
Járnhesturs Verksamhetsplan för år 2022 

 

 

Styrelsens mål: 

Att under året öka med 10 medlemmar och öka det egna kapitalet med 25 000 kronor för att 

finansiera framtida passbana.  

 

 

Bankommittén  

Steg 1: Panelning av sekretariatet. Vi bjuder in till en arbetsdag. Materialkostnad ca 5 000 kr 

Steg 2: Klubbhuset röjning, vi får arbetsledning av Janne. Start i feb/mars beroende på väder.  

Vi bjuder in alla klubbmedlemmar till arbetsdag. 

Steg 3: Göra klart invändigt i klubbhuset, planering att genomföras under 2022. Planering och 

sponsring behövs för inredning och material, har klubben ekonomi för inredningen och 

arbetet?  

Steg 4: Underhåll och reparation av banan, kostnad ca 20 000 kr i material och arbete. Göra 

klart med markägaren, som är ny för den undre delen, och skriva ett nytt kontrakt. Därefter 

projektera och påbörja planering för passbana, ev anlita samma företag som reparerar 

beroende på pris. Ta in offerter från olika markberedare.  

 

Löpande skötsel av banan:  

- sladdas efter klubbkvällar, även paddocken. Sladdningen måste göras väldigt sakta 

annars blir det ingen bra effekt.  

- Banan saltas och sladdas före och efter tävling.  

- Röjning och krattning en gång per år i samband med arbetsdag.  

 

Lampor är beställda men inte monterade.  

Planera för 4-6 hingstboxar, bygga om befintliga spiltor. Se över banden till spiltorna.  

Städa i husvagnen med material till hagarna.  

Skaffa en eldtunna som vi kan elda brännbara sopor i.  

 

 

Barn- och Ungdomskommittén 

Under 2022 har barn- och ungdomssektionen en vision om att fler barn och ungdomar inom 

klubben ska få träffas och lära känna varandra för att skapa en gemenskap. Detta vill vi göra 

genom att bjuda in till barn- och ungdomsträffar en gång per månad med start under våren. 

Intresset kommer att styra hur dessa träffar utvecklas. De barn och ungdomar som vill vara 

med kan delas upp i grupper utifrån ålder och erfarenhet.  

Förslag på aktiviteter är: 

- Ridövningar med hinderbana 

- Prova på-hoppning 

- Uteritter, ibland med lågt tempo 

- Prova på-tävlingar i samband med övriga tävlingar som anordnas i klubben 

- Ridskola/ridlektioner för instruktör 

 

För de yngre åldrarna finns förslag på: 

- Dagridläger med bad, lek och fika 

- Käpphästtävling  

Vi hoppas på fler engagerade själar i denna sektion för att kunna utvecklas och gynna alla 

åldrar – även klubbens barn och ungdomar! 



 

 

Fritidskommittén 

Vi planerar:  

- Tolkrace på/vid banan 

- Ridutmaningen 2022 – be medlemmar ordnar ”hemma hos-ritter” som registreras 

- Klubbkvällar (både vardag och någon helgdag) 

- Temaritter (tex vid påsk, halloween, pride, tomte osv) 

- Firande av islandshästens dag (vi tar gärna emot förslag) 

- Sverigeritten (våra etapper ligger 15/7-17/7) 

- Rida till ”Farmen” - kanske en del av Sverigeritten? 

- Hubertusjakt - Någon som vet en lämplig plats att vara på? 

- Tornerspel 

- Medlemsmöten förslagsvis 2ggr/år 

 

Önskemål från medlemmar: 

- Gemensam resa till SIHS och till SM 

- Utflykt till avelsgård 

- Saluhästvisning vid Jarnhesturbanan 

- Klubbkväll med instruktör förslagsvis 1 ggr/månad 

- Modig Häst – Anna Dalahäst och ryttarutveckling 

- Invigningsjippo av färdigställda klubbhuset, med ponnyridning, lotteri, fika osv. 

 

 

Tävlingskommittén 

Vårt mål är att utveckla vår struktur för tävlingarna så att förberedelser och genomförande 

fungerar ännu smidigare. Vi vill öka kunskapen om tävlingsarrangemang bland funktionärer 

och alla som är involverade. Vi vill bjuda deltagare, publik, funktionärer och domare på 

härliga tävlingar med god stämning – tävlingar som man gärna vill komma tillbaka till. 

 

- Funktionärsutbildning februari -mars  

- Pay and ride tölt 20 mars  

- Aramotakepni 24 april 

- Pay and ride gångart 4 maj  

- Vårtävling 14-15 maj 

- Geidingakeppni 19 juni 

- Seniormästerskapen 20 augusti 

- KM 17-18 september 

 

Under hösten får vi se om man kan göra nån form av cup/lagtävling samt en Geidingafimi. 

Eventuellt någon mer pay and ride och/eller informell tävling.  

 

 

Kurs- och utbildningskommittén 

Målsättning: att arrangera minst tre olika typer av kurser per halvår, varav minst en avsutten 

kurs. Minst 30 olika medlemmar ska delta i kursverksamheten. Kurserna ska vara 

självfinansierade och helst ge ett litet överskott till föreningen, förutom det som är 

kostnadsfritt för medlemmar.  

 

För att nå målen kommer vi arrangera följande aktiviteter:  



- Kostnadsfri digital föreläsning (med Edda) för alla medlemmar om Foderlära och 

Hullbedömning med hippolog Charlotta Liedberg den 18 januari 

- Kurs för Emma Barigård i Pellbo ridhus 6 februari  

- Kurs i löshoppning med Vilma Sivars i februari 

- Weekendkurs för Anna Åhsberg i Gävle i april 

- Lastningskurs med Vilma Sivars i samband med klubbkväll 

- Bedömning på banan i maj med domarkommentarer av Rebecca Ivarsson 

- Sits o inverkan, teori och lektion med Elin Vidberg  

- Om hållbar häst, teori och clinic med Monika från Bett och Sadlar 

 

Budget: 1 000 kr från styrelsen för att kunna bjuda medlemmar på digital föreläsning 

 

Risker: Coronarestriktioner, för få anmälda, sjuka instruktörer 

Uppföljning: genom digitala avstämningsmöten ca 1 ggr/månad och att löpande rapportera 

skriftligt till styrelsen 

 

Avelskommittén  

Vi planerar att organisera en resa för medlemmar under hösten, där vi hälsar på olika föl 

avlade i närområdet. 

 

Idrott för Äldre 65+: feb-april, 3 kurstillfällen, med både avsutten och uppsutten träning, för 

både häst och ryttare samt en avslutningstävling på banan 30/4. 

 

 

Respektive kommitté följer upp sina mål och aktiviteter själva och rapporterar löpande till 

styrelsen.  


