Tyresö kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Ansökan om bidrag/stöd till fritidsledare vid Tyresö
ridskola HT 2010
Med hänvisning till samtal mellan Dick Bengtsson och Ewa Jansson ansöker
Tyresö Ryttarförening (TRF) härmed om bidrag till en fritidsledare under
hösten 2010.
Omfattning och kostnad
TRF ansöker om bidrag till en fritidsledare, 30 tim/vecka, under de tider
barn/ungdomar vistas på ridskolan. Fritidsledaren ska vara behjälplig vid
skötsel, hjälpa nybörjarna att göra i ordning sin häst till lektion, hålla i
skötarmöten, vara en kontakt med/för ungdomssektionen och anordna anpassade
aktiviteter utöver ridning och skötsel.
Kostnader; 5 månader, 30 tim/veckan, 15 028 kr + soc. avg. 5024 kr = 20052kr,
inget tillägg för obekväm arbetstid inräknat. Totalt 19 -20 veckor för
perioden w 33 – w 52 2010. Uppskattad totalkostnad för terminen blir 100 000
kr.
Syfte
Vi vill kunna erbjuda barn och ungdomar att vara i stallet även det dagar de
inte rider eller sköter. De ska då ha möjlighet att delta i andra aktiviteter
som fritidsledaren arrangerar. Syftet är att få alla åldersgrupper att hjälpa
varandra. Vi vill fortsätta att aktivera de äldre barnen och ungdomar men även
fånga upp de mindre barnen mellan 7-9 år. Fritidsledaren ska också vara en
person som barn och ungdomar ska kunna komma till om något är jobbigt eller om
det har hänt något speciellt.
Bakgrund
TRF är en ideell förening som – förutom att driva föreningsverksamhet – också
driver ridskolan. Vi har 750 aktiva medlemmar, 80 procent är under 18 år.
Merparten av medlemmarna bor i Tyresö kommun. Ungefär 100 barn och ungdomar
vistas på ridskolan varje eftermiddag från
kl 15.00 till ca kl 20.00. En del för att rida eller sköta ”sin” häst, andra
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för att träffa kompisar med samma intresse eller att bara vara i stallet.
Oavsett varför behövs en fritidsledare som kan ge dem en meningsfull fritid
och hjälp med t.ex. läxläsning. Det finns ett stort behov av en vuxen person
som är tillgänglig för barn och ungdomar även under den tid de inte rider
eller sköter hästarna.
Under perioden 11 augusti 2009 till 12 juni 2010 har föreningen fått bidrag
via Riksidrottsförbundets satsning Idrottslyftet på 200 000 kr för att kunna
ha en fritidsledare på ridskolan. Satsningen har varit mycket uppskattad och
bidragit till ett gott klimat mellan barn och ungdomar i stallet. Föreningen
vill därför fortsätta den satsningen men har i dagsläget inte utrymme för det
i budgeten för 2010.
Vi ser fram emot ett positivt svar på vår ansökan och hoppas på ett
långsiktigt samarbete med kommunen i fråga om bidrag till en fritidsledare i
stallet.
För Tyresö Ryttarförening,

Ewa Jansson, ordförande
Haapanen, t.f. ridskolechef
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