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Äänestä suosikkiasi ratsastusgaalassa palkittavaksi
Ratsastusgaalan tuomaristo on nimennyt ehdokkaat, jotka tavoittelevat vuoden 2010 Vuoden
Ratsastaja, Vuoden Hevonen ja Vuoden Kilpailu / kilpailujen järjestäjä -titteleitä. Nyt yleisöllä on
mahdollisuus vaikuttaa äänestämällä omaa suosikkiaan palkinnon saajaksi! Anna äänesi
klikkaamalla oheista linkkiä. Äänestysaika on 8.-14.3.2011.
Ehdolla ovat
Vuoden Ratsastaja: Nina Fagerström, Emma Kanerva, Katja Karjalainen
Vuoden Hevonen: Eafons Escape, Donnperignon, SG Oberon
Vuoden kilpailu / kilpailun järjestäjä: Hyppää Venetsialaisiin- esteratsastuskisat ja Rannikon
Ratsastajat ry, Suomenratsujen kuninkaalliset, Team Eurohorses ry
Äänestämään tästä
Ratsastusgaalassa palkitaan lisäksi Vuoden Ratsastusseura ja talli, Ratsastusteko, Tulevaisuuden
lupaus, Lupaavin hevonen, Vuoden kasvattaja ja Vuoden hevosenomistaja -palkinnot sekä jaetaan
valiomerkit. Lisätietoa ehdolla olevista liiton sivuilta.
Pohjola-palkinto Hyvälle Seuralle
Pohjola-palkinto Hyvälle Seuralle on vuosittain jaettava tunnustus moniarvoiselle ja laadukkaalle
seuratyölle. Haku alkaa jälleen 1.4. alkaen. Lue lisää palkinnosta ja hakuohjeista.

Tilaa ennakkoon uutuuskirja Anna-Julia Kontiosta
Suomen Ratsastajainliitto ja Vudeka tarjoavat tilaisuuden tilata ennakkoon Kati
Syvärisen mielenkiintoisen uutuuskirjan ”Lähtövuorossa Anna-Julia Kontio – nuoren ratsastajan
tarina” hintaan 18 €.
”Nuoren kilparatsastajan opettavainen tarina ponivuosista nykypäivään ja tulevaisuuden
haaveisiin! Tämä kirja kertoo siitä, miten pitkälle voi päästä, kun kovasti haluaa. Kun tekee asioita
eri tavalla kuin muut, saa aikaan erilaisia tuloksia kuin muut. Se on mahdollista meille kaikille.”
Tilaa kirja ennakkoon osoitteesta emmi.kupiainen@ratsastus.fi. Ilmoita nimesi, toimitus- ja
laskutusosoite sekä kuinka monta kirjaa tilaat. SRL laskuttaa ja Vudeka postittaa kirjat viikoilla 14 ja
15, postikulut sisältyvät hintaan. Kirja julkaistaan Tampereen Hevoset-messuilla 8.4.
Tilattavissa myös SRL:n Sporttikaupasta julkaisun jälkeen.
Lähtövuorossa Anna-Julia Kontio – nuoren ratsastajan tarina
Katri Syvärinen, Vudeka 2011. 104 sivua. Suositushinta 23 €.
Ratsastajan opas kilpailumaailmaan päivitetty
Ratsastajan opas kilpailumaailmaan 2011 on ladattavissa SRL:n sivujen materiaalisalkusta. Oppaan
voi myös tilata Sporttikaupasta 5 euron hintaan.
Ilmoita seurakisoista alueiden sivuilla
Järjestääkö seurasi seuratason kilpailuita? Ilmoita kisat (päivämäärä, laji, taso, järjestämispaikka ja
seuran www-osoite, josta tarkempi kutsu löytyy) aluesihteerille. Osan alueista sivuilla julkaistaan
jopa koko kutsut, katso tarkemmat ohjeet oman alueesi sivuilta.
Tavoitteena on ottaa Kipan seurakilpailukalenteri käyttöön vuonna 2012, joten tämä alueiden
sivuilla ylläpidettävä kalenteri on askel sitä kohti. Jäsenistöltä on tullut toiveita, että myös
seurakilpailut löytyisivät alueellisesti liiton sivuilta, ja näin pyrimme toteuttamaan toiveen. Alueet
tarjoavat myös ohjeita kisajärjestäjille ja koulutusta. Kaikkien kutsuja ilmoittaneiden seurojen
kesken arvotaan esinepalkintopaketti (8 pakettia, yksi per alue)!
Kilpailukutsujen julkaiseminen Kipassa
Suomen Ratsastajainliitto suosittelee, että kilpailukutsut julkaistaan noin kahta kuukautta ennen
kilpailua, jotta ratsastajat voivat suunnitella kilpailukauttaan. Toimihenkilöitä on helpompi saada,
ja kilpailuun saa varmemmin tarpeeksi osallistujia, kun on ajoissa liikkeellä. Jos kutsu on vielä työn
alla, kannattaa Kipassa merkitä lisätietokenttään aiotut luokat esim. ”Alueluokat 80-110 cm tai
helppo B-A. Luokkia myös suomenhevosille ja poneille.” SRL:n sarjakilpailumerkintöjä ei saa
poistaa lisätietokentästä, edes kilpailun jälkeen.

