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• Kommunikations Kvällste 27.10. kl 19-20.15 

• FRF:s Föreningsverksamhetens supervecka anordnas i förbundets somekanaler 1.-7.11 

• UKM:s förenings utvecklingsstöd 

• Jag tänker på det du säger,det gör skillnad. Olympiakommitteèns #Puhekoppipuhe-kampanj 

uppmanar till att stanna upp 

• Webinarier och inspelningar 

• Pararatsastuksessa tapahtuu 

 

Kommunikationens Kvällste 27.10 kl 19 - 20.15  

Kommunikationens Kvällste bjuder in föreningsaktiva och de som är intresserade av kommunikation till en 

gemensam stund on 27.10. kl 19 - ca. 20.15. Kom och diskutera med FRF:s expert inom kommunikation Kati 

Hurme om föreningens kommunikation. Under Kvällsteet berättas det även om den kommande 

Föreningsverksamhetens supervecka. Anmäl dig här tästä. 

 

FRF:s Föreningsverksamhetens supervecka anordnas i förbundets somekanaler 1.-7.11 

Föreningsverksamhetens styrgrupp, STORY, vill lyfta fram föreningsverksamheten i centrum i förbundets 

och föreningars somegrupper. Den första veckan i november firas det via videor, intervjuer samt via 

nyheter föreningars och föreningars medlemmar. Föreningsverksamhetens styrgrupp utmanar alla 

ridföreningar att delta i kampanjen. Mera information är på kommande i veckan. 

 

UKM:s förenings utvecklingsstöd  

Undervisnings- och kulturministeriets utvecklingsstöd för föreningar kommer att kunna sökas på nytt. I år 
är det november som är ansökningstid. Det blir inga förändringar i beviljandet av stöd, och det lönas för 
föreningarna att bekanta sig med hur man söker stöd redan nu. FRF kommer att erbjuda stöd och 
infotillfällen hur man söker föreningsstöd, och det erbjuds bl.a. ett tillfälle som ordnas av ESLU. 

 

Jag tänker på det du säger, det gör skillnad. Olympiakommitteèns #Pukukoppipuhe-kampanjen 
uppmanar till att stanna upp 

Hur kan jag med mina egna ord vara med och skapa en bättre idrottsomgivning? Tiden efter 
coronapandemin är för idrottssamfundet en ny start på många sätt, som uppmuntrar till förändring. För att 
alla skall känna sig trygga och välkomna i idrottssammanhang, är det viktigt att bygga upp en positiv 
språkkultur. Lue lisää.   

 

https://forms.gle/ZGgLRXYZagEj7sUB9
https://www.eslu.fi/etelatuuli/2021/9/eslu-jarjestaa-maksuttoman-seuratoiminnan-kehittamistuen-seuratuki-infotilaisuuden-27.10.2021/
https://www.olympiakomitea.fi/2021/10/04/pukukoppipuhe-kampanja-kannustaa-pysahtymaan-miten-voin-itse-sanoillani-olla-mukana-luomassa-parempaa-urheiluymparistoa/?fbclid=IwAR1bsTm4MrOspS4i9GzzpTMt-Ze6uUWoACWk9EFvVzDBC8Q5AmPgeGnInG4


Turvallinen seuratoiminta -webinaari 5.11 

Finlands Olympiakommittè ordnar för alla idrottssamfund ett öppet för alla Turvallinen seuratoiminta-
webinarium 5.11. som är avgiftsfri. I webinariet gås det igenom  förebyggande av olämpliga beteenden, 
mobbning och trakasserier samt att ingripa i fall som sker inom idrott och motionering. Katso ohjelma ja 
ilmoittaudu 3.11. mennessä.   
 

Kansallinen liikuntafoorumi -webinaari 1.11.  

Det åttonde "nationella motionsforumet" ordnas som webinarium måndag 1.11 för alla och är avgiftsfri, 
temat är motionens betydelse. Dessutom berättas det om aktuella ämnen inom motionspolitik och en 
rapport om den avslutande topp-idrottens olympiad. Det lovas många intressanta talturer och diskussion 
om aktuella teman inom motionspolitiken.  Tutustu webinaariin ja ilmoittaudu mukaan. 

 

Se på Stjärnföreningswebinariets presentationsmaterial och inspelning 

Stjärnföreningens presentationsmaterial och(på kommande) inspelning hittas täältä.  

 

Det händer inom pararidning: 

Pararidningens handledar-kursens första del startar 19.-21.11. 

Kursen är ämnad till de som gått FRF:s invalidridningen grundkurs/pararidningens hjälparkurs, som 
fungerar eller kommer att fungera inom pararidningens grundutbildningsuppgifter. 

Läs mera och sök med senast 14.10. TÄÄLTÄ  

 

FRF söker nya bedömmare till nationella bedömningsteam 

Bedömmaren gör efter utbildningen bedömningar till dem som riktar in sig på tävlingsverksamhet inom 
pararridning eller till de utvecklingshämmade ryttare som redan är tävlingsverksamma antingen ensamma 
eller vid FRF:S ordnade bedömningstillfällen. Bedömningsutbildningen startar med Paralympiakommitteèns 
bedömningsträff 6.11. och fortsätter med en utbildningshelg i början av året 2022. 

Läs mera och fyll i ansökningsblanketten TÄÄLTÄ  

 

Pararidningens seminarium och tävlingsarrangörernas infotillfälle 

Vid pararidningens seminarium ordnas ett infotillfälle för nya och gamla arrangörerer av pararidtävlingar. 
Man kan sända frågor på förhand till tillfället, om det är något som du eller din förening funderar på 
angående ordnande av pararidtävlingar. 

Inbjudan och anmälningsblanketten finns här TÄÄLTÄ 

https://www.olympiakomitea.fi/2021/10/04/turvallinen-seuratoiminta-webinaari-5-11/?fbclid=IwAR0F6iHkiM_AQxI6Y1X0-OEKxkuft-8tu8HjFHZEHdfgiUyKN78Jyc6p4jI
https://www.olympiakomitea.fi/2021/10/04/turvallinen-seuratoiminta-webinaari-5-11/?fbclid=IwAR0F6iHkiM_AQxI6Y1X0-OEKxkuft-8tu8HjFHZEHdfgiUyKN78Jyc6p4jI
http://www.liikuntaneuvosto.fi/tapahtuma/liikuntafoorumi-webinaari-2021/
https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseura-ohjelma/tahtiseuroille/tilaisuudet/tahtiseurapaivat/
https://www.hevosopisto.fi/tapahtuma/pararatsastuksen-ohjaaja-kurssi-2/?fbclid=IwAR2Gq8ObBR3HqP1hYPu2kDfqPj9HOdohlxZpTJ2W-gRCSTj3hZkrgxOQcOc
https://www.hevosopisto.fi/tapahtuma/pararatsastuksen-ohjaaja-kurssi-2/?fbclid=IwAR2Gq8ObBR3HqP1hYPu2kDfqPj9HOdohlxZpTJ2W-gRCSTj3hZkrgxOQcOc
https://tapahtumat.ratsastus.fi/tapahtumat/pararatsastuksen-lajiseminaari/

