
Vision
(Vad vi vill uppnå)

Uppdrag
(Vad vi gör och 

ansvarar för)

Värdegrund
(Hur vi bedriver vår 

verksamhet)

Mål
(Vad vi ska uppnå)

Med glädje Utvecklande

Prioriterade mål 2021 Mål 2022-25

Vår vision är att inspirera och skapa de bästa 

förutsättningarna för att alla 

Djursholmsryttare ska trivas i vår gemenskap 

och nå målen med sitt ridintresse  

Utbildning och utveckling

• Genom ett nära samarbete med ridskolan 

och Stockholms Läns Ridsportförbund 

säkerställa att medlemmarna, med hög 

kvalitet och säkerhet, kan utbilda sig och 

utveckla sin ridning

• Främja utbildning och utveckling inom 

medmänsklighet och respekt, ledarskap, 

hästkunskap och tävlingsledning

Klubb och fritidsverksamhet

• Skapa förutsättningar för en aktiv fritid 

och givande klubbgemenskap för såväl 

ungdomar och vuxna

• Utveckla och med anställd personal 

driva en aktiv och utvecklande 

fritidsverksamhet för våra juniorer

• Säkerställa en klimatsmart verksamhet

Tävlingsverksamhet

• Arrangera interna och externa 

tävlingar på alla nivåer (inklusive 

ansvar för funktionärer och prisbord) 

• Utveckla förutsättningarna för 

ridskoleryttare att tävla individuellt 

och i lag

• Stödja tävlande privatryttare och lag

Med hänsyn

Vi är prestigelösa och hos oss ska alla

kunna känna glädje och ha kul. Det är

därför vi är här.

Vi lär av varandra. Med fokus på 

säkerhet ser vi till att ryttare och häst 

utvecklas utifrån egna förutsättningar

Hos oss råder nolltolerans mot

trakasserier och alla är välkomna. Vi

visar hänsyn och tar ansvar för miljö,

hästar och eget beteende.

Målgrupp
(De vi finns till för)

Djursholmsryttare är alla som känner en stark anknytning till klubben. Oavsett om man är ridskoleryttare, privat tävlingsryttare, 

utbildare eller förälder och oavsett var man bor.

• Tillsammans med ridskolan skapa hållbara förutsättningar

och ta nästa kliv för framtidens ridskola 2025 

• Anpassa klubbverksamheten efter rådande pandemi –

ställa om hellre än att ställa in – tät kommundialog

• Fortsätta att utveckla digitala möjligheter där de behövs

• Säkerställa att klubbens ekonomi är i balans

• Långsiktiga mål kommer att utvecklas inom ramen för 

Ridsport 2025

Verksamhetsplattform – 2021



DRK Funktioner, kommittéer och grupper - 2021

Utbildning och utveckling Klubb, medlems-, och fritidsverksamhet Tävlingsverksamhet 

Utbildning Utbildning
Louise

Löpande kontakt med 

ridskolan

Medlemsaktiviteter & 

Klubbkläder
Ungdoms-

aktiviteter 

Verksamhetsutveckling

Fritid

Lag

Privatryttare

Lag

Ridskoleryttare

Tävlingsarrangemang & ledning

Ekonomi och Administration

Ansvarig: Kajsa, Helena W

Sponsring, Partners&Samarbeten (ej 

LOK) Ansvarig: Atousa, Carin W

Anläggning och Teknik

Ansvarig: Henrik / Teknikgrupp

Kommunikation

Ansvarig: Isabell / Komm grupp

Budget & 

Uppföljning
Löpande admin 

& LOK/ KAS

Avtal - granskning

Carin W

Relationer 

myndigheter

Underhåll 

klubblokaler

El, teknik och 

telekom
Teknikgrupp

Sponsor-

relationer

Partners & 

Samarbeten
Hemsida

Isabell

Sociala Medier & 

Nyhetsbrev
Hermine, Isabell

Reklamskyltar 

& skärmar PR & Press
Kommunikation på 

anläggningen
Isabell, Hermine

Samverkan 

Anläggning/

kommun/ridskola

NB: Större projekt som till exempel större tävlingar (som till exempel Elitdressyren) eller liknande event drivs i 

egna projekt  utanför den löpande verksamheten

UtbildningAnsvar samverkansmöten 

4 ggr/år

Sekreterare/samordning styrelsen: Åsa tillsammans med ordförande

Verksamhet och Kommittér och grupper 

Samverkan Ridskola

Ansvarig: Ann

Utbildning & Säkerhet

Ansvarig: Louise

Klubbverksamhet

Ansvarig: Lotta K

Fritids & Personal

Ansvarig: Anna
Tävlingskommittén

Ansvarig: Cecilia / TK

Säkerhet & Krisplan
Louise, Henrik

Relation & Kontakt 

Ridsportförbundet

Cafeteria

Cafeteriagrupp

Värdegrundsarbete

Ansvar Fritids- och 

kanslipersonal

Priser & 

blommor

USEK

Ans: Victoria

UtbildningAnsvar 

ridskola/kommundialog

Bidragsansökan

Louise

Utbildning
Ridsport 2025

TK/styrelse/ridskola

möten 3-4 ggr/år

Cecilia, Ann
Miljö & Hållbarhet

Cecilia Å

Uthyrning 

klubblokaler
Information 

skärmar

Partneravtal/stöd

Carin W



• Digitalisering

• Unga medlemmar

• Hållbarhet

• Kommunikation

• Gemenskap & Inkludering

Prioriterade fokusområden för 2021


