KLUBBGRENLEDARE

Vad är förväntningarna på klubbgrenledaren?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Att vara den som medlemmarna vänder sig till för att få mer information om den
aktuella grenen.
Att ha kontakt med distriktets grenledare så att klubben/medlemmarna får veta vilka
aktiviteter som sker inom distriktet
Att vara länken mellan de medlemmar som tränar/tävlar aktuell gren, och klubbens
styrelse så att önskemål från medlemmarna framförs till styrelsen och vice versa.
Att ta initiativ till möten och träffar för klubbens medlemmar, t ex inför ett nytt
verksamhetsår eller planerad lagtävling.
Att inventera tävlande/intresserade medlemmar.
Att utse lagledare till lagen i allsvenskan/lag-DM/lag-SM. (Bör vara klart minst en
månad före första deltävlingen).
Att tillsammans med Tävlingskommittén initiera tävlingar inom aktuell gren.
Att skriva verksamhetsberättelse för det gångna året som presenteras vid årsmötet.
Att sammanställa en budget inför kommande verksamhetsår.
Att se till att uppdateringar om ens tävlingsgren hamnar på klubbens websida.
Att sammanställa championatet i aktuell gren.
Observera att uppgifterna givetvis kan delegeras. Klubbgrenledaren måste inte
vara den som personligen utför alla sysslor och åtaganden, men grenledaren är dock
den som är ytterst ansvarig för att grenen utvecklas och hålls levande inom klubben.
Därför skall grenledaren vara den som väljer vem sysslorna delegeras till, samt tar
ansvar för att följa upp att de verkligen genomförs.

Bilagor:
1.
2.
3.

Exempel på budget inför kommande verksamhetsår
Exempel på verksamhetsberättelse
Lagledares uppgifter.

Bilaga 1

Budget för ..............., år....................

Planerade anmälningsavgifter för lagtävlan:
Lag:

Kostnad:

Planerad utgift för lagträning:
Lag

Klubben sponsrar med

Kostnad

kr/ekipage.

Planerade medlemsträffar/föredrag/övriga arrangemang:
• ....
Beräknad kostnad per deltagare:
• .....
• ....
• ....

(Självkostnadspris? Äskande av
ekonomiskt stöd från klubben?)

Bilaga 2

Verksamhetsberättelse för....................
Antal startande klubbekipage under året:
Varav stor häst och
ponny.
De startande hästarna har huvudsakligen startat på
Vi har startat med lag på följande lagtävlingar:
Klubbekipagen har samlat

antal segrar och

-nivå och ponnyerna på

-nivå.

antal placeringar under tävlingssäsongen.

Detta betyder att grenen är på frammarsch/tillbakagång inom vår klubb under året.
Under året har vi genomfört följande aktiviteter för våra medlemmar:
• ...
• ...
• ...
• ...
• ...
• ...
• ...
Ekipage som särskilt skall omnämnas:
• ...
• ...
• ...
Tävlingar arrangerade av klubben detta år:
• ...
• ...
• ...
Målsättning för kommande år:

Ort och datum

Klubbgrenledares underskrift samt namnförtydligande

Bilaga 3

Lagledarens uppgifter:

-

Att samla ihop intresserade ekipage med nödvändiga meriter för det aktuella laget.
Att tillsammans med klubbgrenledaren utforma regler för hur laget tas ut. Olika regler
kan vara befogade på olika nivåer.
Att hålla kontakt med ekipagen och informera om de regler som gäller för tävlingen
och för lagdeltagande och uttagning.
Vid lottning av lagmedlemmar på tävlingsdagen: att genomföra lottningen och
meddela ryttarna/kuskarna
Att närvara (eller vid förhinder, utse ställförträdande lagledare) vid deltävlingarna och
samla/stödja/peppa lagmedlemmarna inför uppgiften
Att anmäla lagsammansättning till tävlingsledningen på tävlingsplatsen
Att planera och genomföra ev gemensamma träningar för laget
Att föra närvarolistor (för föreningsbidraget)
Att sammanställa reslutat och låta publicera dessa på klubbens websida

Observera att uppgifterna givetvis till viss del kan delegeras. Lagledaren måste inte vara
den som personligen utför alla sysslor och åtaganden, men är ändå viktig som
sambandsperson och stöd till ekipagen och bör därför närvara vid de flesta av de aktiviteter
som rör laget.

