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Hej du föreningsaktör inom ridning 
 
Hösten har kommit snabbt och vi har fått njuta av både solsken och regnets smatter tillsammans med 
hästarna. Detta nyhetsbrev från Ryttarförbundet utkommer en gång i månaden denna höst. I den har vi 
samlat evenemang, tips och tankar om Ryttarförbundets aktuella verksamhet för föreningarnas aktiva 
aktörer. Vi önskar dig varmt välkommen med att syssla med hästar och verka i gott sällskap! 
 
 

Kom och träffa föreningsaktörer som sysslar med andra grenar samt nätverka i Helsingfors 8.-
9.10.  
 

Tähtiseurapäivät kallar hela sportgemenskapen till gemensamt seminarium i Helsingfors i Marina Congress 
Center 8.-9.10.2022. Programmet är intressant och mångsidigt med topptalare och -experter. 
Evenemanget sammanför föreningarnas och idrottsföreningarnas ledningar och träningsansvariga och 
hjälper dem att nätverka och nå framgångar också i framtiden. Man kan anmäla sig fram till 25.9.  

Ryttarförbundet ordnar också en egen träff med ryttarföreningarna på Tähtiseurapäivät på lördagen 
klockan 11-13. Programmet på ryttarföreningarnas egen grenträff är De fantastiska frivilliga inom 
ridningen samt Utnyttjande av sociala medier för föreningsverksamhet. Anmäl dig här här. Evenemanget 
är öppet för alla ryttarföreningar och föreningsmedlemmar. 
 

Årets Fiksu seura-ansökningstid fram till 16.9. 

Olympiakommittén belönar årligen Fiksu seura för främjandet av hållbar utveckling. Detta år delar 
Olympiakommittén ut priser och stipendier för den fantastiska summan 24 000 euro. Idrottsföreningarna 
kan ansöka om priserna för år 2022 för Tähtiseura och Fiksu seura senast 16.9. Priserna delas ut på 
kvällstillställningen på Tähtiseurapäivät 8.10.2022. Det vore fint om årets Fiksu seura i år skulle vara en 
ryttarförening. Mer information här.  
 

Assistenkurs för pararyttare  i Ypäjän Hevosopisto 30.9.-2.10.  
 
Assistenkursen för pararyttare är öppen för alla som är intresserade av pararidning, och att fungera som 
assistenter och ledare inom pararidning, samt för dem som vill bli lärare inom pararidning. Målet med 
kursen är att utbilda assistenter och ledare för pararidningstimmar.  
  
Anmäl dig med det elektroniska formuläret senast 18.9. här.  
 
 
Belöning av frivilliga-kvällsté må 26.9. klockan 19-20  
 
Styrgruppen för FRB:s föreningsverksamhet ordnar kvällstéet med programmet belöning av frivilliga. Kom 
och dela med dig av god praxis och idéer samt för att få veta när skattemyndigheten anser att det är fråga 
om lön. Anmäl dig senast lö 24.9. med denna länk.  
 
 
  

https://www.olympiakomitea.fi/2022/08/12/tahtiseurapaivat-kutsuu-seuratoimijat-helsinkiin-8-9-10-2022/
https://www.olympiakomitea.fi/2022/09/09/onko-seuranne-vuoden-tahtiseura-tai-fiksu-seura-hae-palkintoja-16-9-mennessa/
https://www.ratsastus.fi/tiedotteet/pararatsastajan-avustajakurssi-30.9-2.10-ypajan-hevosopistolla/
https://forms.gle/7HQApjyCtA9RCb546


Hei kato mua!-gratis utbildningshelhet för dem som träffar Nepsy-barn inom idrotten  
 
Många olika barn och unga rider. Har du funderat över hur du ska möta dem på det bästa fungerande 
sättet. Mer information om utbildningen här.   
 

UKM:s föreningsstöd kan ansökas i november 

Utbildnings- och kulturministeriets utvecklingsstöd för föreningsverksamhet kan igen ansökas under tiden 

1.-30.11. UKM, ESLU och Olympiakommittén ordnar ett infotillfälle på nätet i anslutning till stödet 28.9. kl. 

