
 
 

Verksamhetsplan för Strängnäsbygdens ryttarförening 
2022 
 
Vision 
Strängnäsbygdens ryttarförenings vision lyder: 
Vi är den aktiva föreningen där människor och hästar trivs och utvecklas. 
 
Inriktning 
Strängnäsbygdens ryttarförenings huvudsakliga inriktning är att driva 
ridskoleverksamhet. Vi erbjuder möjligheter för alla, oavsett ålder, kön, etnisk 
bakgrund eller funktionsnedsättning att lära sig att rida och hantera hästen. 
Ridningen ska vara rolig och utvecklande oavsett vilken nivå man befinner sig 
på. Ridning är en folksport och detta ska genomsyra verksamheten och 
föreningen. Föreningen erbjuder även uppstallning av medlemmars privata 
hästar. 
 
Prioriterade områden för verksamhetsåret 2022 
 
Föreningens ekonomi 
Ekonomin är numera stabil men vi saknar ett överskott som möjliggör 
satsningar på verksamhet och anläggning. Under 2022 ska de tomma, enstaka 
platser som finns i flera ridgrupper fyllas. Vidare finns det möjlighet att utöka 
antalet lektioner. Fredagar, som är fri från fasta aktiviteter, ska användas i högre 
utsträckning. 
 
Organisation 
Då vår ridskolechef Jane Johansson som arbetat hos oss i 9 år slutar sin tjänst i 
februari kommer vi att rekrytera en ny ridskolechef.  
 
Föreningsanda 
Då föreningen saknar en tävlingskommitté som kan arrangera tävlingar behöver 
vi göra någon form av samarrangemang med en annan förening under året för 
att få ställa ut licenser under 2023. Planering för detta pågår. Föreningen har 
under flera år saknat en cafeteriagrupp och uppstarten av en sådan har fått ligga 
på is på grund av covid -19. Då restriktioner nu tas bort är det dags att starta 
cafeterian. Förfrågan kring detta kommer att gå ut till medlemmarna. 
  



 
 
Det nya läget när det gäller covid -19 medför också enklare möjligheter att 
engagera medlemmar i aktiviteter av typen städning, underhåll med mera. 
 
Marknadsföring och sponsring 
Målet är att alltid ha en liten kö till ridskolan. Vi har även under 2021 haft kö i 
vissa grupper, men totalt sett har vi tomma platser och kan ta emot fler ridande. 
Vi behöver därför kontinuerligt synas i sociala medier och fortsätta delta i 
arrangemang av typen Mälardagen, arrangera öppet hus med mera vilket åter 
blir möjligt då restriktionerna på grund av covid -19 nu upphör. Under hösten 
2021 inleddes ett sponsorsamarbete med Strängnäsbaserade företaget 
Stegborgs EL-evator AB som kommer att bidra till inköp och drift av vår nya häst 
Misty. Från och med årsskiftet 2022/23 kommer Riksidrottsförbundet inte 
längre erbjuda webbsideslösning för föreningar och vi kommer därför att behöva 
hitta en annan plattform. 
 
Anläggningen 
Under våren 2022 ska staket kring utebanan bytas. Detta kommer att göras med 
hjälp av ideella insatser från våra medlemmar. Dialog med kommunen kring byte 
av underlaget i ridhuset och dränering/diken kring våra hagar pågår.  
 
Barn- och ungdomsverksamhet 
Ungdomssektionen Strul kommer att starta upp sin verksamhet under 2022 och 
har tillsatt en styrelse.  
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