Vi har tänkt på er alla! SIFs Fritidssektion presenterar

Sverigerittutmaningen
1 748 km, så lång beräknas den nationella SVERIGERITTEN 2020 bli,
och den rids från Kiruna till Ystad.
Nu kan varje lokalförening rida Sverigeritten på hemmaplan och vara med och tävla om härliga
lagvinster samt individuella vinster.
Det tillkommer hela tiden nya sponsorer som bidrar med fantastiska priser, så antalet pristagare ökar
konstant! Missa inte chansen, hoppa på det här direkt!
SAMTLIGA som deltar aktivt genom att rida Sverigeritten 2020, den nationella- såväl som den lokala
vinner MINST en webbaserad föreläsning!
SAMTLIGA ridna kilometer (mellan 13/6–16/8) räknas, oavsett om man rider dem på dagsetapper
längs Sverigeritten 2020 eller i en klubbarrangerad ritt. Alla deltagare i Sverigeritten 2020 och
Sverigerittutmaningen har möjlighet att tävla om både lagvinsterna och de individuella priserna!

Så här går det till!
Det är lämpligt att föreningen utser en ansvarig som håller i arrangemanget, som sen i sin tur kan
delegera uppgifterna.
INSTRUKTIONER för Sverigerittutmaningen – de klubbarrangerade ritterna
1. Arrangera ritter för klubbens medlemmar med offentlig inbjudan
Föreningen bjuder in sina medlemmar till ritter, genom att annonsera på föreningens
Facebooksida, Instagram, hemsida, genom e-post eller mun till mun-metoden o.s.v.
Ritterna ska vara öppna för alla medlemmar som vill delta, inget krav finns på deltagande
antal ryttare. Hur och var man vill utföra ritterna är helt upp till er i föreningen. Det måste
dock vara ett offentligt klubbevenemang.
Man kan arrangera en ”hemma hos”- ritt där man samlas hemma hos en av medlemmarna,
rider en viss sträcka, fikar lite och tar lite roliga bilder. Ritterna kan vara hur korta eller långa
man vill, men ju längre sträcka föreningen får ihop, desto större chans att vinna någon av de
åtråvärda priserna!
2. Samla in pengar till min stora dag
Det finns MÅNGA olika sätt att samla in pengar till stiftelsen Min stora dag. Det är upp till
arrangörerna att utforma insamlingen på det sätt som passar dem bäst, utifrån sina
förutsättningar. Först och främst kan man, på olika sätt, uppmuntra till och informera om den
Facebook-insamling för Min stora dag som pågår på Sverigerittens FB-sida
https://www.facebook.com/Sverigeritten/ och tipsa folk om att man kan skänka pengar där…
Detta är också det enklaste sättet och innebär minimal arbetsinsats.

Ett annat sätt kan vara att fixa fikaförsäljning eller liknande längs ritten där överskottet
skänks. Här får man tänka på läget vi är i, med Corona-tider och allt. Inga stora folksamlingar,
och se till att man kan hålla avstånd till varandra och till ryttarna som rider förbi.
Man kan skaffa sponsorer som mot en summa får publicering på föreningens Facebooksida,
kanske ett plakat på en tävling (så fort det är ok att hålla tävlingar igen) kanske ett tryck på
ryttarnas tröjor eller liknande.
Man kan arrangera ett lotteri där pengarna man får in skänks till stiftelsen Min stora dag.
Viktigt är, för att inte bryta mot lotterilagen, att lotterna kostar max 10 kr/lott och att de säljs
lokalt. Högsta värdet på vinsten får inte överstiga 7 700 kr. Det är helt ok att ”annonsera” om
lotteriet på föreningens hem- och FB-sida men lotterna får inte säljas över nätet utan måste
säljas fysiskt, ”på plats”. Kanske vid en eller flera av samlingsplatserna efter ryttarnas
planerade rutt, vid ett fikastopp eller liknande.
Möjligheterna är oändliga, om man bara har lite fantasi!
3. Rapportera in ritten via Google Formulär och Instagram
Besvara frågorna i Googleformuläret - https://forms.gle/a3mySkN5c1L9VXbHAGör ett inlägg
på Instagram - https://www.instagram.com/
Här kan man även delta i Sverigeritten2020´s fototävling. Skriv DITT NAMN, TAGGA (när
man taggar en sida så använder man symbolen @ ”snabel-a”) :
@sverigeritten2020
Sen så ska man HASHTAGGA (då använder man symbolen # ”hashtag”) :
#siftävling
#horsesoficeland
#islandshestar
#sverigeritten2020
#equilabapp
#töltriding
#minstoradag
Sen vill vi att man taggar varje bild man vill ha med i tävlingen med @sverigeritten2020.
Ju mer man taggar, desto lättare är det för juryn att hitta bilderna i flödet, men det här är de
taggar man MÅSTE komma ihåg för att delta i tävlingen. (Vi kommer att lägga en liten
lathund på alla taggar på Sverigeritten2020s Facebooksida, så man lätt kan kopiera och klistra
in i sitt inlägg.)
(Bra att veta kan vara att även dessa foton är inom tävlan OCH den som laddat upp är också
vinnare vid ev. vinst!) Observera att Svenska Islandshästförbundet, i samband med att du
skickar in ditt/dina foton till tävlingen också erhåller rättigheten att använda det/dem i
kommande SIF-sammanhang.

