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*******
Ylimääräinen liittokokous 11.11.
Sunnuntaina 11.11.2007 alkaen klo 12.00
SLU:n toimitalo, Radiokatu 20, Helsinki
Kokouskutsu on postitettu seuroille viikolla 43.
*******
Sporttirekisteri
Jäsensihteeri info 2008 on lähetetty seurojen yhteyshenkilöille viikolla 43.
Jäsensihteeri info sekä päivitetyt Sporttirekisterin ohjeet on löytyvät myös SRL:n nettisivuilta.
Lue info huolella ja noudata annettuja aikatauluja. Näin varmistat että seuranne jäsenet saavat jäsenlaskunsa
ajoissa ja ehtivät mukaan Hippos nro 1/2008 postituslistalle.
Sporttirekisteriä koskevissa kysymyksissä tulee olla ensisijaisesti yhteydessä oman alueen aluesihteeriin.
Jäsensihteeri info:
http://www.ratsastus.fi/asp/system/empty.asp?P=311&VID=default&SID=829195696368732&S=0&C=25964
Sporttirekisterin käyttöohjeet:
http://www.ratsastus.fi/asp/system/empty.asp?P=288&VID=default&SID=829195696368732&S=0&C=25987
*******
Pohjola-palkinto Kajaanin Ratsastusseuralle
Vuoden 2007 Pohjola-palkinnot urheiluseuroille on jaettu. Kaustisen Pohjan-Veikot sai 10 000 euron
pääpalkinnon. Pääpalkitun lisäksi valittiin viisi valtakunnallisen tunnustuksen saajaa, joista yksi oli hienosta ja
aktiivisesta seuratoiminnasta tunnettu Kajaanin Ratsastusseura. Seura sai kannusteeksi 2000 euron
palkinnon.
Pohjola-palkinto Hyvälle Seuralle on vuosittain jaettava tunnustus moniarvoiselle ja laadukkaalle seuratyölle.
Tukea seuratoimintaan myönnettiin yhteensä 36 000 euroa. Palkinnoilla Pohjola ja SLU yhdessä SLUalueiden ja lajiliittojen kanssa nostavat esiin ruohonjuuritason seuratoimintaa, jossa on mukana yli miljoona
suomalaista.
Palkintojen kriteereinä ovat liikuntajärjestöjen yhdessä määrittelemät Hyvän Seuran piirteet. Niissä
korostetaan Reilun Pelin arvopohjaa sekä innostavaa ja yhteisöllisyyttä rakentavaa johtamis- ja
toimintakulttuuria. Tänä vuonna painotettiin myös kuntayhteistyötä, terveyden edistämistä, kaikille avointa
toimintaa, monikulttuurisuutta sekä ympäristöystävällisyyttä.

Pääpalkitun lisäksi valittiin viisi valtakunnallisen tunnustuksen saajaa, sekä 16 alueellisesti palkittua Hyvää
Seuraa. Valtakunnallisen tunnustuksen arvo oli kullekin seuralle 2 000 euroa ja alueellisten palkintojen
suuruus 1 000 euroa.
*******
SLU:n koulutuksia seuroille
Seuratoiminnan koulutustarjontaan voi tutustua osoitteesta www.slu.fi kohdassa Seurapalvelut.
Tutustukaa myös oman SLU-alueenne nettisivuihin ja koulutustarjontaan.
*******
Hyvinkään Ratsastajien joukkue voitti kuntohaastekilpailun
Hyvinkään Ratsastajien joukkue HyRrin Sporat voitti Ratsastajainliiton kuntoiluhaastekilpailun.
Kymmenhenkinen joukkue kohotti kuntoaan eniten ja vietti sen kunniaksi iltapäivän ja illan Horse shown
aitiossa. Kuntoiluhaastekilpailuun ilmoittautui keväällä 25 joukkuetta, joista 13 palautti tulokset syksyllä.
Kilpailu uusitaan jälleen ensi keväänä.
*******
Seurojen joulutervehdykset Hippokseen
Seurat voivat taas laittaa Hippos-lehteen ilmaisen joulutervehdyksen.
Mailatkaa ytimekäs tervehdyksenne 11.11. mennessä osoitteeseen miia.lahtinen@ratsastus.fi Jos haluatte
ilmoitukseen seuran logon, laittakaa se mukaan erillisenä jpg- tai tif-tiedostona. Vanhoja logoja ei ole
käytössä, ja logoja ei voi leikata irti word-tiedostoista.
*******
Hevostaitokansion laajentunut, täydentynyt ja tarkistettu nyt tilattavissa
Hevostaitokansiossa on perustieto kaikille hevosen hoidosta kiinnostuneille. Kansio on myös tukimateriaali
hevoskerhojen ohjaajille, hevostaitomerkkien suorittajalle ja hevostaitokisaajille sekä merkkisuorituksien ja
hevostaitokilpailujen järjestäjille.
Vuoden 2007 versiossa on noin 100 sivua enemmän asiaa kuin aiemmassa vuonna 2002 julkaistussa
versiossa. Seurojen ja tallien kannattaa huomioida, että vuonna 2008 hevostaitokilpailut ja
hevostaitomerkkisuoritukset tehdään uuden kansion pohjalta. Entistä tuhdimpi kansio on saatavilla vanhan
hinnalla eli 25 € + posti- ja postiennakkokulut. Huom. Kimppatilauksilla saa huomattavaa säästöä
postikuluihin! Kansion tilaukset: SRL/Hanna Talvitie p. 09-2294 5242, hanna.talvitie@ratsastus.fi. Lisätietoja
http://www.ratsastus.fi/asp/system/empty.asp?P=182&VID=default&SID=642047825959994&S=0&C=19663.
*******

Harrastemanageritapaaminen 24.11. Tampereella
Nuori Suomi järjestää kaikkien lajien nuorten harrasteurheilusta kiinnostuneille, nuorten
harrastemanagereille, managereiksi aikoville, urheiluseurojen päättäjille yms. avoimen kohtaamisen 24.11.
Tampereella. Yhteisten osuuksien lisäksi ratsastusseuroille on oma kahden tunnin palaveri tilaisuuden
lopussa SRL:n nuorisopäällikkö Hanna Talvitien johdolla. Lisätietoja tapamaisesta
http://www.ratsastus.fi/asp/system/empty.asp?P=40&VID=default&SID=642047825959994&A=open:news:ite
m_event:7098&S=1&C=31580, manageritoiminnasta http://www.nuorisuomi.fi/harrastemanageri
*******
Päivämääriä tiedoksi seurojen vuoden 2008 kalentereihin
25.1. Jäsenlasku maksettava viimeistään, jotta ehtii Hippos-lehti 1/2008 postituslistalle
31.1. Vuoden Ratsastusseura -kilpailun lomakkeen viimeinen palautuspäivä (kisalomake lähetetään seuroille
joulukuussa)
15.2. Pollux-seurakilpailujen järjestäjäksi ilmoittautuminen päättyy (kannattaa kuitenkin huomioida, että 200
sponsorilaatikkoa jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä, kisaposti lähetetään seuroille joulukuussa)
20.2. Aluelupa maksettava viimeistään, jotta tieto ehtii jäsenkorttiin
24.5. Valtakunnallinen Hevostaitomestaruuskilpailu, Järvenpää
31.5. Sinettiseuraksi hakuaika päättyy vuodelta 2008
7.9. Nouse Ratsaille -päivä, teemana nuoret
*********************************

