Nyhetsbrev november
Utbildning
Ungdomsledarkurs 1 – 3. 5–6 december, 15-16 januari, 19-20 februari.
För dig som sysslar med utbildning för barn/ungdomar/vuxna Du får en grundutbildning som
ungdomsledare under tre helger. I kursavgiften ingår en ULK jacka
Under ULK 1 och 2 kommer även Anna Nenzen medverka och prata om rörelserikedom
Vad du får lära dig? Ledarskap, pedagogik, metodik, säkerhet, föreningskunskap, vad gör US
och mycket mer
Lär mer är och anmälan (kort anmälan)
https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1540011
Vi planerar även en digitala utbildningar för domare ryttarmärke 1-2 och för de som har
ridlektioner utan formell utbildning. Datum för dessa är inte klara ännu.
Trygghet i vår sport – digital träff via teams
Välkommen att lyssna till en rapport om ridsportens unga – ridsportens motor!
Vilka är de, hur upplever de ridsporten idag och hur vill de att ridsporten ska se ut i
framtiden?
Centrala Ungdomssektionen bjuder in till en presentation om Generation Z och ridsporten i
samarbete med analysföretaget Ungdomsbarometern.
Vi vill presentera några av de insikter som framkom i undersökningen och DU är inbjuden för
att du kan vara med och bidra till att göra ridsporten till en ännu bättre plats för våra unga.
Vi erbjuder presentationen vid tre tillfällen:
Onsdagen den 10 november kl. 14.30-15.00: LÄNK till mötet
Onsdagen den 10 november kl. 19.00-19.30: LÄNK till mötet
Lördagen den 20 november kl. 11.00-11.30: LÄNK till mötet
Vänligen observera att det är samma information vid samtliga tillfällen.
Vid frågor, hör av er till Hanna Danewid, Ridklubb/Ridskola, Tel: 0220-456 21 | 070-8477467
Strategiarbete
Nu har styrelsen börjat arbeta med en strategi för Västerbottens Ridsportförbund.
Vad vill vi satsa på och så vidare
Denna kommer att presenteras på årsmötet i mars
Årsmöte 2022
Boka in detta datum i din kalender 20 mars 2022. Kallelse kommer i december med plats och tid.
Välkommen tillbaka till tävlingsbanan
Styrelsen för Svenska Ridsportförbundet har beslutat att sänka licensavgifterna för 2022
med ca 30 %.
Läs mer här
https://www.ridsport.se/Aktuellt/Egnanyheter/2021/10/valkommentillbakatilltavlingsbanorna
Kontakta kansliet om du vill veta mer
Västerbottens Ridsportförbund
vasterbotten@ridsport.se
tfn 070-249 5388 tisdag 9-14, torsdag 9-12

