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Möjlighet att tävla För MR eller andra klubbar.
Bakgrund:
Vi är trogna medlemmar i vår klubb MR sedan många år tillbaka drygt 10 år, våra andra barn har
tidigare haft häst uppstallad på MR och de har tävlat för MR. Då det inte kunnat erbjudas träning
till våra privatryttare och ej kunnat erbjudas lagridning har vi varit tvungna att tävla för andra
klubbar. Från början tävlade vi för MR men då de inte hade träning eller lag fick vi söka träning
på andra håll för att utvecklas.
Det betyder inte att vi inte sprider positiv reklam för MR när vi är ute på stora tävlingar. Vi har
med anledning av omständigheterna sedan tidigare sökt dispens att tävla för annan klubb och de
har inte mött några hinder för oss eller för MR.
Så länge vår fina klubb MR inte kan erbjuda träning till våra privatuppstallade och lektionsryttare
med anpassade grupper efter utbildningsnivå och de klasser de tävlar i kan klubben inte begära att
man tävlar för klubben.
Bedömning:
Om man vill att det ska vara en tävlingsklubb måste det finnas möjlighet att ridhuset är bokat för
olika gruppträningar rimliga tider med anpassade grupper så alla kan utvecklas. Det måste även
kunna erbjudas lag på olika nivåer. Även om det finns möjlighet med att starta ett lag i dagsläget
så får tyvärr vi ej tävla och bidra i det laget då vi tävlar på högre nivå. Vid hoppträning bör
underlaget vara fast med svikt ej för hårt eller för djupt för att minimera skaderisken. För
utveckling behövs en komplett hinderpark.
Jag yrkar att:
Viktigaste är att alla får lov att utvecklas och inte bromsas för att nå framgång. Det är viktigt i
hela samhället med mångfald och även i vår klubb. Alla vill ej tävla eller önskar enbart tävla på
lokal nivå.
Det är lika viktigt att tillåtas njuta av sin hobbyhäst som att tillåtas att utvecklas. För bra och
positiv reklam för klubben ska man förespråka mångfald på alla plan. Låt barn och ungdomar
utvecklas. Ska vi starta upp så att MR åter blir en framgångsrik tävlingsklubb måste vi starta
nedifrån och upp och inte tvärtom.
Har man dessutom funnit sin tränare som hjälpt en att utvecklas vill man gärna ha möjlighet att
fortsätta med det träningskonceptet. Det är av stor vikt att vi får möjlighet att fortsätta träna och
tävla som vi gör för att utvecklas.
Jag yrkar att:
För att få till en engagerad tävlingsklubb måste alla medlemmar få möjlighet att tävla och
lektionshästarna hålla tävlingskvallitet. Det i sin tur ger fler medlemmar samt föräldrar som
medverkar vid tävling. Då finns möjlighet till att anordna större tävlingar. Inte enbart pay-andjump, utan även lokala och regionala tävlingar. Det lockar fler medlemmar utifrån.
På Andreagården finns det många unga ryttare som vill ut och tävla. Bra att försöka värva ryttare
därifrån.
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