
SPK ska verka för att, i 
samarbete med Solängens 
Ridskola främja ridsporten för 
barn. Verksamheten ska ge 
möjlighet för barn att i tidig ålder 
få kontakt med hästar och på ett 
lekfullt, åldersanpassat sätt lära 
sig hästhantering och ridning.   

Genom SPK:s fokus på 
kamratskap främjar vi aktiviteter 
utöver ridskolans lektioner. 
Detta för att stärka 
sammanhållningen och erbjuda 
barn och ungdomar en 
meningsfull fritidssysselsättning.  
Exempelvis anordna klubbkvällar 
för barn, klubbtävlingar, 
gemensamma utflykter, 
temadagar och diverse 
utbildningar för vuxna och barn.  

SPK ska främja hästkunskapen 
för barn på ett innovativt och 
åldersanpassat sätt. SPK vill 
också ge medlemmar möjlighet 
att delta i en öppen 
föreningsverksamhet där alla 
trivs och känner sig välkomna 
oavsett ålder.  

 

VERKSAMHETSIDÉ 

 
 

 

 
   OM  
 
SPK är en ideell förening skapad av föräldrar till barn i 
ridskolan. Vi vill, tillsammans med Solängens ridskola främja 
gemenskap och sammanhållning samt jobba för att man ska få 
vara den man är, bli sedd och respekterad utan undantag.  
Det är bara föreningar som kan söka bidrag och stöd från 
kommunen, Ridsportförbundet (SvRF) och ta del av SISUs 
utbildningsprogram och mycket annat. Så genom att leva i 
starkt samarbete med Solängens RS kan alla elever få ta del av 
så mycket mer av vad hela ridsporten har att erbjuda.  
Som medlem får man även en central tidning som heter Häst 
och Ryttare samt en speciellt framtagen försäkring som alla 
medlemmar till klubbar anslutna till SvRF får.  
 
SPK är alltså en ideell förening och styrelsen består av föräldrar 
som har barn i ridskolan. Vi samarbetar med Solängens ridskola 
på det sätt att vi hyr in oss på anläggningen samt använder oss 
av Solängens ridskolas personal och hästar vilket det har 
upprättats avtal om.  
 
Vi kan snart utvärdera året som varit men för att nämna en del 
av det SPK gjort så har vi: 
* planerat och genomfört bussresa till Göteborg Horse show 
samt Stockholm Horse show (snart) 
* genomfört 4 tävlingar i olika discipliner och nivåer 
* haft välbesökta och roliga avsuttna aktiviteter som kick off, 
medlemskväll, halloweenkväll, studiecirkel. 
* höstlovsaktiviteter med fritids och skötarläger.  
Vi har även varit med på Storvretas Barnens dag.  
  
Under 2016 kommer SPK att anordna alla aktiviteter på 
Solängens ridskola utom själva ridterminerna. Målet för 2016 är 
att försöka hitta ett sätt att bygga en stor klubblokal där vi kan 
ha en fungerande cafeteria, omklädningsrum samt teorilokal 
för större samlingar. Utöver det arbetet ska vi såklart se till att 
genomföra många roliga klubbkvällar, tävlingar, läger, cirklar 
och lovaktiviteter m.m.  

 
Vill du vara med och hjälpa till  
i föreningen hör av dig till:  
info@storvretaponnyklubb.se 

MEDLEM 2016 (gäller kalenderår) 
 
Betala in 230:- till SPK:s BG 577-6281 Ange namn och efternamn. 
Maila medlemmens namn och tiosiffriga personnummer till: 
info@storvretaponnyklubb.se 

Våra tre ledord är Säkerhet, Pedagogik och Kamratskap 
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