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Föreningen  

Österhaninge Ridsällskap, ÖRS, är en ideell förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet 
och har som övergripande mål att:   

- tillvarata medlemmarnas intressen kopplade till sin ridning  
- främja ridsporten som idrott  
- bedriva lektionsverksamhet för juniorer i samarbete med Vendelsö Ridskola  
- anordna aktiviteter och tävlingar för föreningens alla medlemmar, barn, juniorer och 
seniorer.  

Verksamheten   

ÖRS verksamhet leds av en ideellt vald styrelse. Styrelsen väljs varje år på årsmötet av 
medlemmarna. För att verksamheten ska fungera är ÖRS helt beroende av ideella krafter, 
även utanför styrelsen. Det operativa arbetet drivs i permanenta sektioner och tillfälliga 
arbetsgrupper.  

Prioriterade målområden 2022 

Åren 2020 och 2021 var speciella och utmanande pga Covid-19 pandemin som 
påverkade hela samhället. Stora delar av föreningens verksamhet fick fortsätta pausas 
under 2021 lika som under 2020. T.ex var det inte möjligt att ha fiket i Futten öppet, att 
genomföra större arrangemang eller bjuda in till tävlingar även om 
tävlingsverksamheten smög igång mot slutet av 2021 i enlighet med de restriktioner 
som låg vid varje tillfälle. 

Det innebär att målområdena för 2022 åter igen är att återstarta de delar av 
verksamheten som vilat under pandemin.   

En modernisering av ljudanläggningen och ny hemsida är fortsatt två målområden för 
2022.  

Det har pågått ett utvecklings- och testarbete gällande ljudanläggningen år 2020 och ett 
målområde för 2022 är att nå fram till en funktionellt tillfredsställande ljudanläggning.  

Hemsidan är viktig för föreningens kommunikation med medlemmarna och omvärlden 
och ett målområde för 2022 är att göra hemsidan mer informativ och lättillgänglig. Till 
detta hör också att förbättra bokningslösningen för ridhusen, som är tillgängligt via 
hemsidan. Med målet att bland annat prioritera hästarna på anläggningen och 
privathästar med anläggningskort. 



Att öppna vårt uppskattade helgcafé i Futten är prioriterat. En förutsättning för det är 
att organisera ridgruppernas städschema fullt ut, och även ta krafttag och påminna 
samtliga medlemmar om sitt ansvar för att städa efter sig. 

Tävlingsverksamheten ska fortsätta utvecklas från grunden med tätare tävlingsschema 
och fler engagerade medlemmar. 

Ett långsiktigt mål, när föreningens ekonomi tillåter, är att byta botten på utebanan. Vi 
behöver även förbereda oss på byte av ridhusbotten i lilla ridhuset. 

Styrelsen ansvarar för att upprätthålla en uppdaterad aktivitetslista kopplad till 
målområdena. Medlemmar som önskar engagera sig i en arbetsgrupp och/eller fråga är 
varmt välkomna att kontakta styrelsen. 

 