17.30-18.30. Mer information och anmälan till tillfället samt mer information om föreningsstödet, 

anvisningarna uppdateras 1.11. men stora ändringar är inte på kommande. 

 

Nya gemensamma lärarutbildningar inom hästbranschen för häst- och ponnyklubbsverksamhet tas i 

användning i oktober. 

De nya lärarutbildningarna har planerats i samarbete med Suomen Hippos för att motsvara de 

gemensamma behoven inom hästbranschen. Lärarutbildningshelheten har förnyats till såväl innehållet, 

som uppläggningen och materialen. Mer information. 

 

#Seurapaitapäivä tisdagen 27.9. – vi visar oss tillsammans på sociala medier 

Vad skulle livet vara utan den oersättliga idrottsföreningsverksamheten? Tisdagen 27.9. är det igen dags att 
visa sin kärlek för den finländska föreningsverksamheten i #seurapaitapäivä:s tecken.  Seurapaitapäivä har 
under de föregående åren erövrat både sociala medier och gatubilden. Vi ska låta den redan traditionella 
festdagen i år synas och höras mer än tidigare! Utmana ryttargemenskapens aktörer att delta. Läs 
infomeddelandet som du kan dela också inom din förening. Vi ska visa upp oss i våra egna föreningsskjortor 
på tisdagen 27.9. 

 

I gott sällskap till Horse Show 

Den långa väntan belönas och hästmänniskorna träffas igen på Helsinki Horse Show 19.-23.10. i Helsingfors 

ishall. Få nytta av Hyvässä seurassa-kampanjrabatten för grupper och besök Horse Show med dina 

föreningsmedlemmar och njut av stämningen. Mer information om kampanjen. Om gruppernas förmån 

inte passar för er, kom också ihåg förmånen på biljetterna för alla FRB-medlemmar i ryttarföreningarna.  

 

 

https://tul.fi/koulutus/hei-kato-mua-nepsykirjon-lasten-kohtaamisen-koulutuskokonaisuus/
https://www.eslu.fi/etelatuuli/2022/8/maksuton-seuratoiminnan-kehittamistuen-seuratuki-infotilaisuus-28.9.2022/?utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Etel%C3%A4tuuli+5%2F2022&utm_content=%5Bemail%5D
https://okm.fi/-/seuratoiminnan-kehittamistuki-seuratuki-
https://www.ratsastus.fi/tiedotteet/uudet-hevosalan-yhteiset-hevos-ja-ponikerhotoiminnan-ohjaajakoulutukset-otetaan-kayttoon-lokakuussa/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.olympiakomitea.fi%2F2022%2F08%2F22%2Fon-aika-kaivaa-seurakamppeet-esiin-seurapaitapaivaa-juhlitaan-jalleen-syyskuussa%2F&data=05%7C01%7Cemmi.korpiola%40ratsastus.fi%7C86d5a1ed3aba4ae1a3ba08da9247c960%7C78bf0182d2ed4819a739649b2a584443%7C0%7C0%7C637983134304713397%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=zZbrm0lAmm8ClN3PhvxfquAuK68%2B9pNEvDbp%2F%2F81hKg%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.olympiakomitea.fi%2F2022%2F08%2F22%2Fon-aika-kaivaa-seurakamppeet-esiin-seurapaitapaivaa-juhlitaan-jalleen-syyskuussa%2F&data=05%7C01%7Cemmi.korpiola%40ratsastus.fi%7C86d5a1ed3aba4ae1a3ba08da9247c960%7C78bf0182d2ed4819a739649b2a584443%7C0%7C0%7C637983134304713397%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=zZbrm0lAmm8ClN3PhvxfquAuK68%2B9pNEvDbp%2F%2F81hKg%3D&reserved=0
https://helsinkihorseshow.fi/tapahtumainfo/hyvassa-seurassa/
https://www.ratsastus.fi/jasenelle/jasenedut/helsinki-horse-show/