PRISER
Sverigerittsutmaningens priser är av olika slag. Det finns lagpriser och det finns individuella priser.
Lagpriserna kan vinnas av de aktivt deltagande medlemmarna i de lokalföreningar som tillsammans
ridit ihop minst lika många antal km som Sverigeritten 2020 är lång d v s 1748 km. De individuella
priserna kan vinnas av SIF-medlem som aktivt ridit med på en eller flera av dagsetapperna längs den
nationella Sverigeritten 2020 ELLER ridit med på en inrapporterad klubbarrangerad ridtur under
perioden 13/6–16/8.
LAGPRISER


2 månaders PREMIUMmedlemskap (Equilab, detta vinner SAMTLIGA deltagare som uppfyller
villkoret för att vinna lagpris.



SportSM-biljetter 2021, 2-dagarsbiljetter dag 2 och 3 (SIF) EN förening kommer att vinna
biljetterna och dessa delas då ut till dem av klubbens medlemmar som möjliggjort vinsten d v
s aktivt deltagit genom att rida.)



Hovkratsar (Granngården i Edsbyn)



Webbföreläsning

Lagpriserna kan vinnas av de aktivt deltagande medlemmarna i de lokalföreningar som tillsammans
ridit ihop minst lika många antal km som Sverigeritten 2020 är lång d v s 1748 km.
INDIVIDUELLA PRISER

•

6-dagars ridresa till Island (Horses of Iceland, Íslandshestar )

•

12 månaders PREMIUMmedlemskap i Equilab

•

En betäckning med Blakkur från Knutshyttan

•

2 dagars ridsemester med övernattning på Hälsingegård (Hälsinge Ridupplevelser)

•

Övernattning för 2, inkl hage för hästarna och en guidad ridtur (Rid i Juni)

Det ramlar in fler sponsorer hela tiden, och fler priser kommer att tillkomma!
Sponsorer:
Horses of Iceland
https://www.facebook.com/horsesoficeland
Íslandshestar
https://www.facebook.com/islandshestar/
Equilab
https://www.facebook.com/equilabapp
Rid i Juni
https://www.facebook.com/ridijuni/

Hälsinge Ridupplevelser
https://www.facebook.com/halsingeridupplevelser
Töltriding
https://www.facebook.com/toltriding
Blakkur från Knutshyttan
https://www.facebook.com/blakkurfranknutshyttan/
Granngården I Edsbyn
https://www.facebook.com/Granng%C3%A5rden-1553280324687007/?tn-str=k*F
Svenska Islandshästförbundet
https://www.icelandichorse.se/
UTJÄMNINGSSYSTEM
Eftersom antalet medlemmar i SIF:s lokalförening varierar stort har vi infört ett ”utjämningssystem”.
Beroende på medlemsantal får man tillgodoräkna sig s k ”bonusryttare” som egentligen inte finns.
Kilometerkorrigeringen, både vad gäller utjämningssystemet samt ”jokerryttare*” sköts av
tävlingsregistrator Gratia Ekström Perwe. Man rapporterar alltså endast faktiska, fysiska deltagande
ryttare!
Utjämningssystemet är som redovisas nedan;
Medlemsantal
0-50
51-100
101-200
201-300
301-400
401 <

