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Arrangering av
HästhanteringMästerskapen
förlängt
Pga. av coronaviruset och
rekommendationerna kring
detta har det tagits beslutet att
förlänga tävlingsperioden för
mästerskapen i hästhantering
fram till 31.3.2021. Inbjudan och
arrangering instruktioner hittas
på FRF sydvästra Finland wwwsidor.

Hästmässan flyttas
GoExpo Horse flyttas på grund
av corona pandemin framåt med
ett år. Mässan anordnas 4 6.3.2022.
Tampereen Hevoset -mässan
flyttas i sin tur till hösten 2021.
Nya datumet är 11-12.9.2021.

FRF-kontoret på
jullov
FRF: s kontor är stängt
23.12.2020 - 6.1.2021.

Översikt över Jubileumsåret
Ryttarförbundets hundraårsjubileum firades
under exceptionella omständigheter under corona året.
I februari under Urheilufoorumi (sportforum) visste man inte
ännu hur mycket pandemin skulle påverka
FRF:s jubileumsår.
Trots den utmanande situationen försökte FRF sydvästra
Finland öka sportens synlighet genom att hämta hästen mer
synlig i samhället. I början av september samlade
Ponit Kupittaalla -evenemanget en stor folkmassa som
publik. Hästparaden i Björneborg och Raumo var en
imponerande syn.
Under jubileumsåret tilldelade FRF sydvästra Finland pris till
personer i regionen som haft en betydande roll för
hästsporten. Priset tilldelades Venla Väätänen, Marita
Törnroth, Heikki Mikola, Mia Loponen, Maija Yli-Huhtala, Kirsi
Lehtonen, Heikki Anttinen och Olavi Vainikainen. Deras
intervjuer finns att läsa på regionens webbsida.
Jubileumsåret återspeglades också i tävlingarna. Av
regionen sponsrade FRF100 jubileum klasser tävlades runt
om i regionen i olika grenar (dressyr, hopp, fälttävlan och
spannkörning). FRF100 travstarter kördes i Metsämäki och i
Björneborg. På vissa sociala kanaler var jubileumsåret också
synligt, t.ex. olika FRF100- lottdragningar.
Även om Jubileumsåret snart är slut,
återför ridningen oss även under
kommande år. Vi kallar ihop folk för att
lära känna hästen i framtiden också!
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FRF100 Hästparad i Raumo
Folk både gladdes och blev rörda
FRF Sydvästra Finland anordnade till ära för självständighetsdagen och FRF
jubileumsåret en hästparad 6.12. i Raumo. 25 hästar var inblandade och alla
betedde sig bra. Publiken kunde följa med paraden en väg på 5km lång.
Foton: Jenna Tammi
Rokka Pili och Juha Säntti ledde
vant publiken.

Paraden i gamla stan i Raumo

Niinisalos hästar var iklädda snödräkter.

Finska flaggan var upphissad på flere
ställen till äran på självständighetsdagen.

Paraden inkluderade flera olika raser av
ponnyer och hästar

Rokka Veikka, på tiden 23.6, var en av
paradens läromästare.

Ponnyerna från Lähdepellon Ratsastuskoulu
gladde tittare i alla åldrar.
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Ridklubben Sleipner har en
ridskola och ungdomsaktiviteter
Ridklubben Sleipner på Åland är FRF-medlemsklubb i
Mariehamn. Nina Fonselius vikarierar verksamhetsledaren
Anna Pomrén för tillfället och besvarat oss på frågor kring
året 2020.
- På Ridskolan Sleipner bor det 18 hästar (8 ponnier och 10
hästar), varav ridskolan äger 16 av dem. Vi har ca 180
uppsittningar per vecka. Klubben har en aktiv
Ungdomsstyrelse. Detta år har det varit sparsamt med
aktiviteter på anläggningen, både från Ugndomssektionen och
från ridklubbens sida. Några utomhusaktiviteter såsom talka
och spökkväll har ordnats.
Åland har klarat sig bra tills vidare från coronan. Men
försiktighetsåtgärder har dock tagits i bruk.
- Vi skall komma ihåg att Åland har varit väldigt skonad från
hela Corona pandemin. Vi har kunnat hålla igång
ridskoleverksamheten under hela tiden. Eleverna har enbart
kommit till sina lektioner, inget ”stallhäng” har varit tillåtet.
Inga hästskötare har vi haft under denna tid, detta för att
minimera antalet personer som rör sig i stallet.
Pandemin har dock nog ändå inverkat även på Ålands
ridskoleverksamhet
- Ingen verksamhet inomhus i sociala utrymmen, all teori har
skett utomhus eller uppe på skullen eller i ridhuset, ställen där
man kan hålla avstånd till varandra. Ett fåtal antal elever har
valt att pausa sin ridning och vi har inte haft tävlingar på vår
anläggning under året.
Sommarlägren genomfördes med övernattningar i tält i
ridhuset.och vi hoppas att sommarlägren 2021 skall kunna
genomföras utan restriktioner.
- Vi ser nog ljust på framtiden, och hoppas att vi kommer att
kunna fortsätta med vår verksamhet som vanligt i
fortsättningen. Ridklubben Sleipner önskar alla en riktigt
God Jul!

