SUOMEN RATSASTAJAINLIITON SÄHKÖINEN SEURATIEDOTE HELMIKUU 2013

SRL YLEISTÄ

Ratsastajainliiton Ratsastusgaala ja kevätkokous laivalla – ilmoittautuminen alkanut!
Ratsastajainliiton Ratsastusgaala järjestetään 19.–21.4.2013 Tallink Silja -risteilyllä Helsingistä Tukholmaan.
Risteilylle ilmoittaudutaan 21.3.2013 mennessä nettisivujen sähköisen lomakkeen kautta tai sähköpostitse
osoitteeseen sari.siltala@ratsastus.fi.
Lisätietoja Ratsastusgaalasta

Ratsastajainliiton sääntömääräinen kevätkokous pidetään laivan ollessa satamassa Helsingissä sunnuntaina
21.4. klo 11.00 alkaen. Pelkkään kevätkokoukseen voi osallistua veloituksetta satamasta lunastettavalla
vierailijakortilla. Laivan kulunvalvonta on ulkoistettu vartiointifirmalle, joten on todella tärkeää, että
saamme kaikkien laivalle tulijoiden nimet ja syntymäajat etukäteen. Kevätkokoukseen ilmoittaudutaan
nettisivujen sähköisen lomakkeen kautta. Kevätkokouksen ilmoittautuminen päättyy 12.4.2013.
Kevätkokouskutsu lähetetään seurojen yhteyshenkilöille 3.4.2013. Kevätkokouksen materiaalit julkaistaan
samana päivänä liiton nettisivuilla.

Lisätietoja kevätkokouksesta
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Ehdota vuoden 2012 parhaita
Suomen Ratsastajainliitto palkitsee vuosittain menestyneitä urheilijoita, hevosia sekä seuratoimijoita
Ratsastusgaalassa huhtikuussa. Kilpailusuoritusperusteisten palkintojen saajat valitsee jäsenistön esitysten
perusteella Ratsastusgaalan tuomaristo. Kolmessa kategoriassa voittaja ratkeaa yleisöäänestyksellä
tuomariston valitsemien ehdokkaiden joukosta. Palkitsemistilaisuus järjestetään lauantaina 20.4.2013
Helsinki-Tukholma risteilyllä.
Jäsenistö on tervetullut antamaan ehdotuksensa palkittaviksi. Ehdotuksia otetaan kategorioihin:










Vuoden Ratsastaja (yleisöäänestyksen perusteella)
Tulevaisuuden lupaus
Vuoden Ratsastusteko
Vuoden Ratsastuskilpailu/Kilpailunjärjestäjä (yleisöäänestyksen perusteella)
Vuoden vapaaehtoinen
Vuoden hevonen (yleisöäänestyksen perusteella)
Tulevaisuuden hevonen
Vuoden kasvattaja
Vuoden hevosenomistaja

Pyydämme perustellut ehdotukset palkittavista 20.2.2013 mennessä sähköpostilla kaisa.kujala@ratsastus.fi
tai osoitteeseen SRL Kaisa Kujala, Radiokatu 20, 00093 VALO, faxilla 09-149 68 64. Tee ehdotukset
lomakkeella, joka löytyy (sivun oikeasta yläkulmasta) täältä.

SEURA-JA JÄSENPALVELUT

Vuoden 2013 jäsenetuesite tilattavissa
Liiton vuoden 2013 jäsenedut esittelevä esite on valmistunut. Esitteitä voi tilata maksutta osoitteesta
nina.kaipio@ratsastus.fi. Esite on tulostettavissa myös seuratoiminnan sivuilta.

Vetovoimaisin seura-kilpailun voittajat selvillä
Ratsastajainliiton syksyn jäsenhankintakampanjan voittajaseurat on valittu ja esitelty liiton nettisivuilla.
Onnittelut voittajille!

