VERKSAMHETSPOLICY
Marks Ridklubbs verksamhet består av många medlemmar i alla åldrar med olika erfarenhet men med
det gemensamt att vi älskar hästar och ridning. Vi ska ha en atmosfär där alla känner sig välkomna,
trivs och kan utvecklas efter sina förutsättningar. Vår gemensamma värdegrund ger oss vägledning i
vårt beteende mot varandra, i stallet och i sociala medier. Det är viktigt att vi hela tiden påminner om
och arbetar med våra värderingar och markerar när något går fel.
Ridklubben och ridskolan är och ska vara en positiv miljö för alla. Vi har strikt nolltolerans för alla
former av trakasserier och för klubben är det viktigt att alla känner sig trygga hos oss. Vår verksamhet
ska alltid vara i linje med idrottens värdegrund.

Vår värdegrund
Glädje

Vi är här för att vi älskar hästar. Hos oss ska alla kunna känna glädje och ha kul. Hos oss
säger vi därför HEJ TILL ALLA! och ser till att alla får vara med.

Utvecklande Vi har en tillåtande klubbgemenskap där vi delar med oss och lär av varandra. Vi låter
ryttare och hästar utvecklas utifrån egna förutsättningar.

Hänsyn

Hos oss är alla välkomna. Vi visar hänsyn mot varandra och tar ansvar för eget
beteende, hästar och miljö.

Inriktning & kvalitet
Marks Ridklubbs främsta mål är att erbjuda ridskoleverksamhet med hög kvalitet till de boende i
Marks kommun med omnejd. Ridskolan är kärnan i klubben och dess utbud ska vara tillgängligt för alla
och med inriktning på bredd i verksamheten. Vi har lektioner för olika nivåer med våra duktiga
ridlärare som anpassar lektionsuppläggen efter varje individ. I våra hästar och ponnyer har vi härliga
arbetskamrater som passar både nybörjare och mer vana ryttare.
Ridutbildningens upplägg följer Svenska Ridsportförbundets rekommendationer. Utöver den ordinarie
ridutbildningen finns specialgrupper inriktade mot dressyr och hoppning för både juniorer och
seniorer, samt ridgrupp för personer med olika funktionsnedsättningar. Ridskolan erbjuder även
lägerverksamhet, teoriveckor m.m.
Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra föreningens verksamhet och tillgodose våra
medlemmars önskemål. Alla aktiviteter i vår verksamhet ska följa fastlagda riktlinjer från Svenska
Ridsportförbundet och vi har tydliga mål för vår verksamhet som görs kända för alla medlemmar,
anställda och för övriga relevanta intressenter. Målen dokumenteras i klubbens Verksamhetsplan
vilken följs upp årligen.
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Miljö & hållbarhet
I hela vår verksamhet ska vi sträva efter en minskad miljöpåverkan genom att använda våra tillgångar
på ett effektivt sätt. Vi ska i möjligaste mån välja det mest miljövänliga alternativet vid inköp av
produkter och tjänster. Klubbens miljöarbete beskrivs mer detaljerat i vår Miljöpolicy.

Arbetsmiljö & säkerhet
Klubbens mål är att inga ryttare, anställda eller hästar ska skada sig i vår verksamhet. Arbetsmiljön
inom klubben och för ridskolans anställda ska vara sådan att alla känner delaktighet och gemenskap.
Ingen ska vara utsatt för kränkningar i någon form. Alla skall kunna bidra till planeringen och
genomförande av arbetet, i synnerhet för att minska/eliminera risker i den egna arbetsmiljön. Vår
framgång bygger på att alla bidrar till att skapa värde i föreningen, är kostnadsmedvetna och arbetar
mot samma mål. Säkerhetsregler och rutiner beskrivs detaljerat i vår Hästhållningspolicy.
Vi ska självklart följa alla de lagar och andra myndighetskrav som gäller för vår verksamhet.
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