
 

Uppsala Ponnyklubbs värdegrund utgår i huvudsak från Svenska 
Ridsportförbundets värdegrund och idéprogram, vilket vi känner är en 
stabil grund för föreningen att stå på. 

Uppsala Ponnyklubb är en ideell förening som  

- enligt stadgarna är en sammanslutning av för ridsporten 
intresserade med ändamål att bla främja ridningen i Sverige på sätt 
som anges i Ridsportförbundets stadgar med särskild inriktning 
mot ponnyverksamhet 

- sätter medlemmen och hästen i centrum 

- erbjuder medlemmar en god grundutbildning i hästhållning och 
ridning såväl på ponny som på stor häst 

- stimulerar barns och ungdomars sociala utveckling genom att utgå 
från Svenska Ridsportförbundets idéprogram  ”Ridsporten vill” med 
värderingar och riktlinjer beträffande barn- och 
ungdomsverksamhet 

- är ett föredöme i hästhållning med förbundets hästhållningspolicy 
som riktmärke 

- tar avstånd från alla former av doping och droger i verksamheten 
oavsett det gäller häst eller människa 

- vill ge sina medlemmar möjlighet att delta i en öppen 
föreningsverksamhet där man trivs och känner sig välkommen

VÄRDEGRUND
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Uppsala Ponnyklubb skall uppfattas som en kompetent och seriös 
aktör inom svensk ridsport samtidigt som klubben strävar efter att 
bredda och utveckla verksamheten. Såväl nybörjare som tävlings-
ryttare, såväl aktiva ryttare som föräldrar/kompisar ska kunna 
utvecklas och ha kul genom hästar och ridsport. Uppsala Ponnyklubb 
ska vara känd för att hålla en hög kvalité i verksamhetens samtliga 
delar.



 

MÅL 
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Anläggning, miljö och säkerhet 

- Uppsala Ponnyklubb ska bibehålla Svenska Ridsportförbundets kvalitets-
märkning vad avser verksamhetsinnehåll och klubbens anläggning 

- Uppsala Ponnyklubb ska ha en miljö med hög säkerhet för hästar, 
personal, medlemmar och besökare 

Ridskoleverksamhet – personal 

- Uppsala Ponnyklubb värdesätter såväl egen ridskolebakgrund som social 
kompetens hos sin personal. 

- Uppsala Ponnyklubb värdesätter även en god ridkunskap, hästkunskap, 
undervisningsförmåga samt känsla för ridskoleverksamheten i sin helhet. 

Ridskoleverksamhet – hästar 

- Samtliga hästar och ponnyer som går i den dagliga verksamheten skall 
vara välridna, lämpliga och trivas som ridskolehäst. 

- Antalet hästar och ponnyer skall vara anpassat efter verksamhetens 
storlek och inriktning. 

Tävling 

- Uppsala Ponnyklubb vill främja breddverksamheten inom tävling och 
välkomnar ryttare på olika nivåer från alla discipliner. 

- När intresse och ekipage finns deltar Uppsala Ponnyklubb med lag på div 
3-1 nivå i de olika disciplinerna. 

Ekonomi 

- Uppsala Ponnyklubb skall även i fortsättningen verka för att ha en ekonomi 
i balans. 

Styrelsearbete 

- Uppsala Ponnyklubbs måldokument ska synliggöras och förankras i hela 
klubben. 

- Uppsala Ponnyklubb ska arbeta för att få fler aktivt ideella insatser. 

- Vi ska vara förebilder i vårt styrelsearbete och enligt bästa förmåga förvalta 
och utveckla Uppsala Ponnyklubb tillsammans med vår personal. I detta 
arbete ska vi också dela med oss av våra erfarenheter till andra ridklubbar. 