Haku liiton seurakehittämisvalmennukseen
Ratsastusseuroilla on jälleen mahdollisuus osallistua Ratsastajainliiton seurakehittäjien tarjoamaan
seurakehittämisvalmennukseen. Valmennukseen kutsutaan mukaan 3-6 ratsastusseuraa, joille laaditaan
oma toimintalinja ja/tai strategia.
Lisätietoja ja hakuohjeet
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Oletteko jo nuorisotoiminnan laatuseura vai onko se tähtäimessä?
Sinettiseurat ovat nuorisotoiminnan laatuseuroja, josta tunnustuksena niille on myönnetty Nuori Suomi
Sinetti. Ratsastuksessa on tällä hetkellä 22 Sinettiseuraa.
Tutustukaa Sinettikriteereihin ja testatkaa oman seuranne Sinettikunto. Kriteerit auttavat seuraa
kehittämään toimintaansa. Kun Sinettiseuraksi on päässyt, saa käyttöönsä Sinettiseuraedut, kuten ilmaiset
materiaalipaketit hevoskerhon ohjaajien koulutuksiin. Tämän vuoden Sinettiseurahaku on käynnissä, ja se
päättyy 19.5.2013.
Lisätietoja Sinettiseuratoiminnasta

Seuratoiminnan kehittämistuki 2013
Vuonna 2013 seuratoiminnan kehittämistuki haetaan suoraan Opetus- ja kulttuuriministeriöltä.
Kehittämistuen tavoitteena on tarjota laadukasta toimintaa mahdollisimman monelle, ennen kaikkea
lapsille ja nuorille, kohtuukustannuksin. Keinona on perustoiminnan kehittäminen esimerkiksi päätoimisen
tai osa-aikaisen palkkaamisen, osaamisen lisäämisen, paikallisen yhteistyön tai seuran strategiaprosessien
avulla.
Tukea voidaan myöntää kampanjoihin, tapahtumiin ja tilaisuuksiin, osaamisen lisäämiseen (esim.
koulutukset), paikalliseen yhteistyöhön, hyvien mallien käyttöön ottoon ja uusiin innovaatioihin, joita
voidaan kerätä ja mallintaa muiden seurojen käyttöön. Hankkeiden kesto voi olla yhdestä kolmeen
vuoteen.
Lisätietoja ja hakuvinkit

Vuoden Ratsastusseurat 2012 -kilpailu käynnissä
Hyvälle ratsastusseuralle jaetaan vuosittain tunnustuspalkinto laadukkaasta ja monipuolisesta seuratyöstä.
Suomen Ratsastajainliitto ja sen alueet haluavat näin kiittää seuroja tärkeästä vapaaehtoistyöstä.
Vuoden Ratsastusseurat 2012 -kilpailussa palkitaan kolme (3) valtakunnallisesti ansiokasta ratsastusseuraa
1000€:n palkinnolla. Kilpailussa palkitaan lisäksi jokaisen alueen paras seura. Alueiden parhaimmat seurat
palkitaan 500€:n palkinnolla. Kaikkien kilpailuun osallistuneiden seurojen kesken arvotaan tuotelahjoja.
Lisätietoja ja hakuohjeet

Kuntohaasteen alueelliset starttipäivät lähestyvät
Ratsastajainliiton Kuntotyöryhmä järjestää Kuntohaasteen yhteydessä alueellisia starttipäiviä ja
hyvinvointiseminaareja, joiden aikana joukkueella on mahdollisuus kuntotestaukseen edullisesti.
Starttipäivät keväällä:
• Lauantai 30.3. klo 10–15, Tampereen Ratsastuskeskus
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• Lauantai 27.4. klo 10–15, Oulun ravirata, Äimärautio/Oulun Ratsastajat ry
Lisätietoja Kuntohaasteesta
HUOM. Muistattehan ilmoittautua Kuntohaasteeseen ja alueellisiin starttipäiviin!

Urheillen terveyttä: Liikkuva Ratsastaja -hanke seuroille
Liikkuva Ratsastaja -hanke on ratsastusseuroille suunnattu hanke, jossa koulutetaan ratsastusta tukevan
oheisliikunnan ohjaajia. Ohjaajakoulutukseen voivat osallistua kaikki ratsastuksen oheisliikunnasta
kiinnostuneet. Hanke on osa kansainvälistä Urheillen Terveyttä -ohjelmaa ja se toteutetaan vuosien 2013–
2014 aikana.
Lisätietoja hankkeesta

