Distriktsnytt
Dalarna
Nyhetsbrev från Dalarnas Ridsportförbund Januari – Februari 2022

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 publiceras på
DRFs hemsida
samt sänds tillsammans med
ombudsfullmakt per mejl till alla
våra ridklubbar
Föranmälan krävs!

Här kommer januari 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

Corona hos häst – infoträff för verksamhetsansvariga
I samarbete med RF-SISU och länsveterinären i Dalarna hälsar vi
ridklubbarnas verksamhetsansvariga välkomna till en digital träff med
kunskap och erfarenhetsutbyte gällande smittskydd och rutiner vid smitta i
stall. Vi berör främst Corona men även EHV-1. Medverkar gör Gittan
Gröndahl från SLU. Tid: Onsdag 9/2 kl 9.00-10.30 ca
Anmäl klubbens deltagare här
En digital träff för allmänheten kommer att arrangeras den 24/2 kl 18.30.

Inför klubbens årsmöte – bra att ha koll på…
På klubbens årsmöte fastställs medlemsavgiften för år 2023.
De centrala avgifterna 2023 är följande:
Medlemsavgift SvRF central: 112 kr (=oförändrad)
Medlemsavgift distriktet: Grundavg. 1000 kr/förening (oförändrad)
samt 45 kr/medlem (=en höjning med 3 kr)
Olycksfallsförsäkring Folksam: 75:50 (=oförändrad)

Projektmedel & Återstartsstöd 2022
Projektstödet och nya Återstartsstödet berättade vi om i december månads
Distriktsnytt. Dalarnas Ridsportförbund och RF-SISU Dalarna erbjuder två
tillfällen för er i klubbarna att få fördjupad information om möjligheten att
söka dessa bidrag. Digitala träffar via Teams ger möjlighet till ökad kunskap
och till erfarenhetsutbyte och frågor. Välj den träff som passar dig bäst.
Kvällsträff torsdag 10/2 kl 18.19.30
Förmiddagsträff fredag 11/ kl 9.00-10.30
Inbjudan med anmälningslänkar

Kampanj #smittfrittstall 2022
(Foto: Jessica Ortiz Bergström)
Träffar med Gittan Gröndahl, SLU

Onsdag 9/2 kl 09.00 (verksamhetsansv.)
Torsdag 24/2 kl 18.30 (allmänheten)

Miljöchecken
Som ett led i miljöarbetet har Svenska Ridsportförbundet och Lövsta Future
Challenge tagit fram MILJÖCHECKEN
En checklista fylls i och i propositionen markerar man att det är ifyllt och att
man anpassat tävlingen på så många punkter som möjligt. Tävlingen får då
en fin fyrklöver i kanten. Läs mer om Miljöchecken

Detaljerad info om återstartsstödet till tävlingsverksamheten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Möjligheten att söka återstartsstöd för tävling. Förutsättningen är att ni som arrangörer håller samma
prisnivå på klasserna som 2019.
Gällande tävlingsverksamheten är syftet med stödet att hålla kostnaderna nere för att skapa möjligheter för fler att
tävla. Föreningar som anordnar tävling 2022 med högst samma kostnadsnivå på alla avgifter som 2019 kan få
stödet.
Kostnader för ej fullständiga tävlingsdagar kan inte överstiga 2019 års nivå för att stöd ska utbetalas.
Ansökan skickas in senast när propositionen skickas in för godkännande. Senaste datum för det är enligt TR 35
dagar innan tävlingsstart. För sent inkommen ansökan om återstartsstöd kan tyvärr inte beviljas.
I ansökan ska ni lägga in länkar till vilken/vilka tävlingar i TDB föreningen söker stöd för samt vilken/vilka
tävlingar i TDB föreningen har som jämförelse från 2019.
Hur mycket stöd en förening kan ansöka om baseras på gren och nivån på tävling:
Grupp 1 = max 5 000 kr/fullständig tävlingsdag
Dressyr 1*/2*, hoppning 1*, distansritt, voltige, mounted games, reining, working equitation (samtliga tävlingar)
Grupp 2 = max 10 000 kr/ fullständig tävlingsdag
Dressyr 3*/4*, hoppning 2*
Grupp 3 = max 10 000 kr/tävling
Fälttävlan, sportkörning (samtliga tävlingar)
Grupp 4 = max 20 000 kr/ fullständig tävlingsdag (kan endast sökas för ett tävlingstillfälle)
Hoppning 3*/4*/5*
Fullständig tävlingsdag = 7 timmar eller mer.

