
 
 

 Solna Fältrittklubb – värdegrund och vision  

Om klubben 

Solna Fältrittklubb bildades 1947 och är därmed en av Sveriges äldsta ridklubbar. Klubben är en ideell 
förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Med sina ca 600 medlemmar är den en av de större 
i stockholmsdistriktet. Under 2008 färdigställdes en utbyggnad av stallet samt ett stort ridhus. Den 
nya delen av anläggningen ägs av Solna Stad. Resterande del av anläggningen ägs av klubben. Vid 
sidan av medlemsavgifterna är Solna Stad klubbens största bidragsgivare. Solna Fältrittklubb 
arrenderar marken av Solna Stad, som i sin tur har ett arrendeavtal med Statens Fastighetsverk. 
Klubben upplåter lokalerna till Solna Ridskola AB genom ett hyresavtal. 

På anläggningen finns det förutom stall och två ridhus, omklädningsrum med dusch, möteslokaler 
och klubbrum med pentry. Där hålls fiket öppet på helger och vid tävlingar. Anläggningen är rökfri 
och rökning endast tillåten i rökrutan utomhus. 

Klubben har ett nära samarbete med Solna Ridskola AB. Ridskoleverksamheten, som innefattar bl.a. 
lektionsridning på häst och ponny, drivs av ridskolan som även äger hästarna.  

Tillbyggnaderna har möjliggjort en utvidgning av verksamheten och att fler aktiva tillkommit. Med 
den större anläggningen har Solna Fältrittklubb också fått större möjligheter att vara en aktiv 
arrangör av tävlingar inom både dressyr och hoppning. 

Värdegrund och vision 

Från och med 2010 bedrivs Solna Fältrittklubbs verksamhet utifrån en fastslagen värdegrund och 
vision, och med tydliga och konkreta mål. Värdegrunden, visionen och målen är utarbetade av 
klubbens medlemmar, där alla som vill engagera sig har fått delta. Värdegrunden och visionen finns i 
det här dokumentet, medan målen återfinns i ett eget måldokument. Arbetet har letts av klubbens 
styrelse i dialog med ridskolan, kommittéerna och ungdomssektionen.  

Klubbens värdegrund uttrycker i kortform de värderingar och principer som Solna Fältrittklubb står 
för och representerar. Visionen uttrycker en långsiktig ambition, dvs. tar ut färdriktningen för 
klubbens verksamhet på lite längre sikt, ungefär 10 år. Visionen svarar på frågan – ”var vill Solna 
Fältrittklubb vara om 10 år?”  

Utifrån värdegrunden och visionen har klubben slagit fast ett antal tydliga och konkreta mål för 
verksamheten på lite kortare sikt, dvs. den närmaste treårsperioden. Dessa mål ska kontinuerligt 
följas upp och utvärderas, för att klubben ska veta om man är på rätt väg för att nå sin vision. Målen 
kommer att återfinnas i ett eget måldokument under ”Mål att sträva efter” på hemsidan.  

Klubben beslutar dessutom varje år om en verksamhetsplan och budget, där man slår fast vilka 
aktiviteter, på övergripande nivå, som ska vidtas under året. Detta sker på årsmötet i februari. Vid 
årets slut följs verksamhetsplanen upp i verksamhetsberättelsen, där styrelsen och 
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kommittéerna/sektionerna redovisar vilket arbete som gjorts under året. Verksamhetsberättelsen 
granskas av klubbens revisorer. 

 Solna Fältrittklubbs värdegrund 

Genom att anta en värdegrund slår Solna Fältrittklubb fast vilka värderingar och principer som gäller i 
verksamheten. SFRKs är medlem är Ridsportförbundet och dess stockholmsdistrikt. Klubbens 
värdegrund utgår därför från förbundets och distriktets övergripande värdegrund, men naturligtvis 
också från de särskilda förutsättningar och värderingar som gäller i vår verksamhet. Detta är Solna 
Fältrittklubbs värdegrund är: 

”Med hästen och ridsporten i centrum för gemenskap, glädje, kunskap och respekt”.  

Som jämförelse hittar du Ridsportförbundets nu gällande värdegrund på ridsport.se  

 Solna Fältrittklubbs vision 

Eftersom SFRK är medlem i Ridsportförbundet och dess stockholmsdistrikt blir förbundets och 
distriktets övergripande vision en naturlig utgångspunkt även för vår klubb. Visionen tar naturligtvis 
även sin avstamp i de särskilda förutsättningar och ambitioner som gäller för SFRKs verksamhet.  

Solna Fältrittklubbs vision strävar efter att ange klubbens långsiktiga ambition med verksamheten. 
Det handlar om att måla upp en bild om vad vi vill att klubben ska vara och stå för i ett 
tioårsperspektiv.  

Solna Fältrittklubbs vision är: 

”Solna Fältrittklubb ska vara en av de attraktivaste klubbarna i Stockholmsområdet med avseende 
på kvalitet hos anläggningen och ridundervisningen, sportsliga framgångar, hästar och 
hästhållning. Vår verksamhet ska kännetecknas av stort engagemang, kunskap om hästen och om 
ridning, ansvarstagande, glädje, god gemenskap och etik. De ansvariga i verksamheten ska vara 
goda förebilder när det gäller ledarskap, människosyn och djurhållning”.  

Som jämförelse hittar du Ridsportförbundets nu gällande vision på ridsport.se  

Solna den 20 februari 2010 
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