
	
Verksamhetsplanering	inför	2018	

med	Frillesås	Rid	&	Körklubb	

FRK skall vara den självklara möteplatsen för hästintresserade i vårt närområde. Vi ska 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 som ett föredöme i distriktet och besökare skall känna sig
välkomna till anläggningen.

Vi vill under året utveckla:

Anläggningen:

 Se över och ev. byta/iordningställa underlaget i den bortre delen av stora utepaddocken
 Se över och ev. tillsätta belysning i den övre delen i stora paddocken.

Tävling:

 Vi vill utveckla en väl fungerande tävlingskommitté inom föreningen som verkar för bra
tävlingar under året och även kommande år.

 Vi skall ha ett tävlingsmöte för de licensierade ryttarna i föreningen.
 Vi vill verka för en god utveckling av våra tävlingsryttare genom att anordna ev.

clinics/utbildning inom resp. gren gemensamt med ryttarna, Cavallo samt tävlingskommittén.
 Vi kommer se över förvaring för hindermaterial, ev. en container. Samt ev. uppdatera en del

hindermaterial inför kommande träning och tävlingssäsong.
 Vi vill se över tävlingsmaterial till dressyrtävlingar ev. staket mm.

Cavallo:

 Vi vill utveckla och stötta vår ungdomsverksamhet Cavallo och deras styrelse genom
utbildning och andra arrangemang.

Ridskolan:

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

Övriga arrangemang:

 Vi kommer att löpande ha olika arrangemang på anläggningen som anordnas av föreningen,
enskilda medlemmar, Cavallo mm.

 Vi kommer att under året anordna en funktionärsfest  som tack för allt stöd vid tävlingar,
städdagar mm.

 Vid årets slut anordnas en julfest gemensamt med Cavallo och ridskolan.

Övrigt:

 Vi kommer att lägga stor vikt vid föreningens och ridsportens värdegrund. Vi kommer att se
över mål och visioner under året och förankra dessa för våra medlemmar.


