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Osallistu Vuoden Ratsastusseura 2007-kilpailuun
Teidänkö seurastanne Vuoden Ratsastusseura?
Seuratoiminta on yksi ratsastusharrastuksen kulmakivistä. Suomen Ratsastajainliitto palkitsee
kevätkokouksen yhteydessä järjestettävällä Vuoden Palkittavat –illallisella hyviä ratsastusseuroja. Kilpailu
käydään tänä vuonna aiemmista vuosista poiketen yhtenä sarjana, mutta seuran kotipaikan koko
huomioidaan pisteytyksessä. Pääpalkintona on maineen ja kunnian lisäksi 1500 euron rahapalkinto. Toinen
palkinto on 1000 € ja kolmas palkinto on 500 €. Lisäksi jaetaan 2000 euron edestä stipendejä erityisen
mainittavista suorituksista jäsenhankinnassa, toimihenkilöiden koulutuksessa, kuntoliikunnassa ja nuorten
harrastetoiminnassa. Toiset 2000 euroa on varattu uusien ideoiden ja toimintatapojen esille nostamiseen.
Ilman palkintoja jääneiden osallistujien kesken arvotaan 500 euroa.
Kilpailulomake on postitettu seuroille. Lomake löytyy myös SRL:n nettisivuilta materiaalisalkusta.
Kilpailulomake on palautettava 31.1.2008 mennessä osoitteella: Vuoden Ratsastusseurakilpailu, Suomen
Ratsastajainliitto ry, Radiokatu 20, 00093 SLU. Postileiman on oltava 31.1.2008 tai aiempi. Sähköinen lomake
tulee palauttaa sähköpostilla viimeistään 31.1.2008 osoitteeseen katri.klinga@ratsastus.fi. Kilpailuun saavat
osallistua seurat, jotka ovat olleet SRL:n jäseninä koko vuoden 2007. Seuran tulee olla SRL:n jäsen myös
vuonna 2008. Lisätietoja
http://www.ratsastus.fi/asp/system/empty.asp?P=2&VID=default&SID=428266530063974&A=open:news:ite
m:7400&S=1&C=35054
*****
Ehdotuksia vuoden 2007 palkittaviksi
Suomen Ratsastajainliitto palkitsee vuoden 2007 palkittavia lauantaina 26.4.2008 Helsingissä
liittokokousviikonlopun iltajuhlassa. Valinnat tekee liiton hallitus jäsenistön ehdotusten perusteella.
Ehdotuksia otetaan kategorioihin:
- Vuoden valmentaja / ratsastuksenopettaja / ratsastuksenohjaaja / toimihenkilö
- Vuoden ratsastuskilpailu / kilpailunjärjestäjä
- Vuoden ratsastaja
- Vuoden ratsastusteko
Pyydämme jäsenistön ehdotukset perusteluineen 14.3. mennessä osoitteeseen: SRL Katri Klinga, Radiokatu
20, 00093 SLU, faxilla (09) 149 6864 tai sähköpostilla katri.klinga@ratsastus.fi. Ehdotuksesta tulee mainita
palkittavan ja kategorian lisäksi perustelut ehdotukselle sekä ehdottajan yhteystiedot ja seura.
*****

Sporttirekisteri/Jäsenlaskut 2008
Ensimmäinen erä jäsenlaskuja lähti jäsenille ke 9.1.
Valitettavasti ensimmäisessä ajossa lähes 3000 jäsentä jäi ilman jäsenlaskuja, koska osalla seuroja jäsenhinnat
ovat edelleen päivittämättä. Tarkistakaa vielä kertaalleen, että kaikille seuranne käyttämille jäsenlajeille on
varmasti merkitty jäsenhinta. Jäsensihteerit pääsevät lisäämää puuttuvat jäsenhinnat rekisteriin, mutta jo
tallennettuja hintoja ei voi muokata.
Laskuajoja tehdään alkuvuoden aikana 3 kertaa viikossa.
Minttu Kuusisto on lomalla 16.1. – 17.2.2008 välisen ajan.
Jatkossa kaikki Sporttirekisteriä ja KIPAa koskevat kysymykset omalle aluesihteerille.
*****
Meija Lahtinen on aloittanut SRL:n tallivastaavana
Meija Lahtinen on aloittanut Ratsastajainliiton tallivastaavana vuoden 2008 alusta lähtien. Kielo Kivilohkare
on siirtynyt Ratsujalostusliiton palvelukseen, mutta jatkaa edelleen SRL:n tallitarkastajana. Meija Lahtinen on
toiminut aiemmin Hämeen ja Keski-Suomen aluesihteerinä ja jatkaa myös tässä tehtävässä. Meija tekee
nelipäiväistä työviikkoa ja hänet tavoittaa talliasioissa parhaiten tiistaisin ja keskiviikkoisin ja
aluesihteeriasioissa torstaisin ja perjantaisin. Meijan yhteystiedot ovat samat kuin ennenkin eli
meija.lahtinen@ratsastus.fi, puhelin 050 366 6689, osoite Nelostie 1391, 17800 Kuhmoinen tai Suomen
Ratsastajainliitto ry, Radiokatu 20, 00093 SLU.
