Odinns islandshästklubbs verksamhetsplan 2020

Verksamhetsplanen tar upp de aktiviteter styrelsen har planerat skall genomföras i klubbens regi
under kommande år. Utöver dessa aktivitteer är det alltid välkommet med fler förslag och initiativ
från alla medlemmar i klubben. I några fall (t.ex. tävlingar) så är det ett måste att medlemmarna
hjälps åt att vara funktionärer m.m. för att aktiviteter skall kunna genomföras.
För att det skall vara enkelt för medlemmarna att se vilka aktiviteter som anordnas, så kommer
information ske via följande kanaler:
1) Aktivitetskalender i idrott online (finns länkad via hemsidan under fliken ”aktiviteter”).
2) Nyhet på hemsidan för större evenemang/aktiviteter .
3) Facebook (notis läggs alltid ut om aktivitetskalendern uppdateras).

Tävling
Vintertölten– 2020-02-16 (Genomförd)
Inofficiell tävling i Rättviks körhall

KM – 2020-09-12 – 2020-09-13
Klubbmästerskapen avgörs som en tvådagars officiell tävling med uttagningar på lördagen och finaler
på söndagen. Tävlingen hålls på Romme. Funktionärer kommer att behövas för att vi skall kunna
genomföra KM gemensamt.

DM – preliminärt i september 2020
Distriktsmästerskapen arrangeras gemensamt med de andra klubbarna i distriktet. Preliminärt
kommer det bli en helg i september, och hållas i Sandviken, på Gydas bana. Odinn behöver ställa upp
med ett antal funktionärer för att bidra till genomförandet av tävlingen.

Träning
Klubbkvällar på Rommebanan – onsdagar under vår- och hösttermin
Gemensamma träffar/träningar kommer att ordnas under onsdagskvällarna. Vid varje tillfälle
kommer en ”värd” finnas, vars uppgift är att vara på plats under kvällen (med eller utan häst) för att
t.ex. kunna visa den som är ny vid banan tillrätta. Klubbkvällarna blir antingen varje eller varannan
vecka beroende på möjligheten att få värdar för kvällarna. Vid något eller några tillfällen kan det bli
aktuellt med någon ”specialaktivitet”, fika eller annat, beroende på vilka önskemål och idéer som
finns.

Ungdom
Ungdomsträff
SIF kommer att ha ungdomsträffar med Mirjam Horn och Elsa Teverud, vilka kommer att äga rum
runt om i Sverige. Mer information kommer att läggas ut om den ungdomsträff som sker närmast
Odinns upptagningsområde.

Fritid
Uteritter
Ambitionen är att det under året skall anordnas några gemensamma uteritter. Styrelsen ser gärna att
medlemmar tar initiativet till att ordna uteritt. Det du behöver göra om du vill hjälpa till att ordna en
uteritt i klubbens regi är att:
1)
2)
3)
4)

Bestäm en ridväg och vilken typ av tur det blir (snabb/lugn, lång/kort).
Bestäm ett datum och tid.
Bestäm om det skall finnas ett minsta eller största antal deltagare för att turen skall bli av.
Lägg ut informationen på om turen på Facebooksidan, alternativt skicka till Terese Wängdahl
på terese.wangdahl@gmail.com. (Skickas infon till Terese så kommer den läggas ut direkt på
Facebook, hemsida och i aktivitetskalendern. Även om du lägger ut på Facebook själv får du
gärna skicka infon till Terese för att få ut det på hemsida/i kalender med).

Hästcruising
Runt advent ordnas hästcruising i Borlänge respektive Falun med jultema. Odinn kommer att
samordna ett gemensamt deltagande i någon av dessa evenemang för klubbens medlemmar.

Miljöträning
Klubbdag kommer att ordnas utanför Dalsjö med tema miljöträning under våren. Någon form av
miljöträning-/hinderbana i paddock/på grusplan kommer att erbjudas samt att vi grillar/fikar
gemensamt efteråt. Mer information och datum kommer.

Sverigeritten med Odinn 18-19 juli
Sverigeritten anordnas som en stafettritt genom Sverige sommaren 2020. Odinn ansvarar för två
etapper - den 18 juli och den 19 juli. Etapperna kommer att vara mellan Gårdvik-Rensbyn respektive
Rensbyn-Yttre heden. Mer information finns på hemsidan samt på Facebook om man söker sig fram
till ”Sverigeritten 2020”.

Beridet bågskytte
Preliminärt kommer någon form av aktivitet kring beridet bågskytte anordnas under våren.

Utbildning och föreläsning
Föreläsning om distansritt
Preliminärt kommer en föreläsning om distansritt/träning för längre ridturer att anordnas under året.

Kurs i att arrangera tävling
Preliminärt kommer SIF:s kurs ”Tävlingsteori 1” att anordnas under året.

Övriga aktiviteter
Familjedag på Romme
En familjedag på Romme kommer preliminärt att ordnas i augusti på Romme eller annan lämplig
plats. Syfte med dagen är att skapa klubbgemenskap samt visa upp föreningen, verksamheten och
islandshästen för andra.

