Distriktsnytt
Dalarna
Nyhetsbrev från Dalarnas Ridsportförbund April – Maj 2022

DISTRIKTSNYTT I DALARNA ÄR NU DIGITAL
ÅTERSTARTSSTÖD!
Ta vara på möjligheten
till extra resurser för att ..
-Peppa klubbens
medlemmar till ökat
ideellt engagemang..
-Ta nya tag i den avsuttna
verksamheten..
-Inspirera till att prova
nya grenar..
Medel finns i potten för
breddverksamheten!
Läs mer om
återstartsstödet

Här kommer mars månads nyhetsbrev från Dalarnas Ridsportförbund.
Distriktsnytt i Dalarna skickas till klubbens officiella mejladress och till
klubbens ordförande enligt föreningsuppgifterna i Idrott Online. Vi skickar
den gärna till fler adresser. Skicka en mejllista till dalarna@ridsport.se
Ett tips – Samla våra nyhetsbrev i en mapp! Helst i en digital som du sen
lätt hittar eller skriv ut dem och spara i en traditionell fysisk mapp. Då
slipper du leta efter information som du vet att du nånstans läst… Kanske
passar den också att hänga upp i klubblokalen eller att länka på klubbens
egna webbsidor.
Behandla också nyhetsbrevet som en skrivelse när klubben har
styrelsemöten. Särskilt om man låter hela styrelsen ta emot ett nyhetsbrev
är det lätt att sedan räkna med den där ”Någon” som är den som ska ta
hand om informationen.

När är en medlem ”Aktiv i ridsport”?
Ridklubbens medlemmar registreras i Idrott Online. Detta
medlemsregister ligger till grund för beräkningen av klubbens
medlemsavgifter till förbund och distrikt och styrker medlemmens
försäkringsskydd. Här läses även medlemmarnas postadresser in vid
utskick av medlemstidningen Häst & Ryttare.

När en medlem registreras finns en ruta att välja kallad Aktiv i
Ridsport. Denna ruta måste vara ikryssad för att medlemmen ska
räknas som fullvärdig medlem i klubben och i praktiken finns inga
andra varianter av medlemskap. Bakgrunden är att Idrott Online är ett administrativt verktyg för hela
idrottsrörelsen. Många traditionella idrottsföreningar har flera idrotter under sitt paraply. En medlem väljer då
i vilken av föreningens idrotter man är ”aktiv” t ex, Fotboll, Innebandy eller Orientering… Alla ridklubbens
medlemmar är därför ”Aktiva i - Ridsport” då ridsport är den enda idrott en ridklubb ägnar sig
åt. Det handlar alltså inte om att man måste vara en aktiv ryttare vilket är lätt att missförstå. Några ridklubbar
använder den medlemsansökningsblankett som finns i IOL och även den kan missförstås av samma anledning
och kräver därför att klubben lämnar en liten förklaring för att undvika missförstånd. Vi spelar inte fotboll!

REQS – SAM och SBA
Nya verktyg för egentillsynen i klubbar med anställda och klubbar med anläggning.
Klubbar som driver ridskola eller har angett att man har en anläggning för sin verksamhet har vid årsskiftet fått
tillgång till ett nytt värdefullt hjälpmedel för regelbunden uppföljning av arbetsmiljöarbetet och
brandskyddsöversynen.
Ryttarklassikern 2022
Här
kan du läsa mer om de nya hjälpmedlen

Nytt om hemsideslösning för klubben
Svenska Ridsportförbundet har tillsammans med några fler förbund gjort en överenskommelse med det företag som
distriktets och förbundets hemsidor kommer att växla över till närmare årsskiftet vilken innebär en hemsida även för de
ridklubbar som önskar. I korthet kan man säga att klubbar som har någon med kunskaper på området sannolikt kan spara
pengar genom att välja någon av de gratisalternativ som finns på marknaden. RF presenterar på sin hemsida dem som är
lätta att använda tillsammans med Idrott Online. Känner ni att kunskaperna saknas i klubben kan det alternativ SvRF
presenterat vara ett alternativ. RF-SISU har sammanställt en enkel lärgruppsplan som styrelsen kan använda till stöd för
diskussionerna (glöm inte att samtidigt anmäla en lärgrupp i ämnet till SISU). Till vad ska hemsidan användas och vad
behöver den innehålla? Här hittar du lärgruppsplanen ”Val av hemsideslösning”.
Här kan du läsa mer om hemsideserbjudandet från SvRF.

Framgångsrik ridskola – Digital uppföljning med Lotta Hillbom
De flesta av våra ridskoledrivande klubbar deltog under hösten i några värdefulla utbildningsträffar med Lotta Hillbom och
Mia Thun från SvRF. Under en kvällsträff den 19 maj följer vi upp utbildningen med en summering av ekonomi och
verksamhet med hjälp av 2021 års redovisning. Inbjudan är skickad per mejl till deltagarna från höstens träffar. Du hittar
den också på vår hemsida och i denna länk.