*****
Pollux-seurakilpailujen järjestäjäksi ilmoittautuminen
Pollux-kilpailut ovat seurakilpailuja SRL:n jäsentalleille ja -seuroille. Kisa on tarkoitettu alle 18vuotiaille. Kilpailun järjestäjä voi valita kolmesta lajista 1-2, jotka haluaa järjestää. Tämän vuoden uutuuslaji
ovat hevostaidot. Lisäksi entiseen malliin jatkuvat esteratsastus sekä kouluratsastuksen taitokilpailu. Polluxhevoskerho toimittaa kisan järjestäville seuroille/talleille sponsorilaatikon, josta löytyy kisaan tarvittavat
radat/tehtävät sekä 20 palkintoa/kisa. Jaossa on yhteensä 200 sponsorilaatikkoa, jotka jaetaan
ilmoittautumisjärjestyksessä. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 15.2.2008. Sponsorilaatikot ovat ilmaisia,
mutta järjestäjä maksaa pakkaus- ja lähetyskulut, jotka ovat 15 euroa/laatikko. Lue lisää Pollux-kilpailusta
sekä katso
ilmoittautumisohjeet http://www.ratsastus.fi/asp/system/empty.asp?P=164&VID=default&SID=57121965354
4391&S=0&C=26498.
*****
Ratsastus- ja hevostaitomerkkisäännöt 2008
Merkkisäännöissä on seuravat muutokset viime vuoteen verrattuna:
* Ratsastuksen perusmerkkisuorituksessa ei saa käyttää kannuksia.
* Hevostaitomerkkien sisällöt on päivitetty viime syksynä uudistuneen Hevostaitokansion mukaisiksi.
* Jokaiseen hevostaitomerkiin on määritelty suosituksena suorittajan alaikäraja.
* Hevostaitomerkkien suorittamiseen on tehty suorituspöytäkirjat, jotka löytyvät SRL:n nettisivujen
http://www.ratsastus.fi/asp/system/empty.asp?P=172&VID=default&SID=305849234120971&A=closeall&S=0
&C=24922
Lue lisää merkkisääntöjen muutoksista SRL:n nuorisosivujen ajankohtaista osiossa
http://www.ratsastus.fi/asp/system/empty.asp?P=182&VID=default&SID=305849234120971&S=0&C=20308.
*****
Hevostaitokilpailusäännöt 2008
Hevostaitokilpailusäännöt pysyvät tänä vuonna joukkuekilpailun tuloslaskenta -kohtaa lukuun ottamatta
samoina. Sääntömuutokseen voi tutustua SRL:n nuorisosivujen ajankohtaista osiossa
http://www.ratsastus.fi/asp/system/empty.asp?P=182&VID=default&SID=305849234120971&S=0&C=20308.
*****

Kilpailujärjestäjiä kaivataan
Seuraavien kansallisten kilpailuiden järjestäjä vuodelle 2008 puuttuu edelleen:
- esteratsastus: ponien Suomenmestaruus
- esteratsastus: kaikki hallimestaruudet (seniorit, nuoret ratsastajat, juniorit ja ponit)
- kenttäratsastus: ponien Suomenmestaruus
Jos seuraanne kiinnostaa järjestää joku yllämainituista kilpailuista, ota yhteys pikaisesti SRL/Aki Ylänne, gsm.
0500-517690 tai s-postilla: aki.ylanne@ratsastus.fi.
*****
Ypäjän Hevosopiston lyhytkursseja
Ypäjän Hevosopisto järjestää kevään 2008 aikana noin 15 lyhytkurssia ja ensimmäisille kursseille on vielä
muutamia vapaita paikkoja jäljellä – ilmoittaudu siis heti mukaan!
Kurssien sisällöistä vastaavat alan asiantuntijaluennoitsijat. Ypäjälle saapuu ulkomaalaisia huippuvalmentajia,
kuten Espanjan junioreiden ja nuorten estemaajoukkuevalmentaja Fernando Villalon 15.-18.1. sekä tunnettu
saksalainen kouluvalmentaja ja tuomari Christoph Hess 26.-29.3. Yleisöllä on mahdollista tulla seuraamaan
valmennusta jokaisena vierailupäivänä. Lyhytkurssien muut aihealueet vaihtelevat aina suomalaisista
hevosperinteistä hevosen ohjasajoon.
Tutustu kurssitarjontaamme tarkemmin osoitteessa www.hevosopisto.fi , mistä saat lisätietoja sekä
ilmoittautumisinfon.
16.2. Seminaari Urheiluhevosen jalkaongelmat ja niiden ennaltaehkäisy/Jussi Ala-Huikku
16.-17.2. Perinnekurssi: Valjas- ja nahkatyöt
1.3. Seminaari Urheiluhevosen ruokinta ja ruokinnan suunnittelu/Markku Saastamoinen
1.-2.3. Kavionhoidon peruskurssi
2.3. Suomenhevosratsujen koulutuspäivä
8.3. Seminaari Verotustietoa hevosalan yrittäjille ja hevoskauppa/Tanja Paassilta ja Pauliina Lehtola
22.-23.3. Perinnekurssi: Metsätyöt - talvi
26.-29.3. Huippuvalmentaja Christoph Hess kouluttaa ja valmentaa Ypäjällä
29.3. Hevosen ohjasajo/Håkan Wahlman
12.-13.4. Perinnekurssi: Peltotyöt - kevät ja kesä
26.4. Kilpahevosen valmentaminen ja kunnon seuraaminen/Seppo Hyyppä
Lisätiedot: www.hevosopisto.fi
Ilmoittautumiset: Kurssisihteeri Elsa Viitala,
puh. (02) 760 2220 tai elsa.viitala@hevosopisto.fi