Antal ”bonusryttare”
5
4
3
2
1
0

-

Exempel: 5 personer från lokalföreningen deltar i lokalföreningens arrangerade långritt och rider en
ritt som totalt är 2 mil lång.
5 (ryttare) x 20 (kilometer) = 100 km
Norður som har färre än 50 medlemmar kommer då att i tabellen få infört 200 km. Detta p g a att 5
av Norðurs medlemmar har ridit en runda som är 20 km lång och för detta får tillgodoräkna sig 100
km. Dessutom får de tillgodoräkna sig ytterligare 100 km (d v s 5 st ”bonusryttares” ridning) p g a
föreningens medlemsantal understiger 50 medlemmar – allt enligt utjämningssystemet.
Stormur som har fler än 401 medlemmar får istället registrerat 100 km. De får på grund av sitt höga
medlemsantal inte räkna in några s k ”bonusryttare” på sina ritter.
Gandur har drygt 301 medlemmar. De ”får”, i systemet 20 km, p g a att de enligt utjämningssystemet
är berättigade en bonusryttare.
Utjämningssystemet kommer att medföra att en lika lång arrangerad ritt, med samma antal
deltagande ryttare, registreras olika vad gäller intjänade kilometer. Detta beroende på det totala
antalet medlemmar i de respektive föreningarna.

Så här kommer det alltså att se ut, i redovisningstabellen, om 5 ryttare i nedanstående föreningar
rider en 20 km lång runda.
Norður

400 km

(p g a 5 st “bonusryttare” – medl.antal understiger 50 st)

Stormur

100 km

(p g a 0 st “bonusryttare” – medl.antal överstiger 401 st)

Gandur

120 km

(p g a 1 st “bonusryttare” – medl.antal är 301–400 st)

* För att gynna medlemsvärvning har vi även infört så kallade ”JOKER-ryttare”! Det är de ryttare
som deltar och har löst medlemskap mellan den 13/6–16/8. Deras ridna kilometer multipliceras
med 2 – deras ridna sträckor blir alltså dubbelt så långa i registreringen!!!
Vill du dessutom ha lite färdigt och/eller lättillgängligt material att använda för att marknadsföra
islandshästen, SIF och din egen förening i samband med att den nationella Sverigeritten passerar i din
förenings närområde eller då klubben vill ha medial upp-märksamhet när den genomför ritter i
Sverigerittutmaningen (eller för all del vid andra tillfällen) kan du gärna använda dig av det pressbrev
och den informationsfolder (PDF-fil för utskrift) som ligger på SIF:s hemsida
https://www.icelandichorse.se/FRITID/
(I pressbrevet kan du byta ut den röda texten till att passa just din lokalförening och i foldern kan du
lägga in ett eget mellanblad på vilket du kan informera om din förening. Hoppas att materialen
kommer till nytta!)
FÖRHOPPNINGSVIS kan Sverigerittutmaningen vara ett roligt sätt att engagera nuvarande
medlemmar men också ett sätt att värva nya medlemmar till den egna lokalföreningen. Detta är ju
också en aktivitet som passar ”som hand i handske” i ”Corona-tider” och som även uppfyller
Folkhälsoinstitutets krav och rekommendationer med tanke på att deltagarantalet understiger 50
personer, aktiviteten sker utomhus och innebär att man med lätthet kan hålla social distansering.
Ha det så roligt!
Med vänliga hälsningar
SIF:s Fritidssektion
Vid eventuella frågor är Du välkommen att kontakta:
Marie Svensson (SIF:s Fritidssektions ordförande) 070 458 30 74 eller trusse77@gmail.com
Gratia Ekström Perwe (tävlingsregistrator) 076 623 89 58 eller gratia@gratiasislandshastar.se

