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Distriktet 

o Smålands Ridsportförbund kommer att ansvara för en workshop om ridsportens arbete med ungt 
ledarskap och engagemang i samband med idrottskonferensen i Växjö den 12 november. Läs mer 
om konferensen på RF-SISU Smålands hemsida. 

o  Svenska Ridsportförbundet håller förbundsstämma vartannat år, 2023 hålls stämman digitalt 
lördag den 6 maj. Förbundsstämman består av ombud dels från distrikten och dels från 
föreningarna och alla som vill har möjlighet att följa förbundsstämman via livesändning. Läs mer 
på ridsport.se 

Tävlingssektionen 

o Tävlingssektionen har möte den 1 november. Punkter som kommer att diskuteras på mötet är 
bland annat seriebestämmelser och DM-regler för 2023, distriktsträffar och tävlingstermin.  

o Nu är årets DM-säsong i full gång, läs mer respektive DM på hemsidan.  

Förening 

o Besöksgruppen är i gång med årets klubbesök. Läs mer om distriktets besöksverksamhet på 
hemsidan.  

Utbildningssektionen 

o Utbildningsplanen för 2022 är uppdaterad. Mer information och anmälan finns i utbildningsplanen.  

o Ridskole-DM i hoppning genomfördes söndag 16 oktober hos Vetlandaortens Ryttarförening. 74 
ryttare från 11 ridskolor i distriktet deltog i mästerskapet som reds i LE/80 cm bedömning A:1a, 
förklass reds i LE/70 cm bedömning A. Mästare korades i samtliga ponnykategorier och för 
storhäst. Totalt hade dagen 101 starter, vilket var rekordantal för våra ridskole-DM. Läs mer på 
hemsidan.  

o Ridskole-DM i dressyr arrangeras lördag 12 november i Vetlanda. Mer information finns på 
hemsidan. 

 

 

https://www.rfsisu.se/smaland/Nyheter/varanyheter/Nyhetslista/idrottskonferensenivaxjo12-13november?showComments=true
https://ridsport.se/om-oss/organisation/forbundsstamma
https://ridsport.se/distrikt/smaland/tavling/distriktsmasterskap
https://ridsport.se/distrikt/smaland/forening/besoksverksamhet
https://ridsport.se/distrikt/smaland/utbildning/utbildningsplan
https://ridsport.se/distrikt/smaland/tavling/nyheter---tavling/2022-10-16-ridskole-dm-i-hoppning-2022
https://ridsport.se/distrikt/smaland/tavling/nyheter---tavling/2022-10-31-ridskole-dm-i-dressyr


DUS 

o Nu är det dags att nominera årets ungdomssektion och årets ungdomsledare i Smålands 2022. Läs 
mer och nominera på hemsidan senast den 12 december.  

Kansliet 

o Den 25 oktober gick äntligen nya ridsport.se inklusive de 19 ridsportdistriktens plattformar live. Ett 
webbprojekt som vår konsulent Anna under ett års tid har haft förmånen att genomföra 
tillsammans med kollegor från Skånes Ridsportförbund, Stockholms Läns Ridsportförbund och 
Svenska Ridsportförbundet. Det har varit en lärorik resa med allt från design till upphandling, 
CMS-val, utveckling, internutbildningar och internsupport. Från distriktet i Norrbotten till Skåne 
har det varit febril aktivitet med att fylla de nya sidorna med all relevant information. Alla 19 
distrikt har nu nya sidor och så även det centrala förbundet. Här kan ni läsa mer om 
hemsideövergången.  

Övrigt 

o Distriktet har en podd, Smålandspodden som är en poddserie om småländsk ridsport med en hel 
rad spännande gäster och ämnen. Hela säsong 1 finns att lyssna på via Podcasterappen, läs mer 
och lyssna på hemsidan.  

Nästa styrelsemöte 
Nästa möte blir den 7 december kl. 18:00 på Vrigstad Värdshus, till detta möte bjuds också 
valberedningen in.   

https://ridsport.se/distrikt/smaland/ungdom/nyhetsarkiv---ungdom/2022/2022-10-31-arets-us-och-ul
https://ridsport.se/distrikt/smaland/nyheter/smalands-ridsportforbund/2022-10-25-valkommen-till-var-nya-hemsida
https://ridsport.se/distrikt/smaland/distriktet/smalandspodden

