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Finlands ryttarförbund rf söker två nya arbetstagare  
  
Är du den person vi söker? Läs mera om rekryteringen här.  
 
 
  
Intresserar det att utveckla den egna föreningen?  
Skulle hösten vara en bra tid att börja utveckla den egna föreningen? I 
en bra förening är det roligt att utöva sin hobby och en öppen och inspirerande atmosfär drar till sig nya  
aktörer i föreningsverksamheten. 
För utvecklingen av den egna föreningen finns det många arbetsredskap t.ex. hos Stjärnföreningstjänsten.  
Stjärnföreningsprogrammets följande presentation är 16.9. och Webbtjänsten Tähtiseura 23.9. Lisätietoja  
  
KotimäenRatsastajat ry har modigt börjat med sin stig till Stjärnförening. Den här resan kan du följa på  
deras blogg. Den första postningen av bloggen har kommit ut i somrast och länken till bloggen hittas på för
bundets sida Tähtiseurasivustolta   
 
Direkt länk till bloggen.  
 
 
  
Pararidningens kurser hösten 2021  
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 instrukt
örsutbildningens första del.  
Anmäl dig senast 26.9. via länken här.  
   
Första delen av pararidningens instruktörskurs ordnas vid Ypäjä Hevosopisto 19.- 21.11. Utbildningen  
består av fyra kursveckoslut. Kursen är ämnad för dem som gått FRF:s invalidridningens grundkurs/till dem 
som gått pararyttarens assistentskurs, 
de som fungerar eller kommer att fungera inom grundutbildningsuppgifter för pararidning.  
Läs mera och anmäl dig här.   
 
 
   
Material till stöd för föreningen  
Föreningar kan beställa gratis material för att stödja aktiviteter i sin förening. 
Olika broschyrer och guider finns att dela ut vid tillställningar samt även till föreningsstyrelsens eget behov. 
Som nytt material har det kommit Talent*broschyrer, där den andra broschyren är ämnad till förmyndarna 
av ryttarna.   
 
Lisätiedot ja 
tilauslomake    Största delen av materialet finns även i elektronisk version  på vår hemsida nettisivuiltamme 
  

https://www.ratsastus.fi/tiedotteet/srl-etsii-uusia-osaajia-hae-19.9-mennessa/
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https://www.hevosopisto.fi/tapahtuma/pararatsastuksen-ohjaaja-kurssi-2/?fbclid=IwAR2Gq8ObBR3HqP1hYPu2kDfqPj9HOdohlxZpTJ2W-gRCSTj3hZkrgxOQcOc
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