NYTT FRÅN FÖRBUNDET
NOMINERA NU TILL SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDETS FÖRTJÄNSTTECKEN
Svenska Ridsportförbundet delar ut förtjänsttecken i form av medaljer, nålar och
plaketter till personer som under lång tid varit verksamma och på olika sätt
främjat förbundets verksamhet. Den 31 maj är det dags för Svenska
Ridsportförbundets stämma där dessa förtjänsttecken kommer att delas ut.
Det är hög tid att fundera på vilka personer som ställt upp och gjort ovärderliga
ideella insatser för klubben, distriktet eller ridsporten i stort.
Läs mer i bifogade filer.
Senast den 1 april 2009 ska ansökan
vara inlämnad till förbundsstyrelsen.

NYHETSBREV I NYTT FORMAT
Just nu läser du Svenska Ridsportförbundets nyhetsbrev. Ni kan enkelt skriva ut en sida och sätta upp informationen på
anslagstavlan eller på kansliet.
Framöver kommer ni att få fler blad med varje utskick med information om utbildning och sport. Ni kommer att känna igen
upplägget från Häst & Ryttare och vår hemsida, www.ridsport.se.
Vad tycker du om den nya layouten? Hör gärna av er med kommentarer till linda.claesson@ridsport.se

BO MED RABATT PÅ BEST WESTERN

Du som arbetar på Svenska Ridsportförbundet eller är
medlem i förbundsansluten ridklubb har 20% rabatt på
vardagarna (sö-to) och 10% rabatt på helgerna (fr-lö) på
Best Western Hotels i Sverige. Uppge alltid Svenska
Ridsportförbundet och kundnummer 01447290 när du
bokar. Vid incheckningen på hotellet så visar du upp ditt
visitkort och/eller medlemskort i receptionen.

GÖR EN UTFLYKT MED KLUBBEN

Samla ihop hela gänget på din ridklubb och få grupprabatt
på biljetterna till årets Strömsholmstävling. För
gruppbokning över 20 personer får ni 20 procent rabatt på
biljettpriserna.
Låter det intressant? Kontaka Marie Svensson, e-post
marie.svensson@stromsholm.com.

BLI INSPIRERAD I DIN ROLL SOM UTBILDARE
Svenska Ridsportförbundet med Centrala Ungdomssektionen (CUS) bjuder in nya regionala
utbildare för ungdomsledare till en inspirationsdag den 29 maj. Du får stöttning inför
genomförandet av utbildningen hemma i ditt distrikt och en genomgång av materialet Ung och
ledare inom ridsporten. Läs mer i bifogad fil!

NOMINERA TILL CARIN LINDSTRÖMS STIPENDIUM

Carin Lindströms Utbildningsstipendium tilldelas årligen årets mest lovande
ponnydressyrryttare mellan 11 och 15 år. Stipendiet syftar till att ge stipendiaten möjligheter till
vidare utveckling inom dressyr. Stipendiet instiftades efter Carin Lindströms bortgång 2004 av
familj och vänner för att föra vidare Carins brinnande engagemang för ponnydressyren.
Sista ansökningsdag är den 30 april. Läs mer på www.ridsport.se under Svensk Ridsport.

NI HAR VÄL INTE MISSAT NYA HÄSTKUNSKAPSSAJTEN?
Vad kan du om hästar? – Besök Besök Hästkunskapssajten och testa dina kunskaper. Du hittar den på Svenska
Ridsportförbundets hemsida, klicka in den bruna rutan, alternativt www.ridsport.se/hästkunskap.
Hästkunskapssajten är fylld med grundläggande hästkunskap – kort och gott en guide i konsten att hantera hästen på ett
korrekt och säkert sätt, i alla situationer. Väl beprövade fakta paketerade i text och bild, nervkittlande spel och nyttiga
tester.
Hästens beteende i stallet och i hagen, foder, skötsel, utrustning, hälsa, transport, regler och lagar är några av rubrikerna.
Ambitionen är att inspirera lite fler att lära lite mer.

KONTAKTUPPGIFTER
Svenska Ridsportförbundet, Ridsportens Hus, 734 94 Strömsholm
HEMSIDA: www.ridsport.se E-POST: kansliet@ridsport.se
TELEFON: 0220-456 00 (vxl) FAX: 0220-456 70

