Vi i stallet-tävlingen 2022
Nya Vi i stallet-boken har fyra delar :
-Välkommen till ridsporten, -Om hästen,
-Daglig skötsel, -Hästens och ryttarens utrustning
Tävlingsdags: Svedens gård, Falun söndag den 16 oktober kl. 14.00
Som vanligt förbereder ni klubbens lag genom en kurs i klubben.
Målgruppen är barn och ungdomar, och tävlingen är öppen för dig som är 9-13 år (f.2009-2013).
Boken ”Vi i stallet” är rena guldgruvan för den vetgirige!

Nyhet - Vi i stallet-webb!
Vi i stallet har även flyttat in på nätet. I nya boken hittar du en personlig inloggning till Vi i stallets webb
med filmer, quiz och annan nyttig och rolig kunskap om allt du behöver veta för att ta hand om en häst.
SISU kan hjälpa till att bekosta materialet – kontakta distriktet för information och beställning.
Hör av dig till distriktets kansli om du vill veta mer.
Ring 0247-404 49 eller maila dalarna@ridsport.se
På Svenska Ridsportförbundets hemsida finns mer information samt också en handledning med råd till
dig som är ledare. https://www.ridsport.se/tavling/kunskapstavlingar/Viistallet/

Starta kursen nu så hinner ni med många träffar och massor av nyttig kunskap!
Ett lag består av 3-5 deltagare: Klubben får vid behov anmäla flera lag. Startavgiften i tävlingen är
500:- som faktureras klubben eller US. Fika till deltagare och medhjälpare ingår. Diplom och rosett till
alla deltagare, hederspriser till placerade och stipendium på 2500:- till segerklubbens ungdomssektion!

Anmäl klubbens lag senast 30 september – maila dalarna@ridsport.se

Måste man tävla?
Såklart inte…
Den största poängen med att
delta i en Vi i stallet-kurs är
allt du lär dig om hästar och
ridning!
Materialet innehåller massor med nyttig
kunskap, och det går självklart
jättebra att delta i en
kurs utan att för den skull behöva
delta i tävlingen!
Du som deltar i en kurs får en
egen bok som du får behålla och
inloggning till webben med allt nyttigt som
du kan hitta där. Tävlingen är bara en
rolig avslutning på ert hästplugg

Nyhet – Fina deltagarrosetter!

