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1. MeLaRa:lle menestystä
Meri-Lapin ratsastajien ratsastajat ovat menestyneet tänä vuonna loistavasti kilpailuissa:
Kirkkaimpana kärkenä Tiia Kannon ja Monday’s Malvirin SM-kulta pikkuponeissa. Tiia ja
Ressu edustavat myös Helsinki International Horse Show:ssa 15. ja 17.10.
MeLaRalaisille tuli myös 5 P-SM-mitalia:
Tiia Kanto – Monday’s Malvir
Este/Ponit
pronssi
Anna-Elisa Orajärvi – Chaplis van Vrijhern
Este/Juniorit
pronssi
Ida-Maria Kesti – Pektavius
Koulu/Juniorit
kulta
Katariina Pajari – Adar
Koulu/Nuoret hevoset hopea
Joukkue (Ida-Maria Kesti – Pektavius, Eila Sieppi –
Mr Nobody ja Katariina Pajari – Larosell)
Koulu/Joukkue
pronssi
2. Loppuvuoden jäsenhinnat
Vuosi lähestyy loppuaan, joten jäsenhinnat alenivat 1.9. alkaen.
Loppuvuoden tarjous:
Täysjäsen
22,00 €
Perheenjäsen
13,00 €
Ratsastusseuran jäsenenä Sinulla on mm. voimassa tapaturmavakuutus tallilla ja
hevosten parissa ollessasi.
3. Valmennukset
Valmentajista päätetään koko seuran jäsenistön kesken seuran kaikille jäsenille
avoimessa sääntömääräisessä syyskokouksessa. Tänä vuonna syyskokous pidetään
loka-marraskuussa. Tarkempi aika ilmoitetaan piakkoin. Varaa siis ko. aika kalenteristasi
niin voit tulla vaikuttamaan seuran asioihin.
Tällä hetkellä valmentajina käyvät ja tässä sovittuja aikoja:
Arto-Pekka ”Artsi” Heino (Hinta 30 €/pv)
10.-11.10.
14.-15.11.
11.-12.12.
Pasi Meller
24.-25.10.
21.-22.11.
Timo Rokkanen – mahdollisesti tulossa joulukuussa
Katariina Pajari – pitää esteryhmiä noin viikoittain, ainakin silloin kun ehtii
Katan valmennuksissa ryhmät vauvasta vaariin ja ensikertalaisista
maajoukkueratsastajiin. Kaikki karvoihin katsomatta voivat osallistua

Tallin ilmoitustaululla ilmoitetaan Katan valmennuksista
Eerikä Häkkinen - II tason Centered Riding ®-ohjaaja tulee toivottavasti käymään jatkossa
2-3
kuukauden välein
Eerikaa emme ehdi tälle vuodelle enää saamaan, mutta ensi vuoden alkupuolella olisi
tarkoitus ottaa/saada lisää istuntaoppeja. Eerikaan/hänen valmennukseensa voi tällä välin
käydä tutustumassa Iissä 7.-8.11. Kurssi näytti olevan täynnä, mutta katsojapaikkoja
varmaankin on.

4. Syyskokous
Seuran sääntömääräinen syyskokous pidetään keskiviikkona 4.11.2009 klo
18.00 alkaen maneesikahviossa. Kokous on siis tarkoitettu kaikille seuran
jäsenille, niin senioreille kuin junioreille. Mikäli haluat olla päättämässä seuran
asioista tule paikalle.
5. Kisat
MeLaRa Seura Cupissa ratsastetaan vuosittain 4-6 osakilpailua. Koulu- ja
esteratsastus omissa cupeissa ja juniorit ja seniorit omissa sarjoissaan
Seura cupin finaaliosakilpailut 28.-29.11. Kutsu julkaistaan piakkoin.
6. Pikkujoulu
Pikkujoulut pidetään 5.12. Kaikenlaista ohjelmaideaa otetaan vastaan
hallituksen jäsenten toimesta. Mukana myös perinteiset seuran jäsenten
palkitsemiset.
7. Juniorikerholle vetäjää
MeLaRa etsii juniorien heppakerholle vetäjää. Olisitko sinä kiinnostunut
vapaaehtoistyöstä nuorten parissa? Halukkaita voidaan lähettää Nuori Suomiohjaaja kurssille. Jos kiinnostuit ajatuksesta, ota yhteyttä seuran sihteeriin:
kristiina.rauma@pp.inet.fi
8. Seura-takkeja
Muutamia seuratakkeja on vielä jäljellä
KINGSLAND Bomber-malli
koko XS
2 kpl
ROPING
koko 140 cm 2 kpl

HYVÄÄ SYKSYÄ KAIKILLE!

Terveisin MeLaRa:n puolesta sihteeri Kristiina Rauma

90,00 €
55,00 €