HEVOSTAIDOT JA HEVOSEN HYVINVOINTI

Hevostaitokansio päivittyi kierrekantiseksi Hevostaito-oppaaksi








Hevostaito-opas on joka tallin ja harrastajan peruskäsikirja.
Noin 200 sivua asiaa hevosen hoidosta, lääkinnästä ja ruokinnasta.
Teoriapohja hevoskerhoihin, kaikkiin hevostaitomerkkisuorituksiin ja hevostaitokilpailuihin.
Päivitetty ja täydennetty sisältö, uusittu ulkoasu, mutta vanha hinta 25 e.
Tilaukset nettikaupasta, posti- ja toimituskulut lisätään hintaan.
Tulossa lähiviikkoina myös Hevostaito-oppaasta pilkotut merkkisuoritusvihkot: Perushoito, Hoito I,
Hoito II, Lääkintä ja Ruokinta.
Merkkisuorituskurssien lisäksi vihkot sopivat myös muille hevostaitokursseille ja esimerkiksi
Perushoito-vihko alkeiskurssilaisille.

Ratsastuskenttä-taulu harrastajille - piirrä ja pyyhi pois
Tukeva, noin A4-kokoinen laminoitu taulu, jonka toisella puolella on lyhyt ja toisella pitkä ratsastuskenttä
kirjaimineen. Harjoittele koulu- ja esteradat sekä ratsastuskentän tiet sujuviksi: piirrä ja pyyhi pois. Taulun
hinta on 7 e sisältäen mustan valkotaulutussin. Posti- ja toimituskulut lisätään hintaan, tilaukset
nettikaupasta. PS. Sopii hyvin myös ratsastuskilpailuiden palkinnoksi.

Ratsastuskenttä-taulu opettajille ja valmentajille, talleille ja seuroille - piirrä ja pyyhi pois
Iso, tukeva 60x100 cm kokoinen laminoitu taulu, jonka molemmin puolin on pitkä ratsastuskenttä
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kirjaimineen. Toisella puolella kirjaimet ovat vaakasuunnassa ja toisella puolella pystysuunnasta, jolloin
kenttä voidaan hahmottaa tarpeen vaatimalla tavalla. Lyhyen kentän saa rajattua pitkästä radasta yhdellä
viivanvedolla. Ripustusnauhat, jolla taulun saa vaikkapa maneesin seinälle. Kätevä hyödyntää esimerkiksi
tunneilla ja valmennuksissa sekä ratsastusleirien teoriatunneilla ja erilaisissa koulutuksissa. Piirrä ja pyyhi
pois mukana tulevilla erivärisillä tusseilla. Taulun hinta 35 e sisältäen 4 valkotaulutussia. Posti- ja
toimituskulut lisätään hintaan, tilaukset nettikaupasta. PS. Säilytyksen ajaksi taulu taittuu kahtia.

Kaikkien hevostallien on täytettävä tilavaatimukset 1.1.2014 alkaen
• Oleelliset asiat karsinan koko ja tallin korkeus
• Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa säädetään eläinsuojeluvaatimuksista, joita on noudatettava
hevosten pidossa. Kaikkien eläinsuojien, myös vanhojen tallirakennusten, on täytettävä tilavaatimukset
siirtymäkauden jälkeen viimeistään 1.1.2014.
• Asetus määrittelee mittojen suhteen minimivaatimukset ainoastaan tallin korkeudelle sekä karsinoiden
koolle.
Lisätietoja: täältä.

Hevoset 2013- messut Tampereella 6 - 7.4.2013
Ohjelmassa mm.
o Keskustelufoorumi hevosalan ammatillisesta koulutuksesta ja käytännöistä (harjoittelijat ja työssäoppijat)
la klo 15–17. Seminaariin vapaa pääsy ja messuliput alennuksella.
o Ratsastuskouluoppilaiden Olympialaiset la 6.4. Tyyliesteratsastuskilpailu Hämeen alueen
ratsastuskouluille. Myös Huutosakkijoukkueet matkaan!
o Talli 2014 -seminaari su 7.4. Ajankohtaista tietoa niin ministeriöstä, Evirasta kuin läänineläinlääkäreiltä
tulevista tallien kokovaatimuksista.
Lisätietoa ja ilmoittautumiset: kielo.kestinmaki@ratsastus.fi

