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- resultat
Gladö Ridsällskap



våra ridlektioner och undervisningen

Fråga nr Fråga Instämmer 
helt

Instämmer 
delvis

% andel som 
svarat helt och 

delvis

1.1 Jag har förtroende för min ridlärare och tycker att hans/hennes undervisning 
håller en professionell och hög nivå

105 49 90%

1.2 Min ridlärare är pedagogisk och tydlig i sina instruktioner 107 44 88%

1.3 Jag blir sedd på lektionen och får feedback på min utveckling som ryttare 87 59 85%

1.4 Undervisningen motsvarar mina förväntningar (och gruppens nivå enligt 
schema)

86 65 88%

1.5 Teoripassen för min grupp har inspirerande och lärande pass som jag kan ha 
nytta av

94 42 80%



Kommentarer kring ridlektioner och 

undervisning

 Bra teoripass (men gärna mer ”praktisk” teori på lektionstid)

 Vill ha mer individuell feedback på lektionen (både under och efter lektion)

 Svårt att höra instruktören

 Vill utmanas mer på lektionen

 Tydligare utbildningstrappa (för att kunna avancera till nästa nivå)



Information och kommunikation

2.1 På hemsidan hittar jag nödvändig information om ridskolan, hästarna, 
personalen, ridtider, kontaktuppgifter, priser och information om föreningen

113 49 95%

2.2 På hemsidan hittar jag information om aktiviteter såsom tävlingar och 
klubbaktiviteter samt information om förändringar och andra nyheter

102 53 91%

2.3 Jag upplever att jag får information om viktiga saker som händer på 
ridskolan

103 62 96%

2.4 Om jag lämnar ett meddelande till ridskolan via telefon eller e-post blir jag 
alltid kontaktad inom 2 dygn

102 24 74%

2.5 När jag är i stallet framgår det tydligt vem som jobbar där (eller vem som 
kan hjälpa mig)

60 71 77%

2.6 Jag hittar den information jag söker på anslagstavlan på stallet 80 70 88%

2.7 Jag följer Gladö RS på sociala medier (Facebook, Instagram) 138 19 92%

Fråga nr Fråga Instämmer 
helt

Instämmer 
delvis

% andel som 
svarat helt 
och delvis



Kommentarer kring information

 Blir bra bemött (kommenteras av många)

 Önskar info i stallet om vem som jobbar (instruktörer och assistenter)

 Bra att hemsidan är uppdaterad



Aktiviteter utöver lektionsridning

Fråga nr Fråga Instämmer 
helt

Instämmer 
delvis

% andel som 
svarat helt 
och delvis

3.1 På de längre ledigheterna (ex påsk, sommar, jul) finns det bra kurser som 
intresserar mig

56 75 77%

3.2 Jag tycker att det ordnas tillräckligt många aktiviteter för ungdomar 
(personer under 26 år)

29 45 43%

3.3 Gladö RS har bra rutiner och arrangemang för tävlingsverksamheten 59 15 43%

3.4 Gladö ordnar intressanta teoridagar/clinics (som är öppna för alla 
medlemmar)

97 44 82%



Kommentarer kring andra aktiviteter

 Önskas fler kurser för ryttare på lägre och högre nivå

 Hoppkurser för ponnygrupper

 Fler utvecklingsmöjligheter för yngre ryttare

 Mer variation på kurser

 Bra med små grupper

 Bra med klubbtävlingar

 Vill ha tillbaka Ponnycup och Stockholmscup



hur väl vi efterlever våra värderingar och vår vision

Fråga nr Fråga Instämmer 
helt

Instämmer 
delvis

% andel som 
svarat helt 
och delvis

4.1 Det är en vänlig och välkomnande atmosfär i stallet 124 42 97%

4.2 Jag upplever att det finns ett starkt engagemang bland personal och 
medlemmar

112 48 94%

4.3 Jag deltar i föreningens obligatoriska medlemsåtaganden (mockhelger, 
cafépass, städdagar och uppgifter i samband med ridpass)

144 19 95%

4.4 Gladö RS känns som en modern ridskola 64 81 85%

4.5 På Gladö RS anser jag att djurhållningen är mycket god och jag upplever att 
hästarnas bästa alltid kommer i första hand

112 54 97%

4.6 Jag är stolt över att vara medlem i Gladö RS 133 34 98%

4.7 Caféet har ett bra utbud och är en välkomnande plats 105 35 82%



Förslag till förbättringar / ändringar

 Stabilitet i bemanning (så få vikarier som möjligt)

 Större möjlighet för barn och ungdomar att hoppa

 Större möjlighet för barn och ungdomar att tävla

 Behålla vår goda gemenskap i föreningen

 Färre spiltor alternativt lösdrift

 Bra intro för nya medlemmar

 Viktigt med hästens välmående i centrum


