Verksamhetsplanering 2019

Styrelsens tankar inför 2019 är att minska ner på antalet tävlingar för att kunna
ge ork och utrymme för lite andra aktiviteter. Styrelsens arbete sker mycket ”i
det dolda” med administration kring medlemshantering, licenshantering,
hemsida, Facebook, ordning på kläder mm.
Det kräver tid och energi att göra många tävlingar och för att ha en långsiktigt
hållbar arbetsbörda för styrelsen försöker vi anpassa antalet arrangemang.
Bland aktiviteterna under året finns en tanke att ha dagar där vi hjälps åt att
vårda de investeringar klubben gjort, sekretariatsvagn, domarbås mm, vi
kommer därför bjuda in till fixardagar under året.
Eftersom styrelsearbete tar tid även om det inte syns så hinner vi inte ordna alla
kurser mm som alla medlemmar önskar och det är därför som vi gärna vill
fortsätta med sponsringen för ungdomarna, då kan de välja att gå på de kurser de
önskar och på den plats som passar dem.
Styrelsen ser gärna att ni medlemmar tar egna initiativ till kurser och andra
arrangemang. Tanken är att ni som har idéer och önskemål mailar oss på
info@nattfari.com eller skickar meddelande på Facebook så att vi får reda på
vad ni tycker skulle vara kul att prova på.
Kanske har ni tänkt anordna en kurs eller ett arrangemang hemma hos er?
Skicka in till oss och berätta, så kanske klubben kan stå bakom det fast du
ordnar det? Då kan vi lägga ut information på hemsidan och Facebook så att fler
ser det och du har lättare att få ihop deltagare.
Vi har nu provat att beställa jackor med brodyr på och det har varit uppskattat så
vi kommer att erbjuda fler tillfällen för beställningar under året. De fina
mössorna som vi tagit fram kommer fortsätta säljas under året.

Nuvarande planering ser ut som följer:
 Vi kommer också att ha 3 st tävlingar under året:
10/2 Ridhustävling på Pålsbo Gård i Ullfors Tierp (har varit)
25/5 Nattfaris vår-tävling
14/9 Nattfaris KM - Nytt koncept- du kan anmäla dig nu, läs mer på
hemsidan.
 Årsmöte 13 februari
 LAG-SM satsning även i år, det kommer bli träningar som alla ungdomar
får vara med på oavsett om man vill tävla eller inte, man kan ingå i
gemenskapen och prova. Men minst 1 lag satsar på SM. Det kommer bli
träning 1 gång per månad fram till SM.
 Vi vill att alla ungdomar ska kunna utvecklas med sin häst och det är svårt
att göra kurser som passar alla och därför önskar vi fortsatt sponsring med
900 kr till ungdomar för en kurs eller annat. Vår förhoppning är att det
kanske blir en gemensam aktivitet av det någonstans och även om inte
styrelsen varit med i den planeringen så tycker vi det är underbart, då
kommer vi ett steg närmare vår vision att man ska kunna göra det man vill
och ha kul.
 Förslag att alla får prova lag-SM hindren när de ändå finns för
ungdomarna som tränar. Funkar bra närmare våren och det kommer bli 3
tillfällen under våren för det, mer info kommer.
 Önskvärt att få till ridlära teori 1 och hippologi 1, men det är inte planerat
ännu. Styrelsen jobbar för det under året.
 Föreläsningar.
 Prova på tornespel.
 Vi ska planera för 40-års jubileum 2020. Under året kommer vi samla in
förslag på bra sätt att fira under 2020.
 Ha aktivitetsdagar med målning och snickring mm vid Svanby för att
hålla våra saker i ordning, domarbås, vagn mm (Då kan fler få poäng
också, eftersom det bara är 3 tävlingar i år)
 Löshoppning på Pålsbo gård. Datum kommer snart.