KILPAILUTOIMINTA
Ratsastajan opas kilpailumaailmaan 2013
Ratsastajan opas kilpailumaailmaan on päivitetty tämän vuoden sääntömuutoksien myötä. Opas on
luettavissa ja tulostettavissa veloituksetta sähköisessä muodossa ja tilattavissa valmiiksi tulostettuna 5
euron hintaan nettikaupasta. Hintaan lisätään posti- ja toimituskulut. SRL:n Sinettiseuroille opasta
toimitetaan veloituksetta 5 kpl/seura helmikuun aikana.
Ratsastajan opas kilpailumaailmaan pitää sisällään toimintaohjeita ratsastuskilpailuihin sekä
sääntökoosteen koulu- ja esteratsastuksen sekä yleisen osan kilpailusäännöistä.
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Opas on tarkoitettu:
• Harrastajille, jotka suunnittelevat ratsastuskilpailuihin osallistumista tai ovat jo osallistuneet kilpailuihin,
mutta kaipaavat lisää tietoa säännöistä ja toimintatavoista.
• Vanhemmille, jotka haluavat tietää lisää lapsen harrastuksesta sekä ymmärtää, mistä lajin
kilpailutoiminnassa on kysymys.
• Ammattilaisille, jotka kouluttavat ja opastavat ratsastajia kilpailu-uran alussa.
• Ratsastusseuroille, jotka järjestävät kilpailulupien saamiseen tai kilpailuihin osallistumiseen liittyviä
koulutustilaisuuksia.
Lisätietoja oppaasta

Hevoshullu -seurakilpailut saivat huiman suosion
Hevoshullu-kisojen sponsorilaatikot varattiin loppuun muutamassa päivässä, kiitokset kaikille
ilmoittautuneille! Vuoden 2013 kisajärjestäjät löytyvät täältä.
Sponsorilaatikkoja ei riittänyt valitettavasti kaikille halukkaille, mutta jonoon jääneille toimitetaan
sähköpostilla kisaohjeistus (mm. säännöt, radat, hevostaitokisojen kysymykset), jonka perusteella kisan voi
kuitenkin järjestää. Palkinnot pitää tässä tapauksessa hankkia itse. Jos seuranne haluaa kisaohjeistuksen
käyttöönsä, sen voi tilata edelleenkin ilmoittautumislomakkeen kautta. Hevostaito- ja keppihevoskisojen
ohjeistuksen voi saada myös sellaiset seurat, joilla ei ole yhteistyötä SRL:n jäsentallin kanssa.
Lisätietoja Hevoshullu-kisoista täältä.

Equipen online-versio
Equipen onlinesta puuttuu vielä seurojen logoja niin kilpailunjärjestäjänä kuin kilpailijoiden edustamien
seurojen logoja. Toimitatteko logoja seuraavassa muodossa: koko 128x128 pikseliä, tallennusmuoto .png,
taustaväri läpinäkyvä ja tallennetaan nimellä seuranne id numerolle. Mikäli seuran id ei ole tiedossa, niin
tallentakaa seuran nimellä.
Lisätietoja ja logojen toimitusosoite tuula.tella@ratsastus.fi

Kilpailujen järjestäjäseurojen tunnistaminen
Suomen Maksuturvan on toimintaansa koskevan lainsäädännön vaatimusten mukaisesti tunnistettava
jatkuvat edunsaajat, jotka tässä tapauksessa ovat Ratsastajainliiton alaisia ratsastusseuroja. Pyydämmekin
ratsastusseuroja ystävällisesti täydentämään Kipasta löytyvän lomakkeen ja toimittamaan sen
allekirjoitettuna Suomen Maksuturvalle lomakkeella olevien ohjeiden mukaisesti viipymättä.
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Lomake löytyy Kipasta seuratunnuksilla kirjautumisen jälkeen linkistä: ”Anna seuratiedot Maksuturvaa
varten”. Ne seurat, jotka ovat jo täyttäneet lomakkeen mutta tiedot ovat muuttuneet, niin lomake on
täytettävä uudelleen.
Tiedustelut: Tuula Tella, tuula.tella@ratsastus.fi, puh. 050 522 8622.

