 2022 ha Nationella körtävlingar, Riksutställningar för Gotlandsruss 
och Islandshästträningar.

• Vi kommer att erbjuda både medlemmar, privatpersoner och övrig hästverksamhet på ön att 
hyra anläggningen per timme, dag eller med anläggningskort.

• Vi kommer att sladda och välta grusbanorna varannan vecka under perioden april – september.
• Vi kommer att ha två arbetsdagar under våren, vilka planeras in i arbetsschemat under året.
• Ett kodlås kommer att installeras till klubbstugan.
• Ett mobilt bredband kommer installeras för att styra ”kodlås” och fungera som internet- 

uppkoppling för ”arrangörer av aktiviteter”.
• Hindervagnen ska renoveras med tak, så att det kan stå hindermaterial tillgängligt vid 

40 x 80 m banan under perioden april – oktober.
• Vi kommer åtgärda 40 x 80 m banan. Den behöver dräneras och det behöver läggas på ett nytt 

underlag. Här kommer vi söka både anläggningsstöd av Region Gotland och äska 
investeringspengar av styrelsen.

• Vi kommer göra en förstudie för att flytta klubbstugan från nuvarande plats till förråden, samt 
att bygga ett servicehus med servering/toaletter under 2023. Samt att anlägga en större park-
ering för funktionärer och publik mellan förrådet och stora vägen. Hagarna kommer då att flytta 
till området där klubbstugan finns idag.

Gropensektionen
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Tävlingar 2022
• Påskhoppet den 15 - 16 april 2022 med klasser från Lätt D – Lätt B för ponnyer och 90 – 120 

cm för ridhästar. Vi kommer ha utbildade banbyggare, domare mm. Om vädret tillåter kommer 
vi överväga att genomföra tävlingen utomhus.

• Sommarhoppet 18–19 juni 2022 med klasser preliminärt från Lätt D – Lätt A för ponnyer, för 
Ridhästar 90 – 130 cm. Vi kommer att arrangera Gotlandsmästerskap i lag Vi kommer eventu-
ellt att dela ut SWB:s vandringspris.  

• Oktoberhoppet den 15 – 16 oktober 2022 med PAS och RAS sista omgången. Ponnyer prelim-
inärt klasser från Lätt D – Lätt B och Ridhästar 90 – 120 cm. 

• Vi kommer genomföra klubbmästerskap.

Övriga mål och aktiviteter
Vi kommer regelbundet under året att ordna ett antal träningstävlingar under tävlingsliknande for-
mer. 

Vi vill fortsätta vårt samarbete med Sudergutarnas Ridhusförening och Gropensektionen. Vi kom-
mer att verka för att vi får så bra ridanläggningar som möjligt med bra underlag och hindermateriel 
som håller god tävlingsstandard. 

Vi vill stötta ungdomssektionen med deras hoppverksamhet.

Hoppkommitténs önskar att det blir någon form av Clinic/utbildning för en välmeriterad tränare för 
att motivera och utbilda våra tävlingsryttare. En önskan är att vi kan få hjälp att driva detta projekt 
av Micke Jaresand. Han har det bästa kompetensen och har erfarenhet att driva ett liknande pro-
jekt.  

Hoppkommittén vill att vi försöker få till en division 1 satsning med ett lag med ekipage från vår 
klubb. 

Hoppkommittén
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Målet med körningen i SGRK är framför allt att främja intresset för körning med häst/ponny genom 
utbildnings-, tränings- och tävlingsverksamhet.
Vi vill genom en omfattande verksamhet med så väl nya som redan aktiva kuskar och hästar öka 
antalet körbara ekipage i klubben. 

Vi vill erbjuda träning för både bredd och elit.

Vi ska ha roligt och det ska vara givande med en gemenskap för alla kuskar och dess medhjälpare.

Vi tar ansvar för våra hästar och ser till att hästen finns i en säker miljö. Vi agerar om hästen far illa.

Tävlingar 2022
• 25 april dressyr + precision
• 29-30 maj komplett med DM
• 6 juli sommarmaraton
• 9 oktober komplett tillsammans med GLR, SRK med GM

Övriga mål och aktiviteter
• Kurser för redan etablerade ekipage .
• Utbildningsverksamhet, praktiskt, teoretisk föreläsning.
• Anordna träningar för alla nivåer.
• Arbeta aktivt för att synas mer (t ex i media).
• Anordna körutflykter på ön.
• Genomföra trevliga, attraktiva tävlingar.
• Ha möten tillsammans med övriga körintresserade i andra klubbar på Gotland.
• Renovera på våra körhinder och bygga något nytt hinder.

Sportkörningskommittén
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WE-kommittén

Tävlingar 2022
• Utifrån den planerade tävlingsterminen på gotland kommer vi att genomföra en tävling 

den fjärde juni.
• Vi kommer att genomföra ett klubbmästerskap.

Övriga mål och aktiviteter
• Vi vill fortsätta ha ett gott samarbete med sudergutarnas ridhusförening.
• Vi vill stötta ungdomssektionen med deras verksamhet.
• Vi vill genomföra en eller flera clinics och prova på dagar under året.
• Vi kommer under året att genomföra pay and equitate.
• Vi vill färdigställa och komplettera våran hinderpark för working equitation. 
• Vi vill med våra aktiviteter och träningar locka flera ekipage att träna och tävla i working equita-

tion. 
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Ungdomssektionen
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