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En hälsning till november för föreningsaktörer  
 
Denna höst har redan nått säsongsbelysningens tid och man har 
redan bytt till dubbdäck på många bilar. Inom Ryttarförbundet är det 
en livlig tid. Höstmötena pågår för tillfället i föreningarna, i 
förbundets regioner, och sista veckoslutet i november även i 
Finlands Ryttarförbund. Höstmötesveckoslutet är verkligen ett riktigt 
hästveckoslut då vi på lördagen även samlas på Ridsportsforumet.  
Utöver Ridsportforumets föreningsseminarium kan du i detta 
nyhetsbrev läsa bland annat om föreningarnas utvecklingsstöd, 
hästkunskaper och om ryttarvolontärverksamheten.  
  
Välkommen med i en trevlig förening!  
 

 
Ridsportforum föreningsseminarium 26.11. kl. 14.30-16.00 på distans och i Taitotalo  
Hur kommer föreningsverksamheten att se ut i framtiden? Hurudana kommer ryttarföreningarna att vara 
år 2030? Ridsportforumet arrangeras i Helsingfors i Taitotalo det sista veckoslutet i november. 
Fortsättningen på den intressanta förmiddagen är föreningsseminariet Framtida föreningsaktiviteter som 
arrangeras på eftermiddagen. Delta i seminariet för att lyssna på Tapio Huttula från Suomen Kasvukeskus 
som talar om föreningsverksamhetens megatrender, delta i workshopen med föreningsexperter och 
diskutera var föreningsaktiviteten kommer att växa och vart den bör utvecklas.   
Anmäl dig till sektionen för föreningsaktiviteter med samma länk som till hela Ridsportforumet här.  
  
Den nya assistentinstruktörsutbildningen för Häst- och ponnyklubben har publicerats 
Häst- och ponnyklubbens assistentinstruktörsutbildning, som är en del av den gemensamma uppsättningen 
av klubbinstruktörsutbildningar inom ridsportbranschen, har genomförts och kan studeras självständigt på 
adressen Kavioura-oppimisympäristössä. Assistentinstruktörsutbildningen är kostnadsfri och riktar sig till 
personer över 12 år som är intresserade av att vara ledare. Utbildningen ger grundläggande information för 
att leda föreningen och planera ett enstaka föreningspass. Läs mer.  
  
De regionala mästerskapen i hästkunskaper ordnas i november-december- gå med 
Finlands Ryttarförbunds åtta olika regioner vill gemensamt främja hästkunnandet och hästarnas 
välmående. Tävlingarna i hästkunnande arrangeras genom regionerna. I tävlingen tävlar varje region om 
sitt eget regionala mästerskap. Slutligen kombineras de olika regionernas mästerskapsresultat. 
Regionmästerskapen arrangeras i november-december 2022. Läs mer här.  
  

https://www.ratsastus.fi/uutiset/ratsastusfoorumissa-keskustellaan-ratsastuksen-sosiaalisesta-toimiluvasta/
http://ratsastus.mmg.fi/
https://www.ratsastus.fi/tiedotteet/uusi-hevos-ja-ponikerhon-apuohjaajakoulutus-on-nyt-julkaistu/
https://www.ratsastus.fi/tiedotteet/aluemestaruudet-hevostaidoissa/


 
 
Hevoset-mässan 15.-16.4.2023 - biljettförsäljningen börjar  
Hevoset-mässan kommer att hållas i Tammerfors nästa gång 15.-16.4.2023. Biljetter säljs och medlemmar i 
Finlands Ryttarförbunds föreningar får 50 % rabatt på dagsbiljetten för vuxna. Ytterligare information och 
instruktioner för att lösa in förmånen.  
 
 
  
Månadens volontär i oktober  
Under hösten 2022, en gång i månaden, kommer Ryttarförbundet att belöna en av de många volontärer 
som har förtjänat meriter i ridgemenskapen med priset Månadens volontär sponsrad av Back on Track. 
Månadens volontär i oktober är Titta Ahola, ordförande för regionavdelningen Sydöstra Finland. Bekanta 
dig med Titta Aholas volontärstig här.   
  
Christmas Show sammankallar hästbranschen 18.-19.11.  
Christmas Show PowerPark är ett nytt evenemang för hela hästbranschen, som äger rum på PowerPark i 
Härmä den 18.-19. november. Programmet för det två dagar långa evenemanget innehåller både stora 
ridfrågor och trevlig underhållning i julens tecken. Läs mer o veckoslutets evenemang här.   
 

 
  
Erasmus – din möjlighet till världen! -kvällsté 8.12.  
Välkommen att lära känna Erasmus på distans torsdagen 8.12.2022 kl. 18-19.15 medan du njuter av 
kvällsté. På europeisk nivå har 26 miljarder euro reserverats för projektperioden 2021-2027, från vilken din 
förening eller laget du har samlat ihop också kan få finansiering. På kvällstéet berättar programexperterna 
Laura Lehto och Jutta Kivimäki om möjligheterna att delta i ungdomsutbytesprojektet och ESC:s 
volontärarbete. Webbinaret arrangeras av Föreningsverksamhetens styrgrupp. Anmäl dig här.  

https://www.ratsastus.fi/jasenelle/jasenedut/tampereen-hevoset-messut/
https://www.ratsastus.fi/jasenelle/jasenedut/tampereen-hevoset-messut/
https://www.ratsastus.fi/tiedotteet/lokakuun-kuukauden-vapaaehtoinen-sponsored-by-back-on-track-titta-ahola/
https://www.ratsastus.fi/uutiset/christmas-show-powerpark-kokoaa-hevosalan-yhteen-joulun-alla/
https://www.ratsastus.fi/tiedotteet/erasmus-iltateewebinaari-8.12.2022/


  
Utvecklingsstödet för föreningsverksamhet är rätt hjälp för ryttarföreningarnas projekt 
Ansökan om utvecklingsstöd för föreningsverksamhet för 2022 har öppnats för idrottsföreningar i början av 
denna månad. Undervisnings- och kulturministeriets stöd är avsett för att öka barns och ungas 
motionshobby och utveckla en mångsidig organiserad motion. Det är möjligt att ansöka om stödet fram till 
kl. 16.15 30.11.2022. Det är möjligt för föreningar inom Finlands Ryttarförbund att även få sparringstöd 
från Ryttarförbundet i samband med ansökan om utvecklingsstöd. Läs mer om stödet på förbundets 
webbplats.  
 

https://www.ratsastus.fi/tiedotteet/seuratoiminnan-kehittamistuki-avattu-tanaan-kello-9-olympiakomitea/
https://www.ratsastus.fi/tiedotteet/seuratoiminnan-kehittamistuki-avattu-tanaan-kello-9-olympiakomitea/