KOULUTUKSET JA TAPAHTUMAT
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ratsastajan terveyspäivä, Siilinjärvi, la 9.2. klo 11.30 - 17.00
Tallirakentamisen teemailta, Alavus, to 14.2. klo 17.00
Match show, Laitila, la 16.2. klo 11.00
Equestrian Balance luentosarja, Orimattila, la 16.2. - su 17.2.
Kari Vepsän hevostaitokurssi, Kotka, su 17.2.
Hevosen biomekaniikka - liikkuminen, Espoo, ma 18.2.
EAI-koulutus, Kouvola, ti 19.2.
Hevosen vaihtoehtoishoidot, Teuva, to 21.2. klo 17.30
Metsäajo työhevosella -kurssi, Merijärvi, la 23.2. klo 09.00 - 16.00
Valjakkoväen seminaari ja virkistyspäivä, Ypäjä, la 23.2. - 15.00
Tiedolla vai tuurilla, Seinäjoki, la 23.2. klo 12.00 - 14.00
Hevosen biomekaniikka - tutkimuksesta käytäntöön, Espoo, ma 4.3.
Pelon hallinta ja kilpailujännitys, seinäjoki, to 7.3. klo 17.00
Mielenterveyden ensiapu 1-peruskoulutus (1 op), Kouvola, la 9.3. klo 09.30 - su 10.3. klo 15.30
EAI-koulutus, Lappeenranta, ti 12.3.
Psyykkisen valmennuksen luento, Vaskio, la 16.3. klo 13.00 - 15.00
Ratsastajan kuntotestaajakoulutus, osa 1, aerobinen kunto, Helsinki, ma 25.3. klo 10.00 - 17.00
Ensiapu 1 -kurssi, Kalajoki, ma 25.3. - ti 26.3.
Tampereen messu- ja urheilukeskus, Hevoset -messut, Tampere, la 6.4. - su 7.4.
Ratsuvalmennusfysiologian seminaari, Ypäjä, la 6.4. klo 09.30 - su 7.4. klo 17.00
EA I-kurssi, Riihimäki, la 13.4. - su 14.4.

Kerhonohjaajakoulutusta ja nuorisotoimintaa
o
o
o
o

Hevoskerhon ohjaajien peruskurssi, Alavus, la 9.2. klo 09.30 - 17.00
Hevoskerhon ohjaajien peruskurssi, Kaarina, la 2.3. klo 09.00 - 17.00
Hevoskerhon ohjaajien jatkokurssi, Kaarina, su 3.3. klo 09.00 - 17.00
Ratsastuksen Sinettiseurojen tapaaminen, la 13.4., Aulangon Ratsastuskoulu

Seuratoimijoille
o
o

ESLUn seuraseminaari, seuran verotus, Hki, la 9.2.
Urheilu- ja liikuntaseurojen verotuskoulutus, Kuopio, ma 11.2. klo 17.00 - 20.00
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o
o
o
o
o
o

Seuratuen infokoulutus, Turku, ke 13.2. klo 18.00
Seuratuen infokoulutus, Pori, ti 19.2.
Päätä oikein -kurssi yhdistystoiminnasta, Kuopio, ke 27.2. klo 17.30 - 20.30
Urheiluseuran talous ja verotus -koulutus, Pori, ti 5.3. klo 18.00 - 21.00
Urheilu- ja liikuntaseurojen viestintäkoulutus, Kuopio, ma 11.3. klo 17.30 - 20.30
ESLUn seura-akatemia, seuran hallinto, Hki, ti 19.3.