Kun kutsu on valmis, tarkistuta se tuomariston puheenjohtajalla. Kun pj-tuomari
on hyväksynyt kutsun, ilmoita siitä sähköpostilla lajin kutsujen tarkastajalle
(tiedot alla) ja Ratsastajainliiton kilpailupäällikölle Marian Seppälälle
marian.seppala@ratsastus.fi.
Kansallisten kutsujen tarkistajat
Kenttäratsastus: Pirkko Herd 041 585 0050, pirkko.herd@hevosopisto.fi
Kouluratsastus: Osmo Metsälä, p.0400-617473, osmo.metsala@pp.inet.fi
Lännenratsastus: lannenratsastusjaosto@gmail.com
Valjakkoajo: Kati Honkanen 040 731 2034, katiho@kolumbus.fi
Vammaisratsastus: Päivi Anttila 0400 728298, p.anttila@kolumbus.fi
Vikellys: Karolina Wickholm 050 371 5576, karolina.wickholm@gmail.com ja/tai Petra Skog 050
5941402, petra.skog@gmail.com
Este- ja matkaratsastuksessa kutsut tarkastaa vain tuomariston puheenjohtaja.
Aluekilpailukutsujen tarkistusohjeet löytyvät alueiden sivuilta www.ratsastus.fi/alueet Jos
kansallisessa kilpailussa on alueluokkia, tulee ne ilmoittaa ko. alueelle ja tarkistuttaa ko. alueen
kutsujen tarkistajalla.
Uusi lännenratsastusjaosto on aloittanut toimintansa
Uusi lännenratsastusjaosto on aloittanut tehtävänsä. Ensimmäisessä kokouksessa käsiteltiin lajin
toimintakenttää, haasteita ja mahdollisuuksia. Jaoston tiedotusta tullaan parantamaan mm. uuden
sähköpostilistan avulla. Listalle voivat liittyä kaikki halukkaat seurat, järjestöt sekä yksittäiset
henkilöt. Sähköpostilistan osoite on http://groups.google.com/group/lannenratsastusjaostoyleinen. Listalle liittyminen tapahtuu joko lähettämällä vapaamuotoisen viestin osoitteeseen
lannenratsastusjaosto@gmail.com tai Google-tunnuksilla suoraan listan internet-sivuilla olevan
linkin kautta.
Kaikkia lännenratsastuksen parissa toimivia ja lajista kiinnostuneita kannustetaan lähettämään
omia ehdotuksiaan, ideoitaan ja kommenttejaan osoitteeseen: lannenratsastusjaosto@gmail.com.
Jaosto on olemassa juuri teitä varten!
Uusi jaosto kiittää aikaisempia jaostoja lajin eteen tehdystä työstä. Uusi jaosto tulee tekemään
parhaansa vastatakseen kehittyvän lajin haasteisiin. Jäsenistön tuki on edellytys onnistumisessa
tässä tehtävässä!
LISÄTIETOJA:
Tuomas Nuutinen, lännenratsastusjaoston puheenjohtaja, puh. +358 (0)44 0343400,
tuomas.nuutinen@gmail.com, lannenratsastusjaosto@gmail.com
Marian Seppälä, Suomen Ratsastajainliitto ry, Kilpailu- ja koulutuspäällikkö, +358 (0)9 22945243,
+358 (0)50 559 1171, marian.seppala@ratsastus.fi
Lännenratsastusjaoston virallinen Internet-sivusto löytyy osoitteesta
www.ratsastus.fi/lajit/lannenratsastus/lannenratsastusjaosto

