
Verksamhetsplan och Budget 2023 
Föreningen Fjärås Hoppryttare 
Verksamhetsplan och budget baseras på Föreningens syfte, som är att 


1. utveckla våra ryttare 
1. I sporten - utvecklas som ryttare

2. Genom sporten - utvecklas som människa och för framtiden i yrkeslivet

3. Behålla ryttarna i sporten


2. skapa gemenskap

	 

3. arrangera en tävling per år

	 1. Återinvestera i våra ryttares utveckling


4. aktivt bidra till att ridsporten utvecklas genom bra tävlingsarrangemang

	 1. Bra klasser

	 2. Bra underlag

	 3. Häst och ryttare i centrum.


Verksamhetsplan inkl. budget 
Kostnader - beräknade 
1. Träningar, kurser - för både häst och ponny, bl a hoppning och fälttävlan (60.000 kr), clinic 

Eamon Hickey (14.000 kr), HLR kurs (6.000 kr), aktiviteter ungdomssektionen vill göra (10.000 
kr), övrig träning (10.000 kr).


	 Budget: 100.000 kr


2. Ryttargala


	 Budget: 30.000 kr


3. Klubbkläder, subvention av


	 Budget: 25.000 kr


4. Avgifter Lag


	 Budget: 20.000 kr


5. Oförutsedda kostnader

	 

	 Budget: 30.000 kr


Totalt 205.000 kr 
 

Intäkter - beräknade 
1. Gothenburg Summer Tour (GST) har sin egen tävlingsbudget. Målet är att generera vinst och att 
den ska uppgå till ca 115.000 kr. 


2. Årsavgifter ca 50.000 kr (efter att avgifter om totalt 230 kr till Svenska Ridsportförbundet och 
Hallands Ridsportförbund per medlem dragits av)


3. Träningar mm. Då medlemsantalet ökat från 140 till 200 på bara två år behöver vi höja från 150 
kr till 200 kr i egenavgift vid träningar. Vi är nu väldigt många fler som ska dela på kakan.




Träningar där deltagarna betalar 200 kr per ekipage, vilket ger ca 26.000 kr (beräknat 90 ekipage 
hoppning och 40 ekipage fälttävlan)


HLR kurs 200 kr/deltagare vilket ger ca 4.000 kr (beräknat 15 deltagare)


4. Övriga intäkter - Vi behöver ytterligare intäktskällor, som ex en ponnytävling,  pay & jump, pay & 
cross etc. Ca 10.000 kr.


Totalt 205.000 kr 

Resultat 

Klubben räknar med att göra ett nollresultat för 2023. 
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