SUOMEN RATSASTAJAINLIITON SÄHKÖINEN SEURATIEDOTE ELOKUU 2012
SRL YLEISTÄ
Tule katsomaan esteratsastuksen GP-finaaleita Laaksolle Helsinkiin 24.–26. elokuuta
Helsingissä Laakson ratsastusstadionilla nähdään huipputason esteratsastusta, kun kesän sarjakausi
huipentuu GP-finaaleihin.
Lauantaina ratkotaan Tapiola Grand Prix -sarjan voittajat avoimessa ja nuorten sarjassa sekä nähdään, kuka
on kilpaillut läpi kauden parhaalla menestyksellä.
Sunnuntaina on vuorossa Volkswagen Leading Rider -kilpailu, johon pääsevät osakilpailujen voittajat
suoraan molemmista sarjoista sekä finaalissa ne kokonaissarjojen viisi parasta, joilla lippua kisaan ei vielä
ole. Pääpalkintona on Volkswagen Golf -henkilöauto.
Kilpailut alkavat perjantaina klo 12, lauantaina ja sunnuntaina klo 9. Mukana myös nuorten hevosten Racing
Trophy ja Racing Masters -finaalit. Pääluokat ja ratkaisun hetket lauantaina ja sunnuntaina alkaen klo 13.
Yleisöllä on kilpailuihin vapaa pääsy.

GP-finaalilähetys TV1:ssä sunnuntaina 25.8. klo 15
Mukana lauantain kokonaissarjan ratkaisun paikat sekä sunnuntain huikean jännittävä autokilpailu. Jos et
pääse paikalle, seuraa jännittävät kilpailut televisiosta!

SEURA-JA JÄSENPALVELUT
Vapaaehtoistoiminnan vuosi huipentuu – vapaaehtoiskilpailu loppusuoralla
Liiton vapaaehtoistoiminnan teemavuoden kunniaksi järjestetty vapaaehtoiskilpailu päättyy 1.9.
Muistattehan lähettää kaikkien vapaaehtoisten passit liittoon 30.9. mennessä. Kilpailun voittajat
julkistetaan lokakuussa.
Lisätietoja: www.ratsastus.fi/vapaaehtoistoiminta

Ratsastuksen seuraopas on uudistunut
Ratsastajainliiton seurapalvelutiimin laatima Ratsastuksen seuraopas on uudistunut. Seuraoppaaseen on
lisätty mm. vapaaehtoisen polku, vinkkejä tapahtumien ja kilpailujen järjestämiseen sekä päivitetyt tiedot
kilpailuluvista. Seuraopas lähetetään elokuun paperisen seurapostin yhteydessä ratsastusseurojen
yhteyshenkilöille.
Lisätietoja: www.ratsastus.fi/seuratoimijoille
Tilaukset: nina.kaipio@ratsastus.fi

Vetovoimaisin seura - syksyn jäsenhankintakampanja ratsastusseuroille
Nyt kannattaa liittyä ratsastusseuraan! Liiton loppuvuoden jäsenmaksu on jälleen syyskuun alusta puoleen
hintaan.
Ratsastusseuroilla on ainutlaatuinen mahdollisuus lisätä oman seuransa vetovoimaisuutta ja houkutella
mukaan uusia jäseniä. Seurat voivat osallistua liiton jäsenkamppikseen, jossa ratsastusseurat jaetaan
kolmeen eri kategoriaan lähtötilanteen jäsenmäärän mukaisesti.
Lisätietoja mukana tulevassa liitteessä.

Nouse Ratsaille -päivä ja -viikko 27.8.–2.9.2012 teemalla ”pojat ratsaille”
Nouse Ratsaille -avointen ovien päivät tulevat taas syyskuun alussa 2.9.2012. Päivää edeltää vaihtoviikko,
jolloin vakiotuntilaiset jakavat oman tuntinsa puoliksi kaverinsa kanssa, joka ei ole aiemmin ratsastanut.
Tänä vuonna Nouse Ratsaille -päivän kohderyhmänä ovat pojat ja miehet.
Ratsastusseurojen kannattaa tehdä yhteistyötä liiton jäsentallien kanssa ja hyödyntää Nouse Ratsaille viikkoa omassa jäsenhankinnassa.
Lisätietoa tapahtumasta sekä mukaan ilmoittautuneet tallit: www.ratsastus.fi/nouseratsaille