Uusia kouluohjelmia
Alkaneella kilpailukaudella on käytössä uusia kouluohjelmia, jotka on nyt lisätty
Kipaan ja materiaalisalkkuun. Päivitetyn ohjelmavihkosen voi tilata Sporttikaupasta.
Uudet ohjelmat:
Helppo A:10 2011
Vaativa B:MB Special 2011
Vaativa B FEI:n CCI/CIC*** A-kenttäkilpailuohjelma 2009
Vaativa B FEI:n CCI/CIC*** B-kenttäkilpailuohjelma 2009
FEI:n nuorten hevosten (4-, 5- ja 6-v) ohjelmissa on muutettu vähennyksien määräytyminen.
Aiemman pistevähennyksen sijaan, vähennetään väärinratsastuksesta prosentuaalinen osuus.
Seuraavat ohjelmat poistuivat:
Helppo B:1
Helppo A:3
Vaativa B:4
Vaativa B:5
Nämä ohjelmat on poistettu Kipasta, joten ne eivät myöskään siirry Equipeen, eikä niitä näin ollen
voi enää käyttää kisoissa.
Ryhmäratsastus – uusi arvostelumuoto
Koulujaosto järjesti keväällä ensimmäisen koulutuomareille suunnatun ryhmäratsastuksen
arviointikurssin Ypäjällä. Tällä kaudella kisamenetelmää testataan. Tulosten ja palautteen
perusteella arvioidaan käytön laajentamista. Ohjelmavihkoon tulee kaksi ryhmäratsastusohjelmaa:
A2, E2. Kipaan ohjelmat tulevat vasta kaudella 2012, mikäli arvostelumuoto katsotaan Suomen
oloihin toimivaksi.
Your Move - Osta ranneke tai päivälippu!
Your Move Suurtapahtuman SPORT -viikonloppu (27.5.-29.5.2011) lähestyy. Viikonloppuun on
mahdollista ostaa kaikki kolme päivää kattavia rannekkeita. Näiden rannekkeiden hinta nousee,
mitä lähemmäksi tapahtumaa mennään. Lisätietoja: ratsastuksen Your Move -sivuilta.
Päiväkohtaiset pääsyliput tapahtumaan voi lunastaa Tiketistä: www.tiketti.fi. Suurtapahtuman
pääsyliput oikeu avat tapahtuma-alueen monipuoliseen tarjontaan valitsemanasi päivänä.
Päiväliput ovat tarkoitettu ajalle 27.5.-1.6., pe klo 15-22, la-su 12-22 ja ma-ke 15-22. Liput ovat
tarkoitettu kaikille niille, jotka eivät osallistu Suurtapahtumaan oman koulunsa tai seuransa kautta.
Seuratuki - vielä ehtii!
Seuratoiminnan kehittämistukea voi anoa 15.3. mennessä. Tarkista hakuehdot ja täytä hakemus
osoitteessa www.seuratuki.fi.

Vuoden Ratsastusseurat -kilpailu
Muistattehan lähettää osallistumislomakkeenne ajoissa, 18.3. mennessä!
Huippurahapalkintojen lisäksi kaikkien kilpailuun osallistuneiden seurojen kesken arvotaan 10 kpl
2 hengen lippuja Ypäjän Finnderbyyn. Lisätiedot.
Sinettiseurahaku 2011
Ratsastuksen Sinettiseurahaku on päällä koko kevään ajan. Tutustu hakukriteereihin ja aikatauluun
SRL:n Sinettisivuilla ja ilmoita oma seurasi mukaan lasten ja nuorten toiminnan laatuseurojen
luetteloon!
Tilaa LUM -verkkolehti sähköpostiisi!
Liikunnan ja Urheilun Maailma (LUM) on Suomen Liikunnan ja Urheilun (SLU) julkaisema
liikuntakulttuuriin ja -politiikkaan erikoistunut verkkolehti. Lehti tarjoaa ajankohtaista tietoa
liikunnan ja urheilun taloudesta, politiikasta, tutkimuksista, liikuntajärjestöjen linjauksista ja
muista päivänpolttavista asioista. Lehti ilmestyy Internetissä 16 kertaa vuodessa. Seuroilla on
mahdollisuus tilata verkkolehti omaan sähköpostiosoitteeseen. Hyödynnä etusi ja tilaa:
http://www.slu.fi/lum/tilaa_otsikkolinkit/

Mukavaa kevättä kaikille!
Seuraava sähköinen seuratiedote ilmestyy viikolla 14.