Sääntökoulutusta kilpailijoille
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Sääntökoulutus, Siilinjärvi, la 9.2. klo 12.00 - 15.30
Kilpailusääntökoulutus, Paimio, su 10.2. klo 10.00 - 15.00
Sääntökoulutus, Salo, su 10.2. klo 15.00 - 16.00
Tavat & Taidot Takaisin ja kilpailijoiden sääntökoulutus, Lahti, ma 11.2.
Sääntökoulutus, Savonlinna, ma 11.2. klo 17.00 - 20.00
Kilpailijoiden sääntökoulutus ja TTT, Tampere, ke 13.2. klo 18.00
Kilpailusääntökoulutus aluelupaa hakeville, Jämsä, su 17.2.
Sääntökoulutus, Kaarina, su 17.2. klo 12.00 - 15.00
Sääntökoulutus kilpailuluvan hakijoille, Hyvinkää, su 17.2.
Kilpailijan sääntökoulutus, Hevosopisto Ypäjä, ma 18.2. klo 18.00
Sääntökoulutus, Somero, su 24.2. klo 10.00 - 12.00
Sääntökoulutus, Jyväskylä, to 28.2. klo 18.00
Sääntökoulutus, Uusikaupunki, to 28.2. klo 18.00 - 20.00. Myös valjakkoajo!
Sääntökoulutus, Pori, la 2.3. klo 12.00 - 15.00
Kilpailulupakoe, Hevosopisto Ypäjä, ma 4.3. klo 18.43

Toimihenkilökoulutuksia
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Estetuomarien, -stewardien ja ratamestarien lisenssikoulutus, Hyvinkää, la 9.2.
Hämeen koulutuspäivät, Kangasala, la 9.2. - su 10.2., EA1 (+päivitys EA1 & 2), Equipe (peruskurssi),
Kerho-ohjaajan kurssi (peruskurssi), Kilpailunjärjestäminen ja vapaaehtoisen motivointi,
turvallisuuspäällikkökurssi ja jäsensihteerikoulutus.
Estetuomareiden, stewardien ja ratamestarien lisenssikoulutus (vanhoille), Vöyri, la 9.2. klo 13.15
Vikellystuomarikurssi, Helsinki, la 9.2. - su 10.2.
Tuomareiden, stewardien ja ratamestareiden lisenssikoulutus, Lahti, ke 13.2.
Estetuomarien, stewardien ja ratamestareiden lisenssikoulutus, Jyväskylä, la 16.2.
Aluepj-tuomarikoulutus, Jyväskylä, la 16.2.
Stewardikoulutus, Kaarina, la 16.2. klo 10.00 - su 17.2. klo 17.00
Stewardikoulutus, Kaarina, la 16.2. - su 17.2.
Lisenssikoulutus estetuomareille, ratamestareille ja stewardeille, Lappeenranta, to 21.2.
IIIK-FEI-koulutuomareiden skaalantarkastus, Espoo, pe 22.2. - la 23.2., Kouluttajana hollantilainen
Wim Ernes, Primus-talli
Estetuomarikurssi, Kaarina, la 23.2. - su 24.2., Tuorla (Ammattiopisto Livia)
Estetuomarien, ratamestarien ja stewardien lisenssikoulutus, Kuopio, la 23.2. - 15.00
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Estetuomarikurssi, Riihimäki, la 2.3. - su 3.3.
Turvallisuuspäällikkökoulutus, Säkylä, la 2.3.
IV- JA IVK skaalantarkastuskurssi, Ruovesi, su 3.3.
Turvallisuuspäällikkökoulutus, Kaarina, su 3.3.
Tyylituomarikurssi ja lisenssikoulutus, Oulu, la 9.3. - su 10.3.
Kouluratsastuksen stewardkurssi ja lisenssikoulutus, Hyvinkää, la 9.3. - su 10.3.
IV-IVK-koulutuomarien skaalantarkastus, Jyväskylä, su 10.3.
IV- ja IVK-koulutuomarien lisenssikoulutus ja skaalantarkistus SEKÄ korotuskurssi IVK--IV, Oulu, la
23.3. - su 24.3.
IV-IVK-koulutuomarien skaalantarkastus, Hyvinkää, su 24.3. klo 09.00 - 16.00
Valjakkoajon lisenssikoulutus, Sipoo, su 24.3. klo 10.00 - 15.00
Tyylituomarikurssi ja lisenssikoulutus, Suonenjoki, la 13.4. - su 14.4.
Valmentajaseminaari, lisenssikoulutus, Ypäjä, to 18.4. - pe 19.4.

Lisätietoa toimihenkilökoulutuksista

Kilpailujärjestäjille
o
o

Kilpailujen järjestäminen sekä kanslia- ja tulospalvelukoulutus (KIPA, EQUIPE JA ATU) Huom.
päivämäärä muuttunut! Riihimäki la 23.2. - su 24.2.
Koulutus kilpailujen järjestäjille, Tulospalvelu-, kilpailun johtaja - ja turvallisuuspäällikkökoulutukset,
Kiuruvesi, la 2.3. klo 10.00 - 17.30

Lisätietoja: täältä.