Ridklubben Sleipner grundades redan 1968 och
har sin verksamhet i Mariehamn på Åland.
Här bedriver de ridskoleverksamhet med den
vackra naturen och havet som närmaste granne.
RK Sleipner har av Finlands Ryttarförbund
utsetts till Årets Ryttarförening 2012.
Ridklubben Sleipners historia
Ridskolan började år
1968 med en hyrponny.
År 1974 flyttade Sleipner till den
nuvarande platsen, där det på den
tiden fanns ett litet stall utan vatten
och utomhusbelysning. Hästar hade
de då 3 stycken. Det fanns ingen
ridbana, men tävlingar och
utställningar hölls ändå
regelbundet.
Ridhuset byggdes 1985 och
det nya stallet invigdes året 1993.
I början av 2000-talet började
tävlande ryttare synas mer på
Ålands tävlingsbanor.
Verksamheten var stabil och
lektionerna gick under sex dagar i
veckan.
År 2018 firade klubben 50års
jubileum och samtidigt skrev de
ihop en historik om händelserna
under åren. Du kan läsa den på
klubbens hemsida
www.sleipner.ax.

Det bor ca.1000
hästar på Åland.
SRL Lounais-Suomi

3

Steward-kurs i S:t Karins 6.-7.2.
FRF Sydvästra Finland anordnar en steward kurs i S:t Karins 6-7.2.2021 kl. 10-17.00 Utbildningen är
för personer som inte har rättigheter än. Lärare är Sari Ukkonen.
pris: 90 €, inkluderar utbildning, betyg, kaﬀe och lunch.
Krav för att delta i kursen:
- Åldersgräns 22-70 år
- Rekommendationer från din egen förening och / eller två personer
med ikraftvarande funktionärs rättigheter (visas i början av
kursdagen till läraren).
- Minst tre års erfarenhet av tävlingsverksamhet som t.ex. tävlande,
funktionär, groom, lärare, tränare etc.

Kursens innehåll:
- gemensamma
bestämmelser
del (KS I),
steward funktionärs
grunder, korta
grendelar
- startnivå prov
- teoriprov (KS I och
steward funktionär)

Utöver den godkända kursen måste en godkänd sex-dagars praktik
genomföras. Du kan sedan ansöka om steward rättigheten. En person med rättigheterna kan agera
steward i regionala tävlingar i alla grenar.
Anmälan senast den 31.1.2021. Se mer detaljerad information på FRF sydvästra Finlands hemsida.

Hästklubbs Instruktör grundkurs 16.1.
FRF Sydvästra Finland ordnar en grundkurs för instruktörer för hästklubbar i Eura den
16.1 kl. 9.30-17.00. Lärare är Päivi Anttila.
Inträdeskraven är minst 14 år, entusiasm för att
vägleda barn och hoito I- märket eller motsvarande
kunskaper och färdigheter. Kursen är även lämplig för
vuxna! En grundkurs rekommenderas också till de
ansvariga klubbarnas ungdomsledare som
organiserar i klubbar eller agerar som klubb
instruktörers hjälp.
Pris: 60 € / person, medlemmar i tähtiseura 35 € / person. Innehåller kursmaterial
(Hevostaito-opas, Hevoskerho-ohjaaja och Hesokerholainen-häftet), lunch och snacks.
Anmälningar senast 7.1.21. Se mer information på FRF sydvästra Finlands hemsida.

P.S.Vi följer noga corona situationen. Om det behövs skjuts utbildningen upp.
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Jäsenhuone
(Medlemsrummet) är
öppet!
FRF-medlemmar kan nu logga in till
jäsenhuone, som hittas på adressen
oma.ratsastus.fi. Utseende och
innehållet ändras ännu innan årsskiftet,
men du kan redan testa din inloggning.
I jäsenhuone finns ett elektroniskt
medlemskort för medlemmen, årliga
och nuvarande medlemsförmåner samt
material för att stödja hobbyen.
Mer information om jäsenhuone finns
på www.ratsastus.fi/jasenelle/
jasenhuone
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Sök med till FRF
verksamhet!
FRF söker nya
medlemmar förenings/
klubbutveckling styrgrupp
och Stallsystem styrgrupp
och Reilu peli -teamet.
Ansökan är öppen till 10
januari 2021.
Ytterligare information
och ansökningsblanketter
finns på FRF hemsida.
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