Sportslig Handlingsplan – Holte Rideklub – 2021

Holte Rideklub 2021
Vision for Holte Rideklub
Holte Rideklub er en af landets førende rideklubber, der har attraktive tilbud til både børn, unge og voksne. Holte Rideklub er en klub,
der dyrker breddeidrætten med fokus på ryttere, der rider på hobbyplan, unge ryttere, der ønsker at udvikle deres ridning, og hvor der
samtidig er attraktive tilbud til de eliteryttere, der har potentialet til at blande sig blandt landets bedste inden for deres disciplin.
Holte Rideklub er med andre ord en klub, der tilbyder den træning og de faciliteter, man har brug for, hvad enten man er hobby-rytter
eller eliterytter, om man rider pony eller hest, og om man rider dressur, spring eller anden disciplin inden for sporten. Vi tilbyder
attraktive opstaldnings- og ridefaciliteter, undervisning til alle niveauer, stævneudbud og socialt engagement og alt sammen på en
lokation med en unik og central beliggenhed i hovedstadsområdet.

Handlingsplan for Holte Rideklub
Holte Rideklub skal med afsæt i klubbens vision arbejde for at:
1. Introducere børn og unge til ridesporten – ambitionen er min. 50 nye ryttere i klubben årligt
2. Fastholde og udvikle de unges interesse for ridesporten ved dels at vedblive med at have heste og undervisere, der matcher
rideskolens niveau, dels ved at inspirere de unge til at træne på højere niveau enten på part eller privat pony/hest og dermed
fortsætte med opstaldet hest i klubben
3. Uddanne og udvikle såvel de unge som ældre konkurrenceryttere med henblik på, at mindst 10 af Holtes ryttere rider med på
det højeste nationale niveau inden for enten spring, dressur eller military. Dette skal sikres ved at klubben kan tilbyde
undervisning i såvel dressur som spring af nogle af landets førende undervisere inden for begge discipliner.
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Værdier
HELHED - Fokus på ryttere og heste/ponyer i det samlede miljø
UDVIKLING - Fokus på færdigheder med det langsigtede mål for øje
SAMARBEJDE – Mellem hest og rytter, ryttere imellem og med involvering af nøglepersoner
ENGAGEMENT - Træneren er afgørende for talentets udvikling og fastholdelse
TRIVSEL – Fællesskab, glæde til træning og fokus på trivsel for både ryttere og heste/ponyer
Sportslige mål (helt kort beskrivelse af mål indenfor de enkelte dicipliner)
•

Springning:
o

Min 5 unge talenter, der har udviklet sig fra rideskole til konkurrencedeltagelse på klubniveau

o Min 10 nytilkomne springryttere der starter for Holte rideklub
o Min 2 klubhold med til distriktsmesterskaberne (pony eller hest)
o Min 5 ryttere med til Baltic Cup eller andre internationale stævner (FEI)
o Min 2 ryttere med til individuelt Danmarksmesterskab eller Nordisk mesterskab (pony eller junior/young rider)
•

Dressur:
o

Min 5 unge talenter, der har udviklet sig fra rideskole til konkurrencedeltagelse på klubniveau

o Min 10 nytilkomne dressur der starter for Holte Rideklub
o Min 2 klubhold med til distriktsmesterskaberne (pony eller hest)
o Min 2 ryttere med til Ecco Cup eller andre store landstævner.
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o Min 2 ryttere med til individuelt Danmarksmesterskab (pony eller junior/young rider)
o Min 1 hold til pony DM.
Baggrund
Ridning er en tidskrævende aktivitet, og i en tid hvor mange børn og unge døjer med ensomhed og for meget tid alene på værelset i
selskab med deres computer, vil Holte Rideklub bidrage til at sætte fokus på de mange fordele, der er ved ridesporten som en aktiv
udendørssport.
Ridesporten er meget mere end en hobby og en fritidsinteresse. Ridning er en livsstil; en aktivitet der ud over at give god motion og
masser af frisk luft samtidig udmærker sig ved, at man lærer at tage ansvar for et andet levende væsen. At gå til ridning er meget
mere end at møde op en enkelt gang eller to om ugen og ride 1 time. At gå til ridning indebærer, at man er i kontakt med et stort dyr,
man er nødt til at forstå hestens natur og psyke, og man er nødt til at være 100 % til stede sammen med den hest, man skal være
sammen med. Derfor er der fokus på hestevelfærd i Holte Rideklub. Ridning er samtidig en social sport – i stalden møder man børn,
unge og voksne i alle aldre, og hvad enten man er en del af rideskolen, eller man har sin egen pony eller hest, foregår ridning typisk i
samvær med andre meget af tiden. Ridesporten er samtidig en af de få sportsgrene, hvor man ikke er aldersopdelt, når man
konkurrerer. Det bidrager til en helt unik kultur, og betyder, at venskaber knyttes på tværs af aldre; de store tager ansvar for de små,
voksne hjælper børn, de erfarne inspirerer de nye. For at fremme klubånden prioriterer klubben at deltage i holdkonkurrencer på
distrikts- og nationalt plan i såvel dressur som spring.
Når man går til ridning, lærer man dermed meget andet og mere end at ride, og det er da heller ikke overraskende, at forskning viser,
at ryttere bliver gode ledere, således som det fremgår bl.a. af denne artikel fra Berlingske i 2010:
https://www.berlingske.dk/karriere/hestepiger-bliver-gode-ledere
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I Holte Rideklub tager vi det ansvar alvorligt, og vi arbejder fokuseret og engageret med at tiltrække, fastholde og udvikle piger og
drenge, børn og voksne inden for ridesporten. Vi hjælper nye i gang og sikrer samtidig, at de bedste kan få deres krav og
forventninger indfriet i klubben. Holte Rideklub er en af landets største rideklubber og med en beliggenhed så centralt i
Hovedstadsområdet, ser vi det som en forpligtelse at sikre, at klubben til hver en tid tilbyder de bedste faciliteter for hovedstadens
ryttere – i smukke rammer og i dejlige naturskønne omgivelser.
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