
Falbygdens Hästsportförening 

Vision, värdegrund och policyer  

 

VISION 

Med hästen i centrum bidrar vi till ett bättre samhälle. 

Med det gemensamma målet att ständigt ha hästens bästa för 

ögonen skapar vi samhörighet och vi-känsla, samt utbildar i kunskap och ansvarstagande på 

ett sätt som får alla att växa. 

 

VÄRDEGRUND 

Vi tar vår utgångspunkt i ridsportens ledstjärnor. 

Hästen och hästens bästa är den sammanhållande länken i vår förening, och därför ska allt vi 

gör i föreningen ha hästens välfärd som mål. 

Hästen lär oss att visa respekt för och ta ansvar för andra levande varelser, såväl människor 

som djur. 

På samma sätt som vi tar hand om våra hästar, tar vi hand om varandra. Vi lyfter och 

bekräftar varandra, och vi är inte rädda för att säga ifrån när någon beter sig illa mot djur 

eller människa. 

Vi har fokus på säkerhet och trygghet i allt vi gör. 

Vi har en öppen gemenskap i föreningen och en miljö där medlemmar, ryttare och ledare 

trivs och utvecklas. I vår gemenskap finns inte vi och ni, här finns bara ett vi, oavsett om du 

är helt ny i samvaron med hästar eller rutinerad tävlingsryttare.  

Alla ska känna sig välkomna och sedda när de kommer till stallet – och vi har roligt 

tillsammans. 

Läs mer om SvRF, vision, värdegrund, verksamhetsidé och ledstjärnor 

https://www.ridsport.se/Omoss/visionochvardegrund 

 

VERKSAMHETSIDÉ 

 

Ridsport och hästvälfärd med kvalitet, för alla, hela livet 

 

VERKSAMHETSINRIKTNING 

Värderingar och varumärke 

Falbygdens Hästsportförening ska vara ett föredöme för föreningslivet i Falköping, en 

välskött förening där den inre och yttre miljön talar samma språk.  

https://www.ridsport.se/Omoss/visionochvardegrund


På hästens villkor 

I allt vi gör står hästen i centrum. Ridskoleverksamheten bedrivs på ett sådant sätt att både 

hästar och ryttare kan utvecklas. 

På individens villkor 

Vi har ett brett utbud av ridmöjligheter, från lektionsgrupper för alla åldrar och 

kunskapsnivåer. Vi erbjuder kompetensutveckling genom teoriveckor, studiecirklar och 

kurser. I stallet finns en tipslåda för förslag och idéer. 

Vartannat år utvärderar vi verksamheten genom en medlemsenkät. 

Ett sunt tävlande 

Vi arrangerar tävlingar där ett gott värdskap, lika villkor för alla tävlande och en god 

hästvälfärd står i fokus. Vi följer upp överdomarraporterna, och vartannat år utvärderar vi 

tävlingsverksamheten genom en enkät till deltagare och funktionärer. 

En sund ekonomi 

Vi har en genomtänkt ekonomisk strategi och gör investeringar med syfte att de ska vara 

långsiktigt hållbara. 

 

 

POLICYER 

Hållbarhetspolicy 

Falbygdens Hästsportförening verkar för hållbarhet i flera olika aspekter 

Hållbara hästar 

Målet är att alla ridskolehästar och ponnyer ska vara glada och sunda och trivas med sina 

uppgifter. 

De ska ha utbildningsnivå Lätt B dressyr och Lätt C/1,00 meter hoppning. 

De rids och vidareutbildas därför regelbundet av ridlärarna. 

Hästarna och ponnyerna är dagligen ute i stora hagar. 

De arbetar varierat med olika typer av ryttare. 

 

Ekonomisk hållbarhet  

Falbygdens Hästsportförening ska ha en sund ekonomi som planeras långsiktigt med 

regelbundna uppföljningar av styrelsen. 

Investeringar som görs ska vara hållbara och långsiktiga. 

 

Social hållbarhet  

Umgänget med hästar innebär ökad hälsa till både kropp och själ. Föreningens verksamhet 

ska vara öppen för alla som vill umgås med hästar, och vi strävar efter att alla kan delta i 

gemenskapen kring hästar utifrån sina förutsättningar. 



Hästen bryr sig inte om ifall du är rik eller fattig, gammal eller ung eller vilket språk du talar. 

Därmed överbryggar stallmiljön de klyftor som annars finns i samhället. 

 

Miljöpolicy 

Vi strävar efter att minska vår miljöpåverkan med fokus på energi, återvinning och natur 

Vi uppmuntrar medlemmarna att ta hänsyn till vår natur och miljö, exempelvis skall hagar 

där medlemsägda hästar går mockas 

Vid nyinvesteringar tar vi alltid med miljöaspekten i beslut  

Vi söker vägar att använda förnyelsebar energi i stället för fossila bränslen 

Det ska vara lätt att källsortera, får såväl personal som besökare 

Vi minimerar användningen av engångsmaterial i plast 

 

UTBILDNINGSPLANER 

Hästar 

Målet är att alla ridskolehästar och ponnyer ska vara glada och sunda och trivas med sina 

uppgifter. 

De ska ha utbildningsnivå Lätt B dressyr och Lätt C/1,00 meter hoppning. 

De rids och vidareutbildas därför regelbundet av ridlärarna. En del hästar och ponnyer tävlas 

också ibland av elever. 

 

Ridskolans personal 

Utbildade ridlärare går fortbildning minst vartannat år, samt deltar i distriktets 

fortbildningar. All personal som arbetar med elever går kurs i HLR och Första hjälpen minst 

vartannat år. 

Ridskolans elever 

Lektionsundervisningen följer en röd tråd i enlighet med ryttarmärkena, från ridlekis för de 

yngsta till mer träningsinriktade lektioner i mindre grupper för rutinerade elever. 

Dessutom arrangeras kurser och ridläger, samt återkommande möjligheter att rida enskilt 

eller med en annan elev för en ridlärare. 

Med jämna mellanrum kommer andra tränare till anläggningen. 

Träningstävlingar i hoppning och dressyr arrangeras, liksom teoriveckor med olika 

kunskapspass två gånger varje termin. 

Medlemmarna 

Ungdomssektionen arrangerar skötarutbildningar och Vi i stallet-kurser. Dessutom 

arrangeras årliga utbildningar för nya tävlingsfunktionärer, samt gröna kortet-kurser, allt i 

samarbete med Sisu. De olika styrelserna, tävlingskommittén samt andra arbetsgrupper 

arbetar enligt Sisus olika utbildningsplaner. 

Vi uppmuntrar till vidareutbildning i Svenska Ridsportförbundets regi, där basutbildningen är 

det första steget. Nästan varje år har FHF med deltagare på ungdomsledarkursen, och 

föreningen har egna medlemmar som är utbildade banbyggare och 

hoppdomare/överdomare. 


