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•

Distriktet
o Covid-19 påverkar ridsporten och vår verksamhet, läs mer HÄR.

•

Tävlingssektionen
o Nu är höstens DM-säsong igång, läs mer HÄR.
o Tävlingssektionen hade möte den 27 september. Frågor som diskuterades under TS möte var bland
annat DM-regler och seriebestämmelser för 2022. Seriebestämmelserna är klara och finns att
läsa HÄR. Anmälan till vårens serier 2022 är nu öppen.

•

Förening
o Årets klubbesök genomförs digitalt med anledning av rådande läge. Kansliet har genomfört 31
besök under sedan februari 2021 och har 18 kvar innan året är slut. I dialogen med våra
föreningar har det bland annat framkommit att man trots rådande pandemi klarat sig bra
ekonomiskt, ridskolorna har kunnat ha igång merparten av sin verksamhet det senaste året. Det
som främst påverkats är tävlingsverksamhet och kringaktiviteter så som ungdomsverksamhet,
prova-på-verksamhet, utbildningar och annan föreningsverksamhet. Merparten av de
småländska föreningarna har sökt och fått ta del av RF´s kompensationsstöd. Läs mer om
distriktets besöksverksamhet HÄR.

•

Utbildningssektionen
o Utbildningsplanen för hösten 2021 och vintern 2022 är uppdaterad. Mer information och anmälan
finns i utbildningsplanen.
o Under höstens arrangeras ridskole-DM i hoppning och dressyr. Ridskole-DM i hoppning
genomfördes den 16 oktober och hade hela 62 deltagare och totalt 89 starter över dagen.
Dressyren genomförs söndag 14 november där Jill Brandt kommer att vara domare.
Ridskole-DM:en arrangeras av kansliets anställd med hjälp av distriktets ideella organisation.
Läs mer HÄR.

•

DUS
o DUS kommer genomföra Agria Käpphästcup hos Bankeryds Ridklubb den 7 november. Läa mer
HÄR.

•

Övrigt
o Distriktet har startat en podd, Smålandspodden som är en poddserie om småländsk ridsport med
en hel rad spännande gäster och ämnen. Hittills har tre avsnitt släppts, läs mer och lyssna HÄR.
o SF, SDF och IF kommer att behöva hitta en ny hemsidelösning från och med årsskiftet 2022/2023
då RF upphör med sin hemsidetjänst för förbund, distrikt och föreningar. Distriktets konsulent
Anna sitter med i en central arbetsgrupp, med SvRF och två andra distrikt, som arbetar med att
hitta en ny hemsideleverantör för SvRF och distrikten.

•

Nästa styrelsemöte
Nästa möte blir den 14 december på Vrigstad Värdshus. Efter mötet blir det julbord för personal, styrelse
och valberedning.