Några aktuella ”Kom ihåg”
1.

Nya stadgar uppmanades våra ridklubbar anta under 2020-2021. Stadgeändringar fastställs på ett årsmöte och
nu är därför ett bra tillfälle att ta tag i detta om det inte redan är löst! Fortfarande har ca 20 av våra klubbar kvar
sina gamla stadgar. I grunden omfattas vi alla ändå av de uppdateringar av stadgarna som RF och SvRF beslutat
om men för att göra det tydligare för medlemmarna vad som gäller i föreningen är det naturligtvis att föredra att
även de egna föreningsstadgarna är uppdaterade och tillgängliga för medlemmarna på klubbens hemsida. Hör av
dig till distriktskansliet om du har frågor eller vill veta mer om ändringarna.
Här hittar du en mall till de nya typstadgarna

2. Enkät från tävlingssektionen - påminnelse Hjälp distriktets tävlingssektion att samla in tankar och
synpunkter från ryttare, föräldrar, funktionärer, lagledare och tävlingsansvariga ledare i er förening genom att
vidarebefordra denna länk. Sista dag att svara på enkäten är den 31/1 -22. Länk till tävlingsenkäten

Kurser, Föreläsningar & Aktiviteter
Datum
29-30/1
30/1
5/2
9/2
12-13/2
17/2 kl. 18.00
24/2
8/3 kl. 18.30
15/3
19-20/3
20/3 kl. 14.00
22/3 kl. 18.00
11-30/6

Aktivitet (Klicka för länkad inbjudan)
Ungdomsledarkurs steg 1
Rep.kurs domare och ÖD hoppning
Ridsportens Basutbildning
#smittfrittstall 2022 – Corona och EHV-1
Ungdomsledarkurs steg 2
Rep.kurs ÖD dressyr
Smittfritt stall – Föreläsning G Gröndahl
Motivera ideella – föreläsning Aron Schoug
Ridprov sökande till Ridledarkursen
Ungdomsledarkurs steg 3
DUS årsmöte
Distriktsårsmöte
Ridledarkurs

Plats
Rättvik
Falun
Insjön
Digital - Teams
Rättvik
Digital - Teams
Digital - Teams
Digital - Teams
Rättvik
Rättvik
Fornby Borlänge
Strömsholm

Sista anmälningsdag
20/12
10/1
10/1
7/2
Kontakta kansliet
11/2
21/2
Med kursanmälan 25/2
Kontakta kansliet

25/2

Nyhet 2022 – Ryttarklassikern Dalarna
Ryttarklassikern är ett arrangemang med syfte att stimulera till fler starter på Dalarnas föreningars tävlingar samt med
syfte 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!
Här hittar du mer information om Ryttarklassikern och om hur du anmäler dig.

Vårens serier och AGRIA Cup 2022
Kom ihåg att anmäla lag till vårens serier – sista ordinarie anmälningsdag är 15 februari.
Länk till mer information om tävlingsplatser och regler.
AGRIA Cup 2022 – det är nu det 19:e året vi kan bjuda in till denna cup som stöds av AGRIA Djurförsäkring!
Läs mer om AGRIA Cup

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

Så här kan det då se ut:
Dalahästens Ridklubbs Ungdomssektion inbjuder till käpphästhoppning
Lördag den 13/13 kl 13.00
Läs mer här

”Motivera ideella”
Reservera kvällen den 8 mars för en digital föreläsning med
Aron Schoug, doktorand vid Stockholms universitet

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

