
I DETTA NYHETSBREV:  
 

• Föreningsverksamhetens supervecka samlade över 280 postningar på Instagram   
• UKM:s föreningsstöd finns nu att sökas   
• SRL seuraviestijät finns nu på Facebook  
• Enkät till de som har hästar som hobby  
• Hevoset Bastionissa-evanemang  

   
 
Ryttarförbundets föreningsverksamhetens supervecka samlade över 280 postningar på  
Instagram   
Ridföreningarna deltog entusiastiskt i de sociala mediernas kommunikationskampanj 1.-
7.11., där en mångsidig och över hela vårt land omfattande föreningsverksamhet kom att synas fin
t och färglatt. Läs mera här.  
 
 
UKM:s föreningsstöd kan sökas t.o.m.30.11.2021 kl 16.15.  
I år ligger tyngdpunkten på att ordna hobbyverksamhet med låg tröskel. Ifall du vill ha mera inform
ation om stödet eller sökproceduren, kan du få kvällste materialet till din e-
post från seurakehittajat@ratsastus.fi och de officiella sökinstruktionerna hittar duhär. Föreningsu
tvecklarna samt FRF:s föreningsverksamhetens utvecklare AnnaWessman erbjuder sin hjälp, så ma
n behöver inte lämna ensam med sin ansökan. Det är bara att modigt söka stöd och utveckla fören
ingens verksamhet!  
 
 
SRL Seuraviestijät -grupp på Facebook  
Det finns nu en SRL Seuraviestijät -
grupp på Facebook, där det delas goda idèer, information samt sparrning av varandra. 
Du finner gruppen här.   
 
 
Enkät till de som har hästar som hobby och inte hör till en ridförening  
Ryttarförbundet genomför enkäten till de personer som har hästar som hobby och för tillfället inte
hör till någon ridförening som FRFmedlem inom Finlands Ryttarförbund. Ryttarförbundet  
genomför enkäten,för att få veta vad Ryttarförbundet och/eller ridföreningarna skulle kunna  
erbjuda, så att medlemskap ien ridförening skulle vara mera attraktiv och svara bättre på  
hobbyryttarens behov.  
Det tar några minuter att svara på enkäten. Svarstiden är till 28.11.2021. 
I slutet av enkäten kan man om man vill, delta i ett lotteri av ett bokpaket.  
Här kan du svara på enkäten.   
 
 
Hevoset Bastionissa -evanemang 8. - 12.6.2022 - föreningar har möjlighet att delta  
Världens första Hevoset Bastionissa -evanemang ordnas i Hangö 8. - 
12.6.2022. Från onsdag till söndag erbjuds det en fartfylld hästsport, show-
uppvisningar, Bastionis ridtävlingar och Citytravet alldelas i centrum av staden. Programmet public
eras och biljettförsäljningen startar i januari 2022. Föreningarna har möjlighet att delta 
i evanemang arrangemanget. Läs mera här, här.  
 

https://www.ratsastus.fi/uutiset/seuratoiminnan-superviikko-sai-suosiota-jatketaan-hyvaa-syketta/
mailto:seurakehittajat@ratsastus.fi
https://okm.fi/-/seuratoiminnan-kehittamistuki-seuratuki
https://www.facebook.com/groups/352284076671075
https://q.surveypal.com/ei-jasen-kysely
http://www.hevosetbastionissa.fi/
https://www.ratsastus.fi/uutiset/hevoset-bastionissa-tapahtuma-toteutuu-8-12.6.2022-seuroilla-mahdollisuus-osallistua/

