Odinns islandshästklubbs verksamhetsplan 2021

Verksamhetsplanen tar upp de aktiviteter styrelsen har planerat skall genomföras i klubbens regi
under kommande år. Utöver dessa aktiviteter är det alltid välkommet med fler förslag och initiativ
från alla medlemmar i klubben. Till vissa aktiviteter krävs funktionärer, och för att de skall kunna
genomföras är det en förutsättning att klubbens medlemmar hjälps åt.
Med tanke på Covid-19 räknar vi med att möjligheterna att ordna aktiviteter där vi träffas fysiskt
kommer vara begränsade under årets första månader. Akiviteter som planeras senare under året
genomförs om förutsättningarna utifrån Covid-19 tillåter.
För att det skall vara enkelt för medlemmarna att se vilka aktiviteter som anordnas, så kommer
information ske via följande kanaler:
1) Aktivitetskalender på hemsidan.
2) Nyhet på hemsidan för större evenemang/aktiviteter.
3) Facebooksidan.

Tävlingssektionen
Tävlingssektionens mål är att anordna tävlingar som passar majoriteten av klubbens ryttare. Alla ska
känna sig välkomna, trygga och delaktiga oavsett kunskapsnivå eller erfarenhet. Vi vill sprida kunskap
om arrangemanget bakom tävlingar, vi vill få en stor och fungerande funktionärsgrupp som har roligt
tillsammans och där inte funktionerna är beroende av enskilda individer.
Virtuella tävlingar – våren
På grund av rådande läge med Covid-19 kommer vi försöka genomföra någon eller några virtuella
tävlingar, där deltagarna skickar in sitt program på video, och domaren dömer på distans.

Inofficiell tävling – försommaren
Om restriktionerna kring Covid-19 hunnit lätta planeras en inofficiell tävling med lättklasser under
försommaren.
KM – september
Klubbmästerskapen avgörs på Romme i september.
DM – hösten
Distriktsmästerskapen genomförs tillsammans med de andra klubbarna i distriktet under hösten.

Fritidssektionen
Fritidssektionens mål är att anordna en aktivitet varje månad dit alla är välkomna. Aktiviteter
genomförs helgdagar eller som klubbkvällar. Exempel på aktiviteter kan vara:


Prova Smali (Romme)



Fyrkamp (lagtävling på skoj)



Uteritt/hästrally i skogen med fika efteråt.



Uteritt/trail i skogen med hinder att lösa efter vägen



Vinterritt med medhavd matsäck



Uteritt/tipspromenad



Maskeradtölt (klubbkväll)



AW/Champangetölt (klubbkväll)



Ungdomsträff/tävlingskurs (klubbkväll eller gemensamt med utbildningssektionen)



Hemma-hos-ritter



Häst-cruising med fikastopp



Kadrilj



Familjedag



Odinn planerar att delta i Ridutmaningen 2021, en utmaning där klubbens medlemmar
tillsammans ska rida ihop 2021 mil under perioden mars-september.

Utbildningssektionen
Utbildningssektionens syfte och mål är att arrangera utbildningar som vänder sig till klubbens
medlemmar. Till utbildning räknas till exempel kurser (med eller utan häst), föreläsningar, clinics
m.m.

Takt och gångartskurs 1 – våren
SIF-kurs kring takt och gångarter. Kursen utgör del i utbildningen till domare, men passar även den
som är intresserad av ämnet utan målsättning att bli domare. Beskrivning finns på SIF:s hemsida:
https://www.icelandichorse.se/UTBILDNING/Lokalakurser/takt-ochgangsartskurs1/

Tävlingskurs – sommaren (arrangeras ev. ihop med fritidssektionen)
Enklare kurs i hur en tävling går till för den som deltar, från att lösa tävlingslicens och anmäla sig,
grundläggande tävlingsregler, till att genomföra tävlingen. Kursen anordnas internt/ideellt inom
klubben, eventuellt med medverkande domare.

Föreläsning (-ar) –hösten
Föreläsningar eller clinics vid ett eller flera tillfällen beroende på intresse samt tillgång på föreläsare.
Målsättning 1-3 tillfällen. Förslag på möjliga ämnen:


Upplägg för träning av häst med olika syften (t.ex. tävling, långritt, gå ner i vikt)



Ryttarträning



Foder, kopplat till hull, hälsa, muskeluppbyggnad m.m.



Utrustning

Ungdomssektionen
Målet med ungdomssektionen är att motivera ungdomar att ha roligt och utvecklas med islandshäst.
Vi saknar någon som vill driva ungdomsfrågor, så är du intresserad är du välkommen att hora av dig
till styrelsen (du behöver inte vara med I styrelsen för att engagera dig I sektionen).

Övriga aktiviteter
Klubbkvällar på Rommebanan – onsdagar under vår- och hösttermin
Gemensamma träffar/träningar kommer att ordnas under onsdagskvällarna. Vid så många tillfällen
som möjligt kommer en ”värd” att finnas på plats någon del av kvällen för att t.ex. kunna visa den
som är ny vid banan tillrätta. Vid någon eller några klubbkvällar kan det vara aktuellt med något tema
eller specialaktivitet, andra kvällar rider vi bara och umgås utan särskild annan aktivitet. Anmäl gärna
intresse till styrelsen om du skulle kunna tänka dig att vara klubbkvällsvärd någon gång eller om du
har förslag på aktiviteter att göra tillsammans på banan.

