Norges Rytterforbund

100 år i 2015

Bli med!
Arranger «ÅPEN STALL»
23. mai – 31. mai 2015
«Åpen stall» over hele Norge i mai 2015

“Åpen stall» arrangeres innenfor perioden
lørdag 23. mai til og med søndag 31. mai 2015.
NRYF har fått innvilget en søknad hos Sparebankstiftelsen
DNB på kr. 500.000 til gjennomføring av en rekrutteringsuke. Målet er å invitere publikum i alle aldre til å bli kjent
med sporten vår.
Takket være denne jubileumsgaven kan vi bistå arrangørklubbene økonomisk for praktisk gjennomføring av
«Åpen stall».

Grip sjansen - Bli med!

For å søke økonomisk støtte fra NRYF, sendes en kortfattet
beskrivelse av når og hvordan dere tenker dere å gjennomføre
«Åpen stall» i deres klubb.
Send mail til Sissel Finstad i NRYF, sissel@rytter.no
– merket «Åpen stall mai 2015» innen fredag 10. april 2015.
Kostnadene er ment å dekke utgifter til aktivitet, dvs. bruk av
hester, kjøp av materiell og praktisk tilrettelegging.
Når arrangementet er over, send en kort oppsummering av
arrangementet, og et anslag på antall publikummere.
Denne sendes også til sissel@rytter.no.
Midlene kan tilbaketrekkes (regress), dersom ikke
sluttrapport i forhold til avtalen blir sendt NRYF som
dokumentasjon på gjennomført arrangement.
Vi håper at gaven blir til glede for mange!

Eier: Norsk Folkemuseum Foto: Dagblad

Gjennomføring av
landsdekkende rekrutteringsuke
Forslag til aktiviteter

Vi oppfordrer våre medlemsklubber til å vise frem alle
de positive aktivitetene ryttersporten representerer –
med hesten i sentrum! Vi oppfordrer dere til å invitere
publikum fra lokalmiljøet inn til ulike aktiviteter med hest.
Forslag til aktiviteter:
• Runderidning (gratis)
• Oppvisning av ulike grener
• Praktiske oppgaver som puss og stell av hest
• Individuelle konkurranser som hesteskokasting,
tautrekking, balansere på bommer, m.m.
• Lagkonkurranser som høyballbæring, vannbøttebæring, kjøre
hverandre i trillebår m.m.
• Delta i stallarbeid som rengjøring av boksene, kjøre flis,
fôre og feie stallen
• Kunnskapskonkurranser og rebusløp
• Stell og hygge med andre dyr på gården

Hvordan gjøre «Åpen Stall» kjent?

Vi anbefaler dere å kontakte SFO, skoler på alle klassetrinn,
naboer, bedrifter – alle som kan ha glede av å oppleve
ryttersportens mangfold. Beskriv hva dere ønsker å gjøre, og
bekjentgjør dette via mailer eller brev til kontakter på SFO,
skoler, bedrifter i nærmiljøet. Inviter til en familiedag!
Benytt Facebook, kontakt lokalaviser og lokalradio for om
mulig å få forhåndsomtale av arrangementet.
Legg ved logoene til Norges Rytterforbund og
Sparebankstiftelsen DNB når dere sender ut invitasjon og
lager annonser.
Sparebankstiftelsen DNBs logo kan lastes ned her:
http://sparebankstiftelsen.no/Logo.
NRYFs logo finner dere vedlagt.
NRYF vil ha en egen jubileumsside på www.rytter.no
– her kan vi også legge ut informasjon om aktiviteter og
arrangementer.

Sparebankstiftelsen DNB
Les mer om stiftelsen på deres hjemmeside: www.sparebankstiftelsen.no.
Derved kan flere gavesøkere bli oppmerksomme på denne muligheten for å søke om midler.

