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DISTRIKTSNYTT I DALARNA ÄR NU DIGITAL
Kallelse
Distriktsårsmöten
DUS i Dalarna
söndag 20/3 kl 14.30
Stiftsgården Rättvik
Dalarnas RF
tisdag 22 mars kl 18.00
Fornby folkhögskola,
Borlänge
Handlingar finns på
DRFs hemsida
samt sänds tillsammans med
ombudsfullmakt per mejl till alla
våra ridklubbar

Här kommer februari 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! Antingen 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.

Årets Ungdomssektion & Årets Ungdomsledare
Nominera senast den 28 februari
Information och nomineringslänkar hittar du här

Föranmälan krävs!

Motivera ideella – Föreläsning med Aron Schoug 8 mars
Att rekrytera och behålla ideella krafter! Vad är det som får
människor att engagera sig ideellt? Vad får vissa att stanna medan andra hoppar
av?
Aron Schoug är doktorand vid Stockholms Universitet och forskar på människors
drivkrafter.
Målgrupp är föreningens styrelse och sista anmälningsdag 3 mars!
Inbjudan och anmälningslänk!

Trygg idrott – Begränsat registerutdrag för ledare ett krav!

Ryttarklassikern 2022

Ryttarklassikern 2022!

Ledare från 15 år och äldre som regelbundet leder barn och ungdomar i
föreningen SKA för föreningens ledning uppvisa ett s.k. begränsat registerutdrag.
Beslutet är taget av RF och gäller alla idrottsföreningar. Föreningen ska inte samla
in utdragen utan en ledare kan visa upp samma dokument i flera föreningar som
hen är verksam ledare i.
Här finns mer information samt länk till beställning.

Mulle fyller 50 år!
Tidningen Min Häst och allas vår älskade ”Mulle” firar sin 50-årsdag med en rolig
caprillitävling öppen för alla ridklubbar.
Klubben anmäler att man vill delta i firandet och kan då få ett deltagarpaket med
tidningar och prisrosetter att dela ut. Banskiss, intyg och affisch kommer också för
nedladdning. Här kan du läsa mer och anmäla klubben.

Ridsportens basutbildning - klubberbjudande
Ridsportens basutbildning genomförs 1-2 gånger per år i distriktets regi. Därutöver kan våra utbildare hjälpa till med lokala
utbildningar i en klubb, eller om ett par klubbar vill samarbete för att fylla en egen kurs på hemmaplan. Bidrag till
utbildningen kan sökas ur SvRFs pott för Projektstöd. Läs mer här.
Kontakta distriktskansliet om du vill veta mer.

Några aktuella ”Kom ihåg”
1.

Fredag 25/2 ska höstens LOK-stödsredovisning vara inlämnad!
Senare ansökan går att göra men då minskas bidragsbeloppet. Det är ändå en bra idé att redovisa även för den som
är sen, då varje aktivitestimme är värdefull både för klubbens ekonomi OCH för ridsportstatistiken! Rapporten
lämnas i Idrott Online. Ett 10-tal av våra klubbar redovisar sällan eller aldrig någon verksamhet. En
sammanställning redovisas i distriktets verksamhetsberättelse. Se den här.

2. Tävlingssäsongen är i gång och därmed även vårens serier.
Vi har hela 60 anmälda lag i serierna då den ordinarie anmälningstiden har utgått. För att förbereda oss både som
arrangörer och som tävlande och ledare bjuder vi in till WORKSHOP – Equipe & TDB den 15 mars samt till
Lagledarträff den 21 mars. Läs mer på hemsidan och i inbjudan.
3. 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.
Läs mer om Agria Cup 2022
4. 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! Läs mer här
5. Nya klubbstadgar – kom ihåg att sända in för godkännande!
Flera av våra klubbar har (eller ska) sannolikt antagit nya stadgar på årets årsmöte. Mall fanns i förra månadens
nyhetsbrev. När beslut tagits ska stadgarna sändas till Svenska Ridsportförbundet för godkännande! Sänd
stadgarna tillsammans med årsmötesprotokollet till: stadgar@ridsport.se

Kurser, Föreläsningar & Aktiviteter
Datum
15/3 kl. 18.00
15/3
19-20/3
20/3 kl. 14.00
21/3 kl.18.30
22/3 kl. 18.00
28/3 kl. 18.00
11-30/6

Aktivitet (Klicka för länkad inbjudan)
Workshop – Equipe & TDB
Ridprov sökande till Ridledarkursen
Ungdomsledarkurs steg 3
DUS årsmöte
Lagledarträff
Distriktsårsmöte
Grönt kort handledarutbildning
Ridledarkurs

Plats
Teams
Rättvik
Rättvik
Rättvik
Teams
Fornby Borlänge
Teams
Strömsholm

Sista anmälningsdag
8 mars
Med kursanmälan 25/2
Kontakta kansliet
17/3
17/3
21/3
25/2

Hemsidorna i Idrott Online försvinner vid årsskiftet
En stor kostnadsökning har gjort att RF beslutat att släppa dagens hemsidor i Episerver vid kommande årsskifte. Beslutet
har kommit med kort varsel och i dagsläget ser det inte ut som att vi kommer att få en ny enhetlig lösning som alla lätt kan
gå över till. SvRF rekommenderar ridklubbarna att börja kika på alternativ på egen hand. Administration, medlemsregister
etc i Idrott Online kommer inte att försvinna utan det gäller enbart hemsidan. Från distriktet bevakar vi frågan och ska göra
vad vi kan för att åtminstone bidra till förslag som är lättanvända och samtidigt fortsatt går att koppla till Idrott Online.
Hör gärna av er om ni har erfarenhet av andra hemsideslösningar som ni vill dela med er av, eller har kontakter inom andra
idrotter att dryfta frågan med. På Idrott Onlines Servicecenter finns denna information.

Fondmedel att söka till den som har svårt att betala terminsavgiften
RF-SISU Dalarna ger genom Yngve Lindvalls minnesfond länets idrottsföreningar möjlighet att söka bidrag till
medlemmar i åldern 7-25 år som kan ha svårigheter att betala avgiften. Möjlighet till stöd finns även för para-verksamhet.
Max 2000 kr per deltagare och max 10 000 kr per förening. Ansökan görs löpande under året.
Information och ansökningsblankett hittar du här

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

Rommeheds Stallklubb inbjuder till
HUR HÄSTEN PÅVERKAS AV DIN KROPP OCH HÅLLNING I SADELN
- FRÅN LÄTT TILL SVÅR KLASS
Clinic med Karin Öljemark söndag den 6 mars på Vikagården, Falun
Läs mer här

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

