Hvorfor certificering?

Certificering



Nye medlemmer.



Øget sikkerhed.



Synligt demokrati.



En stærkere klub.



Høj kvalitet af klubbens tilbud.

Dette er nogle af de ting, en certificering af din rideklub kan bidrage til.
Dansk Ride Forbund tilbyder sine klubber, at de kan blive certificeret og dermed få
papir på klubbens kompetencer.
Certificeringsordningen er fremtidens værktøj til profilering, styrkelse og udvikling
af klubberne under Dansk Ride Forbund. Med certificeringerne opnår din rideklub
en skarp og veldokumenteret profil, og certificeringerne kan således være et
stærkt markedsføringsværktøj for jer. Markedsføringen kan fx rettes mod samarbejdspartnere som kommune og sponsorer, hvor I via jeres certificeringer fra
Dansk Ride Forbund kan dokumentere jeres værd og særlige kompetencer.
Markedsføringen kan også rettes mod nye medlemmer og give jer en specifik klubprofil, der kan fremhæve og adskille jeres klub i forhold til de omkringliggende klubber. For eksempel er elevskolecertificering oplagt at bruge til hvervning af nye medlemmer, da klubber med elevskolecertificeringen kan dokumentere at elevskolen
tilbyder undervisning, heste og udstyr af god kvalitet .
Eksternt kan certificeringerne altså blive et vigtigt markedsføringsværktøj for jer,
men internt kan de samme certificeringer blive et lige så vigtigt styringsværktøj i
klubben. Erfaringen fra de allerede certificerede klubber er, at de har haft god gavn
af arbejdet med de forskellige punkter. I certificeringsprocessen gennemarbejdes
en lang række dokumenter og arbejdsgange og rutiner beskrives. Dermed synliggøres en stor del af bestyrelsens arbejde., det letter kommunikationen mellem
medlemmer og bestyrelse og gør det nemmere at overlevere bestyrelsesarbejdet.
At blive certificeret er ikke noget der sker fra den ene dag til den anden. Det er en
positiv og konstruktiv proces, hvor klubbens rammer, procedure og ydelser gennemgås, forbedres og synliggøres over for jeres medlemmer og samarbejdspartnere.

Skal din klub være den næste, der bliver certificeret?

Dansk Ride Forbunds

Certificeringsordning
Det er kun klubber under Dansk Ride Forbund, der kan certificeres.
Ordningen er frivillig.
Jævnfør forbundets love § 18 skal alle klubber overholde dansk lovgivning. Overholdelse af dansk lovgivning
såvel som vedtægter for Dansk Ride Forbund og Danmarks Idræts-Forbund er således også et fundament
for, at en klub kan komme i betragtning til at bliver certificeret. I forbindelse hermed vil forbundet især gerne minde om arbejdspladsvurderinger, børneattester, hesteregistrering, foderhygiejne og lov om hold af
heste.
Alle certificeringer er bygget op over 10 punkter. De 10 punkter er dem, som forbundet finder at være de
essentielle indenfor netop det specifikke område. For at opnå en certificering skal klubben opfylde alle 10
punkter, der gives ikke mulighed for dispensation. Det er kun drift (fx elevskole), der varetages af klubben,
der kan certificeres. En huskeregel: Med driften følger pengene.
Klubber, der ønsker at blive certificeret indsender ansøgning omkring dette til forbundet. Ansøgningen skal
bestå af en klubudviklingsaftale samt certificeringsskemaer, der er specifikke for hver enkelt certificering.
Alt materiale og aftaleblanket kan findes på hjemmesiden. Der kan godt indsendes flere skemaer på samme tid. Husk at certificeringen ”Organisation” skal tages som den første, samt at de to basiscertificeringer
”Organisation” og ”Sikkerhed” er et krav for at gå videre til profilcertificeringerne. Ansøgningen skal være
vedlagt betaling for gebyret på 950 kr., betaling kan ske ved check eller indbetaling på Dansk Ride Forbunds
konto: 2228 0246914451, husk at angive klubbens navn samt ”certificeringsgebyr” i forbindelse med indbetalingen.
Det koster 950,- kr, om året at være certificeret. Prisen er den samme uanset antallet af certificeringer.
Selve certificeringen foretages af en af forbundets klubcertificører og er gældende for en 2-årig periode.
Der kan ske uanmeldt tilsynsbesøg i den mellemliggende periode.
Alle certificerede klubber kan anvende piktogrammet til den erhvervede
certificering på deres hjemmeside, nyhedsbreve, brevpapir mv. Det er
ligeledes muligt at gennem forbundet at bestille et stort
certificeringsskilt (112 cm * 90 cm), der kan opsættes ud til vejen.
Skiltet leveres med klubbens navn og de enkelte piktogrammer leveres
som skilte-klistermærker, der selv monteres skiltet.
Skiltet koster ca. 1600,- kr. og hvert enkelt piktogram koster ca. 70,- kr.
Forbundet forbeholder sig ret til at fjerne piktogrammer fra skiltet, hvis klubben ikke længere er berettiget
til dem.
Det er på forbundets hjemmeside muligt at søge direkte på enkelte certificeringer, så der fremkommer en
liste over de klubber som er certificerede indenfor det specifikke område.

Læs mere på www.rideforbund.dk eller kontakt
afdeling Klub og Bredde på telefon 43 26 28 25.

