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FRILLESÅS RID- OCH KÖRKLUBB

VERKSAMHETSPLAN 2020

Frillesås Rid- och körklubb (FRK) skall vara den självklara mötesplatsen för hästintresserade i vårt
närområde. Vi skall vara en förening som är till för alla. FRK skall erbjuda en bred verksamhet inom
ridsporten i en trygg och utvecklande miljö. Vi vill att FRK skall ses om ett föredöme i distriktet och
besökare skall känna sig välkomna till anläggningen och våra verksamheter.

Under året vill vi kunna utveckla:

ANLÄGGNINGEN:

ü Fortsatt arbete med nedre utepaddocken och dess ev dräneringsbehov
ü Se över dräneringsbehov och renovering i övriga av våra paddockar
ü Fortsätta renovera vårt sommarcafé gemensamt med WCWR
ü Renovera och/eller iordningställa nytt domartorn
ü Se över planering för nytt ridhus i anslutning till det gamla gemensamt med Kommunen
ü Ta bort träd som växer in i våra befintliga förråd och därefter renovera dem
ü Anlägga en rasthage i anslutning till de andra för medlemstallets hästar
ü Iordningställa för containrar och att dessa skall verka som hinderförråd.

TÄVLINGAR:

ü Fortsätta utveckla en fungerande och drivande Tävlingssektion (TS)
ü Skapa förutsättningar för att utbilda funktionärer
ü Vi vill verka för en god utveckling av våra tävlingsryttare genom att anordna

clinics/utbildning inom resp gren gemensamt med ryttarna, Cavallo samt TS
ü Fortsatt inventering och förnya tävlingsmaterial samt förvarning av dessa.

CAVALLO:

ü Vi vill utveckla och stötta vår ungdomssektion och dess verksamhet genom utbildning
och gemensamma arrangemang

RIDSKOLAN:

ü Vi vill ha ett fortsatt gott samarbete med ridskolan under året. Vi skall planera in minst
två planeringsmöten under kommande år
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ARRANGEMANG:

ü Vi kommer att under året ha löpande arrangemang, utbildningar som anordnas av
föreningen, ridskolan, Cavallo och enskilda medlemmar.

ü Vi vill kunna anordna en medlemsfest för föreningen under året som tack för stöd vid
alla arrangemang och dagligt supportande som medlem i vår förening.

ÖVRIGT:

ü Vi kommer att lägga stor vikt vid ridsportens och föreningens värdegrund under året
genom kurser, utbildningar, clinics mm. Den röda tråden är ”Hållbar Häst”.


