
	  
	  
	  
	  
Halmstads	  Fältrittklubbs	  ledarguide	  	  
	  
I	  detta	  dokument	  framgår	  det	  vad	  Halmstad	  Fältrittklubb	  står	  för	  och	  

hur	  du	  som	  medlem	  och	  ledare	  i	  föreningen	  förväntas	  agera.	  Detta	  är	  ett	  levande	  
dokument	  som	  kan	  komma	  att	  ändras	  allt	  eftersom.	  	  	  
	  
	  
I	  Halmstads	  Fältrittklubb:	  
	  
Tar	  vi	  avstånd	  från	  mobbing	  och	  diskriminering	  samt	  motverkar	  rasism	  och	  
främlingsfientlighet.	  Vi	  är	  inte	  rädda	  för	  att	  ta	  tag	  i	  eventuella	  problem	  och	  alla	  får	  vara	  
med.	  Alla	  medlemmars	  åsikter	  väger	  lika	  tungt	  och	  vi	  använder	  en	  god	  ton	  på	  nätet.	  	  
	  
Skapar	  vi	  delaktiga	  och	  ansvarstagande	  ledare	  genom	  att	  bland	  annat	  erbjuda	  
utbildningar	  i	  ledarskap	  och	  alla	  våra	  medlemmar	  får	  vara	  en	  del	  av	  en	  utvecklande	  miljö.	  	  
	  
Får	  alla	  medlemmar	  vara	  med	  och	  påverka	  föreningen	  gällande	  dess	  tävlings	  och	  
träningsverksamhet,	  ridskoleverksamhet	  och	  anläggningsfrågor	  samt	  att	  både	  flickor	  
och	  pojkar	  får	  samma	  förutsättningar.	  	  	  
	  
Drivs	  barn	  och	  ungdomsverksamheten	  i	  enkla	  och	  roliga	  former	  samt	  föreningens	  ledare	  
tar	  hänsyn	  till	  barnens	  utvecklingstakt.	  Vi	  lär	  även	  barn	  och	  ungdomar	  vikten	  av	  rent	  spel	  
samt	  ser	  till	  att	  alla	  barn	  och	  ungdomar	  har	  roligt	  och	  visar	  glädje.	  	  
	  
Arbetar	  vi	  aktivt	  med	  att	  skapa	  en	  trygg	  och	  kamratlig	  miljö	  där	  alla	  känner	  sig	  delaktiga	  
oavsett	  nivå.	  En	  trygg	  miljö	  skapas	  genom	  att	  alla	  som	  vistas	  på	  föreningens	  anläggning	  
följer	  de	  regler	  som	  finns.	  Alla	  medlemmar	  och	  anställda	  är	  trevliga	  mot	  varandra	  och	  
håller	  en	  god	  ton	  samt	  kommer	  till	  anläggningen	  med	  en	  positiv	  inställning.	  	  Vi	  visar	  även	  
uppskattning	  och	  hjälper	  varandra	  samt	  respekterar	  varandras	  olika	  värderingar.	  	  
	  
Tar	  vi	  avstånd	  mot	  användandet	  av	  droger	  och	  alkohol.	  Användandet	  och	  försäljning	  av	  
droger	  är	  strikt	  förbjudet	  på	  anläggningen.	  Försäljning	  och	  intag	  av	  alkohol	  får	  inte	  
förekomma	  på	  anläggningen	  i	  föreningens	  regi.	  Röknings	  får	  endast	  ske	  vid	  markerade	  
rökrutor.	  	  
	  
Tillgodoser	  vi	  alla	  medlemmars	  behov	  till	  utveckling	  genom	  att	  erbjuda	  träningar	  för	  
utbildade	  tränare	  på	  olika	  nivåer	  inom	  både	  dressyr	  och	  hoppning	  på	  anläggningen.	  Vi	  
erbjuder	  våra	  medlemmar	  att	  delta	  på	  de	  tävlingarna	  som	  arrangeras	  på	  anläggningen	  
inom	  alla	  discipliner	  och	  nivåer.	  	  
	  
Strävar	  vi	  efter	  att	  engagera	  så	  många	  som	  möjligt	  av	  våra	  medlemmar	  på	  de	  olika	  
aktiviteterna	  som	  bedrivs	  på	  anläggningen.	  	  
	  
	  


