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Föreningströjdag 28.9 

Hela idrottssamfundets gemensamma Föreningströjdag är på tisdagen den 28.9. Temadagen uppmanar 

igen oss alla att klä oss i vår egen förenings färger i arbetet, skolan och i andra egna ärenden. 

Föreningsverksamhetens styrgrupp(STORY) utmanar FRF:s styrelse, förbundets andra institutioner och alla 

ridföreningar att posta med märket #seurasydän. Tilläggsuppgifter om seurapaitapäivästä 

 

Olympiakommitteèns föreningswebinarium lö 2.10. kl 14 

Olympiakommitteèn bjuder in alla idrottsföreningar till en öppen och avgiftsfri Stjärnföreningsdag-

webinarium Tähtiseurapäivä -webinaariin för att lyssna på aktuella teman inom föreningsverksamhet. Kom 

och hämta ideèr och vinkar bl.a. för att marknadsföra den egna föreningen. Ilmoittaudu senast 30.9. 

 

Föreningsverksamhetens kvällste 4.10. kl 19 

Höstens första Föreningsverksamhets kvällstestund må 4.10. kl 19 - ca. 20.15. Under testunden är det fri 

diskussion om föreningsverksamhet och info om kommande föreningsträffar. Anmäl dig  tästä.   

 

Vastuullisen valmentajan (ansvarsfulla tränarens) nätkurs är avgiftsfri till slutet av året 2021 (på finska) 

Vastuullinen valmentaja- nätkursen är riktad till alla instruktörer och tränare - oberoende av gren, 

träningserfarenhet eller -bakgrund och kursen kan genomföras var och när som helst. Kursens viktigaste 

mål är att främja idrottarnas gemensamma medvetenhet och förståelse av ansvarsfull träning samt fysisk, 

mental och social utveckling av trygga verksamhetsomgivningar. Tilläggsuppgifter här. 

 

Assistent inom pararidning via distanskurs! 

Pararidningens assistentkurs ordnas 2. - 3.10. som distansutbildning. Kursen är öppen för alla som är 

intresserade av pararidning, de som är assistenter eller hästledare åt pararyttare samt till dem som är 

intresserade av att bli pararidningsintruktörer. Assistentkursen är även pararidningens 

instruktörsutbildningens första del. Anmäl dig senast 26.9. via länken här.  

 

Hobby- och organisationsverksamhetens kartläggande undersökning svarar på många ungas frågor 

angående fritiden 

Osaamiskesus Kentauri genomförde våren 2021 en förfrågan bland unga, där närmare 15 000 unga svarade.   

Resultaten berättar om hur de unga deltar i hobby- och organisationsverksamhet samt kopplingen mellan 

fritidsaktiviteter och de ungas framtidsplaner, värderingar och attityder, skolframgångar och 

socioekonomiska ställningar.                

 

Du kommer väl ihåg, att du kan läsa de olika arbetsgruppernas mötes pm på arbetsgruppernas egna 

undersidor: SRL hallitus, Seuratoiminnan ohjausryhmä (Story), Nuoret Päättäjät och aluetoiminta (APU).  

https://www.olympiakomitea.fi/2021/09/13/seurapaidat-ja-kamppeet-esiin-seurapaitapaiva-tulee-taas-28-9/
https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseura-ohjelma/tahtiseuroille/tilaisuudet/tahtiseurapaivat/?fbclid=IwAR2YNLY0rzbvisx_fudkJe0yUIsgPWCKkxI0T12FcKM_SBAODO1tNAbJW9c
https://www.suomisport.fi/events/b7e216fd-520c-4f2a-9869-d7de9a11f14b
https://forms.gle/9pJhi91T1PMjWBbF8
https://www.olympiakomitea.fi/2021/09/02/vastuullisen-valmentajan-verkkokurssi-tarjotaan-maksuttomana-vuoden-2021-loppuun-saakka/
https://www.hevosopisto.fi/tapahtuma/teams-pararatsastajan-avustajakurssi/
https://kentauri.fi/julkaisut_ja_tyokalu/harrastus-ja-jarjestotoiminnan-merkitys-nuorten-elamassa-materiaalit/
https://www.ratsastus.fi/srl/organisaatio/ratsastajainliiton-hallitus/
https://www.ratsastus.fi/srl/organisaatio/seuratoiminnan-ohjausryhma/
https://www.ratsastus.fi/srl/organisaatio/nuoret-paattajat/
https://www.ratsastus.fi/alueet/aluetoiminta/

