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•

Distriktet

•

Tävlingssektionen
o Nu är anmälan till höstens serier öppen, läs mer och anmäl på hemsidan.

•

Förening
o Besöksgruppen är nu full gång med vårens klubbesök, sedan årsskiftet har 13 besök genomförts,
både fysiskt och digitalt. Ytterligare besök är bokade innan sommaren. Läs mer om distriktets
besöksverksamhet HÄR.
o RF-SISU Småland tillsammans med Smålands Ridsportförbund via Region Kronoberg har fått extra
medel att fördela med syfte att förstärka återstartsarbetet för verksamheten i Kronobergs
föreningsliv. Smålands Ridsportförbund har beslutat att de extra medlen ska riktas till verksamhet
kopplat till träning och tävling hos ridklubbarna i Kronobergs län. Varje ridklubb har möjlighet att
ansöka om 3000 kr till sin föreningsverksamhet med fokus på återstart av tävling- och
träningsverksamhet. Kansliet har skickat ut information till samtliga föreningar i Kronobergs län.

•

Utbildningssektionen
o Utbildningsplanen för 2022 är uppdaterad. Mer information och anmälan finns i utbildningsplanen.
o Ridskole-DM i hoppning är planerat till söndag 16 oktober och dressyren till lördag 12 november.
Mer information och inbjudningar kommer efter semestern. Mer information finns på hemsidan.
o Under hösten kommer det genomföras FULK, ULK, digital basutbildning och Vi i stallet-final, läs
mer i utbildningsplanen.
o Svenska Ridsportförbundet bjuder in till en inspirationsdag om ridunderlag, underhåll, och
ekonomi för bättre hästvälfärd. Kursen riktar sig till föreningar inom SvRF, anläggnings- och
verksamhetsansvariga. Kursledare är Mikael Nord och Markku Söderberg från referensgruppen
för ridunderlag. Det blir en dag blandat med teori och praktik. Teori om banans uppbyggnad,
underhållsbehov, användningsområde, livslängd, att skapa ekonomi för underhåll, återställning
och renovering. Praktiskt arbete med ridbanan under dagen. Ett utbildningstillfälle är förlagt i
Vetlanda, den blir den 14 oktober. Läs mer på ridsport.se

•

DUS
o DUS planerar för en kick off inom kort, planen är att åka till Boda Borg.

•

Övrigt
o Distriktet har startat en podd, Smålandspodden som är en poddserie om småländsk ridsport med
en hel rad spännande gäster och ämnen. Hela säsong 1 finns att lyssna på via Podcasterappen, läs
mer och lyssna HÄR.

•

Nästa styrelsemöte
Nästa möte blir den 13 juni kl. 18:00 på Vetlanda Stadshotell.

