


Din ideella insats
• Vi ska göra det lätt och tydligt hur man bidrar

• Vi vill att fler medlemmar ska engagera sig och hjälpa till i klubben

• Personal räcker inte till för att lösa alla uppgifter

• Några medlemmar bidrar mkt ideellt och andra inte alls, i senaste medlemsenkäten 

klagades det på det

• Hur kan vi göra det lätt för medlemmar att hjälpa till?

• Vad kan vi ta hjälp av medlemmarna med?

• I andra klubbar är det självklart med tex schemalagda medlemmar för cafe, att alla ska 

sälja lotter osv. Det är inget konstigt att vi börjar med det.

• Vi har haft schemalagt cafeansvar för många år sedan, men det slutade när den ideella 

medlemmen som ansvarade för schemat slutade 
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Din ideella insats
• Vi har 38 ridgrupper (inte räknat med knatte).  

• Personal, tävlingsgrupp, styrelse kan lista saker de ser att medlemmar kan göra 

• Vi kan sedan dela ut de uppgifterna till ridgrupperna att genomföra enligt ett schema som 

fastslås till terminsstart

• Tydliga instruktioner hur man löser uppgiften

• Genom Hippocrates når man ridgrupperna

• Grupperna kanske själva kan få i uppdrag att planera sin uppgift, om de t ex vill att alla 8 

ska sopa läktaren varje lördag eller om dom tar det två och två, då blir det bara arbete 

vid ett tillfälle på en månad för eleven

• Behöver det säkras upp i avtal att detta ingår som medlem/ridande

• Någon behöver planera och leda de ideella arbetet, kan vchefen göra det?

• Ridlärarna kan gå igenom gruppens uppgift vid terminens första lektion eller teori
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Identifiera bra uppgifter & matcha lämplig grupp
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Ridgrupp Städa läktaren 

stora ridhuset

Städa 

trähästrummet i 

klubbhuset

Städa 

sadelkammare 

& täckesrum i 

skolstallet

Baka till cafeet Jobba i cafeet Funktionär Stallstädning 

efter terminsslut

Grupp 1 vuxen 

lör kl 1135

Varje lördag

Grupp nybörjare 

ons kl 1615

Varje onsdag

Grupp 4 

ungdom mån kl 

1740

Varje måndag

Grupp 

nybörjarfortsättn

ing tis kl 1705

Till Pay & jump 

5 april

Grupp 2 ponny 

fre kl 1530

Kl 9-14 5 april 

Pay & jump

Grupp 1 vuxen 

ons kl 1740

Kl 8-15 5 april 

Pay & jump

Grupp 2 vuxen 

mån kl 1950

3 juli kl 9-15



Sopa asfalten

• Ta med er sopar från skolstallet

• Sopa asfalten kring vår lilla utomhuspaddock

• Rent grus sopas tillbaka i paddocken

• Bajs eller annat som inte är grus sopas i hög och tas 

upp med skyffel som finns vid väggen vid containern 

utanför medlemsstallet. 

• Släng smuts i containern och lämna skyffeln vid 

väggen

• Häng tillbaka sopar i skolstallet

• Tack för hjälpen med att hålla anläggningen fin!
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Exempel på bild och instruktion för en uppgift:


