
SURF Verksamhetsplan 2023 

Surf ska bedriva ridskoleverksamhet, uthyrning till privatryttare och vara en anläggning som skapar värde för alla våra 

medlemmar.  

Våra hästar 

Inför året har vi planerat att 1-2 hästar ska gå i pension och vi har planerat för inköp av 3 nya häst/ponny. Vi fortsätter att 

utveckla arbetet med uppfödning av våra egna hästar och Frans och Vilda Matilda gör framsteg. Under året kommer vi att 

fortsätta Frans utbildning under ryttare och Vilda Matilda kommer sadelvänjas, tömköras och löshoppas. Vi hoppas få ett 

föl under maj månad och betäcka två av våra ston under våren/sommaren. Arbetet med att föda upp egna hästar ser vi som 

en långsiktig investering för vår ridskoleverksamhet då vi har möjlighet att påverka hästarna och forma dem i ett tidigt 

skede att trivas och passa in hos oss på SURF. 

Tävlingssektionen (TS) 

Vi planerar att genomföra fyra tävlingar under året. TS har också startat upp något som vi kallar för ”Öppen bana” för att 

öka intresset för hoppning bland fler ekipage i föreningen. Det förs också diskussioner med ridklubbar i Västerbotten för att 

hitta nya kreativa lösningar för ett ökat intresse kring tävlingar. 

Ungdomssektionen (US)  

Med anledning av flytt från Umeå på flera av våra kompisar i US kommer i princip hela US styrelse att bytas ut under 2023. 

Ungdomssektionen är viktig för oss och styrelsen tillsammans med verksamhetschef kommer att jobba för att den nya US-

styrelsen ska komma in i sitt arbete så smidigt som möjligt.  

Veterinärkliniken 

Vi är glada över att Veterinärkliniken finns hos oss. Under 2023 ska vi fortsätta jobba för att hitta goda samarbetsformer 

och att kommunicera fördelarna med att de finns i direkt anslutning till vår förening.  

Ökad kostnadskontroll och fokus på intäkter 

Som den prognostiserade budgeten ser ut så kommer 2023 bli ett ekonomiskt lite tuffare år än vanligt. Vi har sett priser öka 

på i princip alla omkostnader under 2022 varför vi kommer följa resultatet extra djupt tertialvis under 2023. Styrelsen och 

verksamhetschef har tät dialog och jobbar aktivt för att hitta smarta lösningar. Vi riktar också ett tack till det ideella arbetet 

på både tävlingar och för de provisionsförsäljningar vi genomfört under 2022. Det kommer bli extra viktigt att vi får er hjälp 

med detta under 2023.  

Nya ridhuset 

Utbyggnaden av ridhuset är också en stor fråga som styrelsen fortsätter att jobba vidare med. Under 2023 fortsätter 

arbetet med dialog med kommunen för att landa i ett bra finansieringsalternativ. Styrelsen kommer också jobba med att 

förtydliga möjligheterna med ett utbyggt ridhus. 

Våra medlemmar – befintliga och nya 

Det har nyligen genomförts en medlemsenkät. Nu ska resultaten sammanställas och tas med i verksamhetens arbete 

framåt. Vi kommer också att fortsätta jobba med det värderingsarbete som genomfördes under hösten där vi samlat in 

input från er medlemmar kring vad SURF är för er. Under 2023 kommer det framförallt att handla om att kommunicera 

detta på olika sätt. Värderingsarbetet ligger också som grund för det spännande pilotprojektet ”SURF-Fonden” som nu är i 

uppstart. Vi har fått med oss Länsförsäkringar Västerbotten som huvudsponsor för pilotprojektet som går ut på att ge 

möjlighet till fler barn och ungdomar att vara en del av vår fina förening under hösten 2023. Målgruppen är barn och 

ungdomar som av olika anledningar har ekonomiska utmaningar kring att börja rida. SURF-Fonden kommer att ge möjlighet 

till ett ekonomiskt stöd med halva ridavgiften för en termin. Vår vilja och förhoppning är att pilotprojektet blir lyckat och att 

det sedan blir en permanent del av vår verksamhet, och som vi kan fortsätta utveckla, för att göra föreningen tillgänglig för 

fler. 

 

Vi ser fram emot ett spännande 2023! 

/Styrelsen Södra Umeå Ryttarförening 


