Resumé Styrelsemöte

Styrelsemöte nr 5, 2019-08-26 § 59-73
•

Ridsport 2025
o Inom distriktsstyrelsen har det bildats en arbetsgrupp som ska arbeta med hästens och ryttarens
prestationsmiljöer i linje med Ridsport 2025.

•

Tävlingssektionen
o DM-säsongen är igång, läs mer HÄR.

•

Förening
o Nu är höstens besöksverksamhet igång, 14 föreningar kommer att besökas under hösten 2019.
Läs mer om distriktets besöksverksamhet HÄR.

•

Utbildningssektionen
Följande utbildningar är i dagsläget planerade under hösten 2019. Mer information och anmälan finns på
ridsport.se/smaland.

Datum
23/9
12/10
18/10
hösten
9/11
16-17/11
22-23/11
23/11
11-12/1
22-23/2

Utbildning
Fortbildning för tränare och ridlärare
Ridskole-DM
Driva ridskola
US-träff
Basutbildning för ridsportens ledare
ULK I
Ridskolekonvent
Säkerhetsforum
ULK II
ULK III

Plats
Växjö
Vetlanda
Växjö
Mer info kommer
Växjö
Växjö
Växjö
Växjö
Växjö
Växjö

Kursledare
SvRF
Utb.sektionen
Anna Reilly
DUS
Elin Gunnarsson
Maria Larsson
Utb.sektionen
Utb.sektionen
Maria Larsson
Maria Larsson

o

Ett ridskole-DM i hoppning är planerat till den 12 oktober i Vetlanda.

o

Den 23 november hålls ett säkerhetsforum i Växjö med fokus på ”när olyckan är framme”.
Planeringen är i full gång och forumet kommer att vara upplagd som en paneldiskussion ledd av en
moderator.

•

DUS
o Den 10 augusti anordnade kansliet tillsammans med DUS och Agria Ponnyklubb ett käpphäst-DM
som arrangerades i samband med Karl-Oskar Cup Växjö. 41 barn och ungdomar deltog i DMklasserna och totalt samlades 2050 kr in till Barncancerfonden. Smålandsposten gjorde en artikel
om evenemanget.
o DUS planerar tillsammans med SISU Småland en US-träff under hösten, mer information kommer
på hemsidan inom kort.

•

Klubbaktiviteter
o Tingsryds Rid- och Körklubb anordnar WE-träningar med Nina Fyrman, måndagar med start 9
september.
o Sävsjö Ridklubb bjuder in till en föreläsning med Johanna Lassnack på temat "vad händer under
hjälmen?". 17 september kl. 18:00 på Röda Kvarn, Kulturhuset i Sävsjö.
Läs mer om klubbaktiviteterna HÄR.

•

Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte blir den 9 oktober i Vetlanda.

