
 

Verksamhetsplan 2018 och 2019 för Storås Ridklubbs  

Nuläge för Storås Ridklubb 

Storås Ridklubb är en ridklubb som arrenderar en ridanläggning av Idrott & Förening i Göteborg. 
Anläggningen är belägen i stadsdelen Angered och består av stall, manege, paddock och betesmark. 
Anläggningen ägs av Göteborgs stad. 

Stallet håller inte den standard som jordbruksverket har angett. Klubben har dispens från kravet på 
stallgångarnas bredd. Ponny-hästarna står uppbundna i spiltor och den del av byggnaden som 
innehåller hö-förråd och tvättstuga är i stort behov av omfattande renovering.  

Klubben har de senaste fem åren utvecklat sin verksamhet och fått många fler ridande. Detta har 
gett god och stabil ekonomi. Det har också gjort att den manege som klubben förfogar över känns 
för liten och otillräcklig. Storås Ridklubb har behov av ytterligare en manege, 25*70 m. Denna 
större manege skulle ge möjlighet att utöka antalet ridgrupper samt utveckla hopplektionerna och ge 
bättre möjligheter att genomföra hopp- och dressyrtävlingar. 

Styrelsen för Storås Ridklubb har inlett ett resonemang, med hyresvärd och ägare till anläggningen, 
i syfte att få dem att bygga ett nytt stall och ytterligare en manege med större ridyta. 

Mål för Storås Ridklubb 2018 och 2019 

En viktig uppgift blir att verka för att ridanläggningen utökas med nytt stall och ytterligare en 
manege. För att detta skall bli möjligt krävs noggrann analys av vad som krävs av Storås Ridklubb 
för att driva en sådan större anläggning. Fler ridande (fler ridgrupper) kräver mer personal och 
hästar samt en stabil ekonomi.  
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De senaste årens framgångar har berott på att vi har haft god tillgång till nöjda, ridande, 
medlemmar. Vi vill därför även i fortsättningen hålla kvar de mål för verksamheten som klubben 
har haft under många år nämligen: 

Allmänna mål 

Vi är den familjära klubben där alla är välkomna 
Vi har roligt tillsammans med hästen i centrum 
Vi håller god kvalité med möjlighet till utveckling 

För att uppfylla målen måste vi upprätthålla 
o en välkomnande och hjälpande attityd till alla medlemmar 
o en god personalpolitik 
o en god hästhållning 
o en god standard på stall, manegebyggnad och hagar 
o en god kvalité och utvecklingsmöjlighet för våra medlemmar 

En förutsättning för detta är att klubben har en stabil ekonomi och ett utvecklat säkerhetstänkande. 
Styrelsen för Storås Ridklubb vill tillsammans med Ridskolechefen och personalen och 
medlemmarna verka för en välskött Ridklubb som uppfyller uppsatta mål. 

Personal 
Som klubb vill vi verka för att personalen trivs med oss som arbetsgivare. Det innebär att 
personalen inom givna förutsättningar skall kunna påverka sitt arbete. Att deras kompetens och 
erfarenhet utnyttjas och utrymme ges till utveckling. 

Hästar 
Hästarna står i centrum för Storås Ridklubbs verksamhet. Vi är angelägna om en mycket god 
hästhållning. Det innebär att hästarnas naturliga livsbetingelser tillfredsställs så långt det är möjligt. 
På Storås skall hästarna ha tillgång på mat, veterinärvård, avpassade arbetspass, vila, avkoppling 
och utveckling. 
Vi ser i framtiden behovet av 4 - 6 nya hästar/ponnyer.  Fyra av våra hästar/ponnyer har uppnått hög 
ålder. Totalt uppskattas investeringen till ca:  300000 kr. 

Ridanläggningen 
Ridanläggning med stall, manege, paddock och hagar skall fortlöpande underhållas. Det föreligger 
dessutom önskemål om att utöka ridanläggningen med en ny större manege och nytt stall. 
  

Följande underhålls- och förbättringsarbeten föreligger för befintlig anläggning: 
Invändig målning av omklädningsrum, hall samt stall 
Reparation och målning av sargen i manegen 
Utbyte av boxväggar 
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Hårdgörande av hagarna 
Underhåll av manegens tak 
Underhåll av ridbanor 
Underhåll av stängsel runt hagarna 
Löpande underhåll och smärre förbättringar 
Renovering av tvättstugan 
Renovering av hö-förrådet 

Ekonomi 
Under verksamhetsåren 2018 och 2019 skall styrelsen som tidigare ha fokus på ekonomin.   

o bibehålla eller öka intäkterna  
o använda intäkterna ansvarsfullt 
o få nya medlemmar och fulla ridgrupper 
o hitta attraktiva tider och upplägg för läger och extraaktiviteter 
o hitta goda lösningar för sommarbete för hästarna 
o söka bidrag till verksamheten 
o hitta nya sätt att öka och bibehålla intäkterna 

Miljö och säkerhet 
Storås Ridklubb sätter säkerhet för personal, ridande och hästar i första rummet. Vi följer den 
vägledning Konsumentverket ger i häftet ”En vägledning till säkrare häst- och ridverksamhet”.   

Ridskoleverksamheten 
Storås Ridklubb skall erbjuda 

o ridlektioner på olika nivåer för barn, ungdomar och vuxna 
o erbjuda speciella inriktningar t.ex. dressyr- och/eller hoppgrupper 
o extra aktiviteter där man kan träna extra eller prova på att tävla  
o medryttare att träna extra (gäller enbart erfarna ridskoleelever) 
o gubb & tantridningen och morgonridning för dem som vill kunna rida utan att förbinda sig 

att komma varje vecka. Kan också utnyttjas för att träna extra 
o knatteridning som är prova-på-ridningen för barn (och vuxna). En ingång till den ordinarie 

ridgrupper 
o lägerverksamhet. En- eller flerdagars läger. 
o prova-på ridning vid några tillfällen per år. Det ger möjlighet att rida och lära sig hantera 

hästar. (En marknadsföringsaktivitet för att få fler medlemmar och ridande.) 
o  tävlingar för att stimulera medlemmarna att utvecklas i sin ridning  
o möjlighet för medlemmar att representera klubben i dressyr- och hopptävlingar på andra 

ridklubbar 

Verksamhetsplanen är reviderad i april 2018 

Storås Styrelse  
2017-04-11
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