
     
       

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2023 
 
 
FWB-yhdistys ry / FWB föreningen rf on suomalaisen lämminverisen ratsuhevosen (FWB), 
englantilaisen täysverisen, angloarabin sekä suomalaisen ratsuponin (SRP) kasvattajien ja 
hevosten etujärjestö. 
 
YLEISTÄ 
 
Tavoitteena on lisätä FWB-hevoskasvatuksen määrää ja laatua, auttaa ja neuvoa suomalaisia 
hevoskasvattajia sekä tiedottaa ja markkinoida kotimaisen kasvatuksen saavutuksia. 
 
VUODEN 2023 STRATEGIA/TAVOITTEET   
 

- Laadukkaiden tapahtumien järjestäminen nuorille hevosille 
- FWB-hevosten kiinnostavuuden lisääminen kilparatsastajien keskuudessa 
- FWB-hevosten osallistuminen nuorten hevosten MM-kilpailuihin yhdessä SRL:n kanssa 
- Menestyneimpien FWB este-, koulu-, kenttä- ja valjakkohevosten palkitseminen 
- Auttaa FWB-hevosten markkinoinnissa 

 
 
SUUNNITELMA VUODELLE 2023 
 
Kilpailu- ja näyttelytoiminta 
 

• VUODEN URHEILUHEVOSKASVATTAJA -PALKINTO 
Palkinto jaetaan vuoden 2022 rankingpisteiden perusteella kasvattajalle, jolla on 
vähintään kolme kansallisella/kansainvälisellä tasolla kilpailevaa kasvattia. 
 

• OSALLISTUMINEN HEVOSET-MESSUILLE 
FWB-yhdistys osallistuu Tampereen Hevoset-messuille yhdessä muiden järjestöjen tai 
kaupallisten toimijoiden kanssa. 
 

• GAALA JA PALKITSEMISJUHLA FWB-HEVOSTEN YSTÄVILLE 
FWB-hevosten ystävien tapaaminen järjestetään gaalapäivällisenä yhteistyössä Suomen 
Hippoksen ja Ratsastajainliiton kanssa Tampereella Hevoset-messujen yhteydessä 
15.4.2023 Hotelli Ilveksessä. 
 

• FWB-PÄIVÄ Savijärvellä 
Perinteinen FWB-päivä toukokuussa. 
  

• KYVYT ESIIN -tilaisuudet 
Koulutus- / katsastustilaisuudet 2-3-vuotiaille hevosille ja ratsuponeille.  
 

• LAATUARVOSTELU (FWB-Yhdistys /Suomen Hippos)  
4-vuotiaille lämminverisille ratsuhevosille ja 5-vuotiaille varsoneille tammoille NHF 
yhteydessä. 

 

• 5-VUOTISDERBY 
5-vuotiaille FWB-hevosille ja 6-vuotiaille varsoneille FWB-tammoille NHF yhteydessä.  
 

• BREEDERS’ PRIZE 
Päivitetyt Breeders’ Prize -säännöt ensimmäistä kertaa käytössä. 6-vuotiaille FWB-
hevosille ja 7-vuotiaille varsoneille FWB-tammoille NHF yhteydessä. 

 

• NUORTEN HEVOSTEN WBCYH-KILPAILUT 
Tavoitteena FWB-hevosten menestyksellinen osallistuminen WBCYH:n kilpailuihin. 

 

• VARSOJEN JA NUORTEN HEVOSTEN NÄYTTELY 



 

• VARSAHUUTOKAUPPA AINO MASTERSIN YHTEYDESSÄ 
 
Muu toiminta 

   
- FWB-yhdistyksen kotisivu www.finnishwarmblood.fi                                             
- FWB-yhdistys edustettuna Suomen Hippos ry valtuuskunnassa 
- FWB-yhdistys jatkaa Suomen Hippos ry Ratsu- ja ponivaliokunnan jäsenenä.  
- Tuomarikoulutus Hippoksen kanssa. 

 

 
 
TALOUS 

 
FWB-yhdistyksen jäsenille tarjotaan määrätyissä tapahtumissa (ei BP) alemmat 
osallistumismaksut (jäsen & FWB-hevonen, jäsen, muut). 
5-vuotisderbyn osallistumisoikeus on rajattu FWB-yhdistyksen jäsenille (hevosen omistajan tulee 
olla jäsen). 
Hallitus ei esitä korotusta jäsenmaksuihin eli henkilöjäsen 60,- ja yhteisöjäsenmaksu 210,-. 
 
Tarkemmat yksityiskohdat liiton arvioiduista tuloista ja menoista ilmenevät liitteenä olevasta 
talousarviosta. Tampereella järjestettävän gaalapäivällisen talousarvio ei ole mukana 
varsinaisessa talousarviossa. Gaalanpäivällisen kustannukset katetaan gaalasta saatavilla 
tuloilla. 
 
 
TIEDOTUSTOIMINTA JA MARKKINOINTI 
Tiedotus tapahtuu pääosin Facebookin, Instagramin ja yhdistyksen nettisivujen kautta. Jäsenille 
lähetetään sähköinen jäsenkirje neljä kertaa vuodessa. 
 
 
 
 
FWB-yhdistys ry / FWB föreningen rf 
Hallitus / Styrelsen 