Möjlighet att avlägga slutprov för Grönt kort
Nya regler gällande hantering av gamla gröna kort har införts från 1/1 2022. En
ryttare som tagit grönt kort innan TDB infördes 2011 men inte registrerat sitt gröna
kort i TDB, dvs inte tävlat under denna period, har två alternativ. Den som inte kan
styrka att man tidigare innehaft kortet ska (precis som nya aspiranter) gå om hela
kursen, såväl den digitala delen som klubbens fysiska kursträffar och därefter göra
slutprov. Ryttare som kan styrka att man tidigare haft kortet (skicka en bild är det
enklaste) ska genomföra den digitala kursdelen och kan sedan göra slutprovet. För att
avlasta klubbarnas provledare erbjuder vi på distriktskansliet i Insjön två tillfällen
med möjlighet att avlägga slutprov.
•
•

Tisdagen den 17/5 kl. 16.00
Måndagen den 20/6 kl. 16.00

-sista anmälningsdag 16/5
-sista anmälningsdag 17/6

Anmäl per mejl dalarna@ridsport.se
Deltagande i slutprovet kostar 400 kr och då ingår registrering i TDB. Det digitala materialet beställs hos SISU Förlag och
kostar 150 kr. Direktlänk till SISU Förlag och beställningssidan.
Information på Dalarnas Ridsportförbunds hemsida hittar du här

Häst i balans – öppen clinic och fortbildning för anställda 8/5 och 9/5 i Säter
Inom kort gästas Dalarna av veterinär Annelie Hellström från Nolberga Veterinärklinik som lägger fokus på veterinär
fysioterapi och hälsosam träning ur ett veterinärt perspektiv. Vi erbjuder dels en öppen clinic den 8 maj kl 14-18 för alla
intresserade, dels en fortbildning för yrkesverksamma i våra ridklubbar måndag 9 maj kl 9-15.
Inbjudan med mer information hittar du på vår hemsida.

Kurser, Föreläsningar & Aktiviteter
Datum

Aktivitet (Klicka för länkad inbjudan)

Plats

8/5
9/5
17/5
19/5
11-30/6
20/6

Häst i balans – öppen clinic
Häst i balans – fortbildning för anställda RK
Slutprov Grönt kort
Framgångsfaktorer för ridskolan -uppföljning
Ridledarkurs
Slutprov Grönt kort

Säterbygdens RK
Säterbygdens RK
Kansliet, Insjön
Digital träff Teams
Strömsholm
Kansliet, Insjön

Sista
anmälningsdag
2/5
2/5
16/5
2/5
25/2
17/6

Har spelarna i Leksands IF Björn – träning?
Många ridklubbar har en lustig tradition att namnge träningsaktiviteter efter tränarens förnamn. Detta väcker
ibland lite huvudbry i LOK-stödsnämnden och har man otur kan det till och med bli avslag och krav på
förtydliganden. Vad handlar aktiviteten om? Vad är det man tränar? Handlar det över huvud taget om idrott?
Ett tips för framtiden – se till att alla aktiviteter runt ridning och hästar får en benämning som kan kopplas till
ridsporten.

Några aktuella ”Kom ihåg”
1.

Arrangör eller lagledare?
Vi har över 60 anmälda lag i vårens serier. Är du arrangör – kom ihåg att lämna tydliga anvisningar till
lagledarna om när och hur laguppställningen ska lämnas. Är du lagledare – läs informationen i
ryttarmeddelandet noga och respektera arrangörens anvisningar!

2. Anmäl klubben till Agria Cup
Och öppna därmed upp möjligheten för klubbens tävlingsryttare på 1* - nivå att delta i utdelningen av Agrias
stallplaketter. Klubben samlar samtidigt poäng och tävlar om premiecheckar som utdelas i slutet av året. Det är
fortfarande många tävlingar kvar och inte för sent att ansluta! Läs mer om Agria Cup 2022
3. Ryttarklassikern – Årets nyhet!
Ryttarklassikern är ett arrangemang med syfte att stimulera till fler starter på Dalarnas föreningars tävlingar samt
att locka till att prova på olika discipliner inom ridsporten. Du deltar i klassikern genom att genomföra 6 starter i 2
grenar alternativt 3 starter i 3 grenar. Starterna i hoppning och dressyr ska ske i Dalarna. Efter genomförda starter
erhålls STOR Ryttarklassikerrosett! Anmälan kan göras när som helst under året. Läs mer här

Att se fram emot i höst…

En framgångsrik ridskola i en framgångsrik förening
Välkomna till en helg för Dalarnas ridklubbar
Green Hotell i Tällberg den 17-18 september
för erfarenhetsutbyte och en kunskapsboost och lite energipåfyllnad med
Lotta Hillbom & Mia Thun

Tips från Dalarnas ridklubbar
Vårt nya digitala ”Distriktsnytt i Dalarna” ger oss ökade möjligheter att hjälpa till att sprida våra klubbars arrangemang.
Vill klubben ha information med under denna vinjett gäller följande:
•
•
•

Aktiviteten ska vara öppen för deltagare från andra ridklubbar
Inbjudan till aktiviteten ska finnas på klubbens egen hemsida som vi då lätt kan länka vidare till.
Vi länkar inte till tävlingar eller andra arrangemang som redan finns i TDB.

Distriktets kontaktuppgifter
Dalarnas Ridsportförbund, Insjövägen 13 C, 793 41 INSJÖN, dalarna@ridsport.se 0247-404 49, www.ridsport.se/dalarna

