Nyhetsbrev augusti 2021
Nu har vi öppnat kansliet efter semestern
Vi vill påminna om våra aktiviteter i höst så ni kan anmäla era deltagare

Vår ridsportförening – en digital utbildning för styrelse, sektioner + anställda i din förening
Denna utbildning sponsras av SISU Västerbotten och Svenska Ridsportförbundet och är gratis
Den är i två delar på kvällstid, onsdag 25 augusti samt söndag 24 oktober
Delar av innehåll Vår ridsportförening
Här kommer inbjudan till en inspirerande kurs - lika viktig för små som stora föreningar!
* Ser ni ett minskat intresse för ideellt engagemang i er förening?
* Har ni tänkt på hur ni skulle motivera personerna i er förening?
* Känner ni era medlemmar och vet vad de innerst inne brinner för?
Anmälan och mer info https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1497604
Sista anmälan 11 augusti

Träff med Ridskolechefer/ansvariga – en digital träff med ansvariga för ridskolan/
ridskolechef måndag 16 aug kl 10.00. Träffen är kostnadsfri.
bland innehållet är
* Birgitta, föreningsrådgivare i Svenska Ridsportförbundet medverkar
* Aktuell info från distrikt och SvRF
* Hur går det med uppstarten av din ridskola?
Anmälan och mer info https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1509785
Sista anmälan 12 augusti

Träff med våra Tävlingsarrangörer inför TT 2022 – en kostnadsfri digital träff 23 aug 19-21
Bland innehållet – distriktets TS med grenledare medverkar
Hur har tävlingarna fungerat 2021
Hur har föreningen tänkt inför tävlingar 2022
Anmälan och mer info https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1505751
Sista anmälan 18 augusti

Basutbildningen för ridsportens ledare
så är du med styrelsen, anställda, ledare i ridskolan, andra ideella bör gå denna
Utbildning är till för att alla ledare ska ha en god grund att stå på och kan känna sig trygga i sitt
ledarskap och fortsätta utvecklas inom ridsporten
Rekommenderad minimiålder 18 år.
Innehåll bland annat: Ridsportens värdegrund, Organisation, Ridsport på hästens villkor (Hästens
Välfärd), Ledarskap, Samspel med andra, Kommunikation
Kostnad 500 kr/deltagare – sök bidrag från SvRF
Digital för inlandsföreningar https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1509792
5, 12 och 19 oktober
Umeå 9 oktober fysisk https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1510942
Skellefteå 16 oktober fysisk https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1510945
Redan bokad men inbjudan är inte färdig
Fortbildning för ridlärare/tränare dagtid sep/okt med Jens Fredricsson och Elisabet Lundholm
Fortbildning för personer som håller ridlektioner utan utbildning

Utbildning domare/utbildare för ryttarmärke 1 och 2
och Ungdomsledarkursen kommer också att genomföras

Håll utkik på vår hemsida för mer info
https://www.ridsport.se/Distrikt/vasterbottensridsportforbund/Utbildning/aktiviteterpagang?epslan
guage=sv

