Nyhetsbrev april
Nytt datum för ansökan av kompensationsstöd
Regeringen gav den 1 april 2021 besked om ytterligare stöd (totalt 1,35 miljarder kronor) till
idrottsrörelsen till följd av coronapandemin. Med anledning av det flyttas kommande
ansökningsperiod för kompensationsstöd fram till 7-19 maj och omfattar då verksamhet och
evenemang för 1 januari-30 april. Ansökningsomgången 15 april-26 april är därmed struken.
Läs mer här
https://www.rf.se/bidragochstod/Bidrag/kompensationsstodtillidrottsforeningar/
Lokstöd
Har föreningen redovisat mindre aktiviteter 2020 kan man få en extra utbetalning i maj/juni.
Det är inget man ansöker om utan det utbetalas efter en koll av de riksidrottsstyrelsen.
Aktiviteter
Träff för att prata om motionerna till stämman den 8 maj. Distriktsstyrelsen vill veta vad
föreningarna tycker inför röstningen
Träffen är den 3 maj kl 17 på teams - sista anmälan 30 april
Anmälan https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1493744
Basutbildning för alla som leder i föreningen, ex styrelse, anställda, tävlingsansvariga
Skellefteå 15 maj, Umeå 16 maj. Sök projektstöd för deltagaravgiften.
Läs mer här
Skellefteå https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1493667
Umeå https://edistrikucationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1493671
Träff för ridskoleansvariga/chefer måndag den 14 juni kl 10 – digital
Inbjudan är på gång
Tävling
Tävlingarna är öppna för yrkesverksamma. Men som ryttarna ska man ha med sig en aktuell
”tempkurva” för sin häst och arrangörerna ska försöka ha mindre antal hästar i respektive
stall.
Alla andra får vänta på sin första start på att smittläget blir bättre
Arrangörerna ska kontakta distrikt för att antingen öppna sin tävling för yrkesverksamma eller
att få sin tävling inställd
Läs mer här https://www.ridsport.se/Omoss/Coronaviruset/
Hållbarhet
Svenska Ridsportförbund har anställt Elin Gustavsson för att syssla med detta (Elin har
tidigare jobbat som ideell från CUS)
Hållbarhet är både social, ekonomisk och miljö.

Registrering av anläggning
Den 21 april träder den nya Djurhälsoförordningen (Animal Health Law) i kraft.
Jordbruksverket meddelar att mellan den 7 och 26 april går det inte att registrera hästar på en
anläggning. Det går att komplettera fram till 1 oktober. Mer information hittar ni på
SvRF hemsida.
Detta gäller alla stall och beten.
Vid frågor, vänligen kontakta Jordbruksverket.

Driva Ridskola
Boken ”Driva Ridskola” är nu uppdaterad och har även kompletteras med en webbplats.
SvRF kommer att sprida informationen i nästa nyhetsbrev till föreningarna och kommer även
att skicka ett exemplar av materialet till varje förening med ridskola.
Vid frågor, vänligen kontakta Anna Reilly, anna.reilly@ridsport.se
Med vänlig hälsning
Västerbottens Ridsportförbund

