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ALLMÄNT 

• Nykarleby Ridklubb r.f. är en förening som har som mål att utveckla häst- och 

ridsporten i Nykarleby och i regionen. Vi vill erbjuda ett brett utbud inom häst- och 

ridsport för både tävlingsryttare och hobbyryttare. 

 

• Föreningen och ridskolan hör till Österbottens Ridsektion och till Finlands 

Ryttarförbund. 

 

• Föreningens grundvärden: 

                                    - Gott uppförande och goda vanor 

    - Horsemanship  

     - God vi-anda och glädje 

     - No smoking, no drinking, no drugs 

 

• Föreningens riktlinjer:  

   - Föreningen är med i FRFs projekt för ett rökfritt stallsområde 

   - På NURKs område använder alla ridhjälm 

   - Ledare och tränare skall föregå med gott exempel och   

      utveckla ryttarna oavsett nivå. 

    - Hög etik och sportsligt uppträdande 

   - Hästens välmående i första hand 

 

STYRELSEN  

 

Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen som utses vid höstmötet, dess mandatperiod är 

från höstmöte till höstmöte. Styrelse består av ordförande, minst 4 och mest 6 ordinarie-

medlemmar samt 2 suppleanter. Styrelsen sammanträder ca 1 gång/månad. 

 

FÖRENINGENS MÖTEN  

 

Det hålls årligen 2 ordinariemöten; ett vårmöte och ett höstmöte.  

Vid behov hålls extra ordinära medlemsmöten.  

 

 



MEDLEMMAR 

Medlemsantalet i Nykarleby Ridklubb  2015 -155st, 2016- 182st, 2017- 148st 

 

Under 2019 ska föreningen sträva efter att öka antalet medlemmar.  

 

Föreningens verksamhet 2019 

 

BARN OCH UNGA 

NURK är godkänd som en Tähtiseura-förening. 

Under 2019 kommer NURK att ha en ungdomsstyrelse 

med representanter som är med på styrelsemötena och 

för ungdomarnas talan.  

Ungdomsstyrelsen ordnar med stöd av styrelsen olika 

evenemang så som en dag i stallet, små tävlingar, 

pizzakvällar mm. för barn och unga i föreningen. 

 

TÄVLINGAR OCH TRÄNINGAR 

Under 2019 strävar föreningen att ordna träningar, 

träningstävlingar och tävlingar på nivå 1 för att ge våra 

medlemmar möjlighet att tävla och träna på hemmaplan.  

Vid intresse ordnar föreningen kurser och skolningar för medlemmarna på olika nivåer så att 

alla kan lär sig mera och utvecklas.  

Föreningen ordnar en tävlingsryttarträff i början av året där ändringar och tillägg i 

tävlingsreglerna gås igenom. 

 

EVENEMANG 

Under 2019 kommer föreningen ordna olika evenemang för att stärka sammanhållningen 

mellan medlemmarna. Verksamhet både med och utan häst är viktiga för att bibehålla glädjen 

i föreningen. Evenemang som ordnas kan t.ex. vara Hubertusfest, Tough Valter eller 

käpphästtävlingar. 

 

FASTIGHETER 

Under 2019 kommer styrelsen att underhålla fastigheterna, jordområden, terrängbanan och 

hinderparken för att vi även i fortsättningen ska ha ett högklassigt stallområde. 

 



INFORMATION 

Styrelsen strävar efter att ha en väl uppdaterad hemsida med relevant info. Andra 

informationskanaler var medlemmar kan ta del av vad som händer vid NURK är 

medlemsbrev, som skickas ut 1 gång/år och NURK:s Facebook-sida. Ungdomsstyrelsen har 

även ett Instagram-konto som det lönar sig att följa. 

Föreningen fortsätter att upprätthålla goda kontakter till andra föreningar och stall i nejden. 

 

RIDSKOLA OCH STALLSVERKSAMHET 

Målet är att ha en av FRF godkänd ridskola på området. Under 2019 drivs ridskolan och 

stallverksamheten av Laura Erkkola / Ridskolan Caprilli. 


