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Fyra föreningar valdes ut för föreningutvecklingsträning 

 

Det var många ansökningar och det är roligt att utvecklingen av förenings verksamhet är av intresse. Till 

utbildningen valdes Koljonvirran Ratsastajat ry, Poni-Haan Ratsastajat ry, Oulun Ratsastajat ry och 

Riihimäen Ratsastajat ry. 

För föreningsutvecklingsträningen står ridningens föreningsutvecklare och utomstående sakkunniga. 

Träningen består av föreningsbesök och nätverksträffar. Som ett av träningens ändamål är att ge 

föreningen ett verktyg att bygga en fungerande verksamhetsmodell. 

 

Tähtiseurapolulle -projekt startar 4.4. 

 

Föreningsverksamhetens styrgrupps (STORY) projekt startar med en gratis nätbaserad utbildning Matkalla 

Laatuseuraksi - mistä koostuu meidän hyvä toiminta! Första utbildningen tisdagen den 4.4.2022 kl 18-20. 

 

Kvällste i mars 

 

Turvallisuus ja kriisiviestinnän ABC seuratoimijoille 

Digitaaliset ratkaisut seuran hallinnon apuna 

 

Arvokas yhteisö -utbildning för föreningar (titta på bilagan) 

 

Är er förenings verksamhet motiverande och uppmuntrande till att göra saker tillsammans? Känns det som 

ni gör något meningsfullt eller har riktingen försvunnit vart ni är på väg? Finns det plats för olika hobbyer, 

och är det lika värdefullt att vara med då man har olika personliga mål?  

FRF ordnar ”Arvot ja tavoitteet harrastuksessa” -nätbaserad utbildning till föreningsaktiva tisdagen den 

1.3.2022 kl 17.30–19.00. Utbildningen är en del av Finlands Ryttarförbunds Arvokas yhteisö -

utbildningsserie; Kannustava seuratoimija, Arvot ja tavoitteet harrastuksessa och Ratsasta omin tavoittein 

ja onnistu. Föreningar kan själva beställa och ordna utbildningar. 

Läs mera nettisivuiltamme.  

https://www.ratsastus.fi/koulutus/seura-ja-harrastetoiminnan-koulutukset/


Hopoti för ridföreningar - vi söker testare 

 

Ordnar din förening träningar, utbildningar eller utflykter och du hamnar ofta krångla med betalningarna? 

Saknar din förening hemsida och nor inte facebook längre alla medlemmar? Ridföreningar kan även anmäla 

sig till Hopot och nu söker vi 5-10 ridföreningar med Hopoti för att testa systemet ur föreningarnas 

perspektiv. Om din förening vill gå med i testgruppen, skicka ett meddelande till 

emmi.kupiainen@ratsastus.  Tutustu Hopotiin 

 

 

Ansökan om att bli Penny & Friends -tävlingsarrangör öppnar måndagen den 21 februari 

 

Föreningar har möjlighet att arragera Penny & Friends -tävlingar 14.4. – 31.10.2022. Vi tar med 80 

ridföreningar i anmälningsordning. Anmälningen öppnas måndagen den 21.2. kl 12.00 och är öppen tills 

6.3. eller tills 80 platser har blivit fyllda. 

Läs mera: Lue lisää ja tutustu kilpailun sääntöihin 

 

 

Paradressyr i 2022 

 

Du hittar allt som händer i paradressyr här (tävlingar, utbildningar m.m.): 

www.ratsastus.fi/lajit/pararatsastus/kalenteri/ . Följ oss också på facebook: SRL_Pararatsastus -gruppen. 

 

 

Polar 20 % medlemsförmån är nu tillgänglig i Jäsenhuone 

 

Som medlem får du i februari 20 % rabatt på Polar-produkter. Mera information hittar du på Jäsenhuone-

sidorna. Där hittar du också vilka produkter erbjudandet omfattar. Läs mera: uusi houkutteleva etu.  
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