 

- Hos oss är alla välkomna 

- Vi hälsar alltid på varandra och de vi möter 

- Vi ställer upp för varandra och respekterar varandras olikheter 

- Vi är glada och positiva och tar ett gemensamt ansvar för att alla 
trivs 

- Vi tar ansvar för hästarnas välbefinnande 

- Vi utövar gott Horsemanship 

- Vi värnar om mångfalden och jobbar för att verksamheten är 
utvecklande och lustfylld för alla 

- Vi har gemensamt ansvar för att hålla anläggningen i ett gott 
besöksskick 

- Vi vågar fråga 

- Vi representerar Uppsala Ponnyklubb och är förebilder för vår 
verksamhet 

- All hästhantering och ridning sker med säkerhet i första rummet 

- Vi värdesätter kamratskap, gemenskap och glädje

LEDSTJÄRNOR         för Uppsala Ponnyklubbs medlemmar



 

- Hos oss är alla välkomna 
 
Vi hälsar alltid på varandra och de vi möter 
 
Vi ställer upp för varandra och respekterar varandras olikheter 

- Vi är glada och positiva och gläds åt varandras framgångar 
och stöttar i motgångar 

- Vi utövar ett gott Sportsmanship 

- Vi uppför oss väl mot våra tävlingskonkurrenter, funktionärer, 
föräldrar, tränare, lagledare mfl 

- Vi utövar gott Horsemanship 

- Vi sätter alltid hästens välbefinnande i centrum 

- Vi respekterar lagledarens beslut vid lagtävling 

- Hos oss tävlar alla på lika villkor oavsett om man har egen 
häst eller tävlar ridskolehäst 

- VI är föredömen gällande säkerheten på tävlingsplatsen, såväl 
avsutten som uppsuttet 

- Vi tävlar för att ha roligt, utvecklas och umgås 

- Vi ska vara förebilder på tävlingsbanorna och uppträda i 
enlighet med Svenska Ridsportförbundets Code of Conduct.

LEDSTJÄRNOR för Uppsala Ponnyklubbs tävlingsekipage



Ponny: 

-resultat från framridningsklassen 

- vid jämna resultat bestämmer lagledaren 

- intresse för att rida i lag skall vara anmält till kontoret senast 2 
veckor före respektive omgång 

- ekipage från 2 kategorier enligt gällande regler 

-1 målsman + ryttare skall delta på avsutten lagträff innan 
respektive allsvenska startar 

Häst: 

Laguttagning sker utifrån gemensamt beslut vid lagmöte innan 
första omgången i respektive allsvenska

LAGUTTAGNINGS-
POLICY

”CODE OF CONDUCT”!
1. Inom all hästsport är omsorgen om och 
omvårdnaden av hästen av yttersta vikt.""
2. Hästens välbefinnande skall alltid komma i 
första hand, före krav från uppfödare, 
tränare, ryttare, ägare, hästhandlare, 
organisatör, sponsorer, media och 
funktionärer.""
3. Hästens hälsa och välfärd måste 
garanteras vid all hantering av hästen såväl 
som vid all veterinär behandling.""
4. Högt ställda kvalitetskrav på fodermedel, 
hygien, hälsa och säkerhet för hästen måste 
uppfyllas.""
5. Tänk på hästens närmiljö. Ventilation, 
utfodring och vattning måste fungera 
tillfredsställande. Detta gäller också under 
transport av hästen.""

6. Det är viktigt att ständigt verka för ökad 
utbildning och ökade kunskaper om 
hästhållning och träning."
7. För hästens bästa är det viktigt att ryttaren 
är kompetent och kunnig och dessutom i god 
fysisk kondition.""
8. Hästen är en levande varelse och detta 
måste beaktas vid all ridning och träning. 
Metoder som FEI och Svenska Ridsport-
förbundet anser olämpliga får inte användas.""
9. Svenska Ridsportförbundet skall på ett 
lämpligt sätt kontrollera att medlemmar, 
ridklubbar och distrikt värnar om hästens 
välfärd.""
10. De nationella och internationella 
bestämmelser som gäller inom ridsporten 
beträffande hästens hälsa och välfärd måste 
följas inte bara under tävlingar utan också 
under träning. Tävlingsregler och 
bestämmelser måste ständigt granskas för 
att säkerställa hästens välbefinnande.


