
VAD VILL DU 

BLI NÄR DU 

BLIR STOR?



VEM 
ÄR 

JAG?



Örnsköldsvikortens 
Ryttarklubb

Ridsport för alla hela livet



DET VILL VÄL ALLA?!

 Känna sig behövd

 Känna sig älskad

 Ha någon att älska

 Få känna gemenskap 



HÄST ÄR BÄST!

 Älskar dig för den du är, inte för hur

du ser ut eller om har fina kläder.

 Världens bästa vän

 Läser känslor och kroppsspråk

 Fantastiskt samspel mellan djur och

människa

 100 % här och nu = Avstressande

 Har personligheter

 Goda ledar/följaregenskaper



JÄMLIKT OCH 
GRÄNSÖVERSKRIDANDE

▪ Stallet suddar ut skillnader. 

Sociala, etniska, kulturella, 

fysiska…

▪ Vi umgås över

åldersgränserna

▪ Män, kvinnor, unga och

gamla trivs och tävlar på lika

villkor

▪ Vi skapar framtidens ledare

▪ Meningsfull fritid och motion 
för människor med 

funktionsvariation



VÅR VISION

Att bli ledande 

hästcenter i 

Västernorrland



RIDSPORTENS 

VÄRDEGRUND

https://www.ridsport.se/Omoss/visio
nochvardegrund/



VÅR VERKSAMHET
• Vi bedriver ridskoleverksamhet 6 dagar/vecka från ca kl 16-21, från 4 år och uppåt

• Vi har verksamhet för personer med funktionsvariation 4 dagar/vecka

• Vi har stallvärdinnor/unga ledare 6 dagar/vecka, ca 30 st

• Vi har samarbeta med skola, arbetsförmedling m.fl.

• Vi har cafeteria öppen 6-7 dagar/vecka, denna drivs ideellt 

• Vi arrangerar träningar för privatekipage

• Vi arrangerar tävlingar

• Ungdomssektionen anordnar bla luciashow, halloween, barnkalas, ponnyridning 

m.m.

• Vi har kurser, läger och andra extra aktiviteter under alla lov.

• Vi arbetar aktivt mot mobbing och utanförskap

• Vi är en av de största fritidsgårdarna i Ö-vik,                                                                   

vi har öppet alla dagar i veckan!



HUR VILL VI FORMA 

DAGENS UNGDOMAR?

 Bra självförtroende och självkänsla

 Empatisk

 Social kompetens

 Ansvarstagande

 Glad och positiv

 Kunna jobba ensam och i grupp

 Passa tider

 Bra ledare

 Lojal

 Självgående, se vad som ska göras

 Utbildad

 Ödmjuk



SAMARBETSPARTNERS

• Höga Kusten teoretiska gymnasium

• Ö-viks Praktiska gymnasium

• Nolaskolan

• Parkskolan

• Svenska kyrkan



UNGDOMSSEKTIONEN

 Får vara med att

bestämma!

 Ansvar och befogenheter

 Arrangörer

Marknadsföring

 Ekonomi



STALLVÄRDAR – MORGONDAGENS LEDARE!

 Utbildning

 Ansvar

 Servicekänsla

 Passa tider

 Kamratskap

 Horsemanship

 Säkerhetstänk

 Ledarutbildningar



Vi är bäst tillsammans!