ALUEET TIEDOTTAVAT

Pohjanmaa:
Koulucup-osakilpailuille etsitään järjestäjiä
Pohjanmaan kouluratsastuksen aluecupia ei näillä näkymin pystytä tänä vuonna järjestämään, sillä
osakilpailujärjestäjiä puuttuu. Kouluratsastuksen aluecupissa on sääntöjen mukaan neljä osakilpailua, joissa
pikkucup ratsastetaan helppo B- ja isocup helppo A -tasolla. Mikäli joku seuroista on kiinnostunut
järjestämään kisoissaan aluecupin osakilpailun, pyydämme PIKAISESTI ottamaan yhteyttä aluejaostoon tai
aluesihteeriin kaisa.kujala@ratsastus.fi.

Häme:
Hämeen kenttä etsii nuoria lahjakkuuksia
Nuorille ratsastajille tarjoutuu uusi mahdollisuus hakea aluevalmennukseen. Hämeen aluevalmennuksen
yhteyteen perustettavaan kehitysryhmään haetaan 9 - 15 -vuotiaita kenttäratsastuksesta kiinnostuneita,
kehityskelpoisia poni- ja junioriratsukoita. Lue lisää täältä.
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Hämeen tulevia tapahtumia:







11.2. Tavat & Taidot Takaisin ja kilpailijoiden sääntökoulutus, Lahti
13.2. Tuomareiden, stewardien ja ratamestareiden lisenssikoulutus, Lahti
13.2 Tavat & Taidot Takaisin ja kilpailijoiden sääntökoulutus, Tampere
18.2. Kilpailijan sääntökoulutus, Hevosopisto Ypäjä (Koulutus + koe)
3.3. IV- JA IVK skaalantarkastuskurssi, Ruovesi
4.3. Kilpailulupakoe, Hevosopisto Ypäjä

Itä-Suomen tulevia tapahtumia:





estetuomarien, ratamestarien ja stewardien lisenssikoulutus Kuopiossa 23.2.
koulutus kilpailujen järjestäjille Kiuruvedellä 2.3.
sääntökoulutus 27.4. – lisätiedot myöhemmin
Itä-Suomen Ratsastusgaala 27.4. – seuraa tiedottelua!

Lounais-Suomen tulevia tapahtumia:







sääntökoulutukset Kaarinassa 17.2. ja Porissa 2.3.
stewardikurssi Kaarinassa16.-17.2.
estetuomarikurssi Kaarinassa 23.–24.2.
turvallisuuspäällikkökoulutukset Säkylässä 2.3. ja Kaarinassa 3.3.
hevoskerhon ohjaajien peruskurssi Kaarinassa 2.3.
hevoskerhon ohjaajien jatkokurssi Kaarinassa 3.3.

Pohjois-Suomen tulevia tapahtumia:




tyylituomarikurssi ja lisenssikoulutus Oulussa 9.-10.3.
IVK- ja IV-koulutuomarien lisenssikoulutus ja K:n poistokurssi Oulussa 23.–24.3.
hyvinvointiseminaari ja kuntohaasteen starttipäivä Oulussa 27.4.
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AJANKOHTAISTA

Ratsastajainliiton henkilökunnan talvilomat















Sonja Holma: 11.–17.3
Nina Kaipio: 21.–22.2 & 27.2.–1.3.
Kielo Kestinmäki: 18.–24.2.
Kaisa Kujala: 14.–19.2.
Emmi Kupiainen: 28.2.–6.3.
Minttu Kuusisto: 26.4.–3.5.
Sanna Sassi: lomaillut tammikuussa
Marian Seppälä: 14.–15.2. & 25–27.3.
Sari Siltala: 18.–24.2.
Fred Sundwall: 11.2.–3.3.
Hanna Talvitie: 29.4.–5.5.
Tuula Tella: 2.–10.4.
Aki Ylänne: -

Seuraava sähköinen seuratiedote ilmestyy maaliskuussa.
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