UB Horse Show -kävijäkisa alkaa – kerätkää joukkue kasaan!
Ratsastajainliitto toteuttaa tänäkin vuonna yhteistyössä UB Horse Show’n kanssa suositun kävijäkisan. Yli 10
hengen joukkueet voivat osallistua kisaan ja lunastaa Horse Show-lippunsa -20 % edullisemmin.
Kävijäkisan ilmoittautuminen alkaa 20.8.2012 ja päättyy 7.9.2012. Kerätkää porukka kasaan!
Lisätietoja: www.ratsastus.fi/kävijäkisa

Apassionata -ryhmäalennus ensi vuoden näytöksiin
Suosittu Apassionata -hevosshow tulee Suomeen jälleen helmikuussa. Kerätkää ryhmä kasaan ja lähtekää
kokemaan Apassionata mitä parhaimmassa seurassa. Jokaisesta 20 kappaleen tilauksesta saa veloituksetta
samaan hintakategoriaan kaksi vapaalippua. Nyt kannattaa toimia ajoissa!
Lisätietoja ja ohjeet erillisessä liitteessä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön avustushaku: Järjestötoiminnan kehittäminen Liikkuvassa koulussa
Liikuntasuosituksen mukaan lasten ja nuorten tulisi liikkua monipuolisesti vähintään 1–2 tuntia päivässä.
Tutkimusten mukaan yli puolet lapsista ja nuorista ei liiku terveytensä kannalta riittävästi.
Opetus- ja kulttuuriministeriön haun pääkohteena on lajiliittojen ja liikuntaseurojen kouluympäristössä
tapahtuva uudenlaisten toimintamallien kehittäminen lasten ja nuorten liikkumisen lisäämiseksi
koulupäivän aikana tai sen välittömässä yhteydessä. Päätavoitteena on lisätä järjestötoiminnan keinoin
lasten ja nuorten fyysistä aktiivisuutta kouluympäristössä tiiviissä yhteistyössä koulun, kunnan ja muiden
sidosryhmien kanssa
Hakemukset toimitetaan opetus- ja kulttuuriministeriöön 14.9.2012 mennessä.
Lisätietoja: http://www.ratsastus.fi/srl/srl_tiedottaa/101/0/opetus_ja_kulttuuriministerion_avustushaku_jarjestotoiminnan_kehittaminen_liikkuvassa_koulussa

KILPAILUTOIMINTA

Aika suunnitella ensi vuoden kilpailukalenteria
Vuoden 2013 kansallisten kilpailujen hakuaika päättyy aiemmista vuosista poiketen jo 30.8.2012. Kilpailujen
järjestäjät voivat käydä merkitsemässä alustavat päivämäärätoiveensa KIPAan. KIPA-merkintöjen lisäksi
tulee hakemus jättää myös kirjallisesti (postilla tai s-postilla). Hakemukseen kannattaa merkitä 2.
vaihtoehto ajankohdalle sekä mahdolliset sarjakilpailutoiveet. Lisäksi toivomme, että järjestäjä merkitsee
hakemukseen ja KIPAan, mikäli aikoo järjestää alueluokkia kansallisen kilpailunsa yhteydessä.
Anomislomakkeet: http://www.ratsastus.fi/Lomakkeita

Kalenteriin syksyn Urheilufoorumi ja lajiseminaarit
Ratsastajainliitto järjestää Urheilufoorumin ja kaikkien lajien lajiseminaarit Scandic Continentalissa
Helsingissä 24.11.2012. Ohjelmassa urheilun ajankohtaisia asioita (mm. kilpailujärjestelmän uudistus,
kilparatsastajan urapolku) sekä kansallisen kilpailutoiminnan strategiatyöskentelyä.

Haku maajoukkue- ja aluevalmennuksiin on käynnissä
Opastakaa oman seuranne kilpailijoita hakemisessa. Lisätietoja, hakuohjeet ja lomakkeet löytyvät:
http://www.ratsastus.fi/srl/srl_tiedottaa/101/0/haku_srl_n_este-_koulu_kenttaratsastuksen_seka_valjakkoajon_maajoukkue-_ja_aluevalmennukseen

Juniorit ja poniratsastajat kouluratsastuskilpailuissa
Kouluratsastuskilpailuihin toivotaan lisää vain juniori- ja poniratsastajille avoimia luokkia, jotta uusi polvi
pääsee kilpailemaan omalla tasollaan toisiaan vastaan. Kaikille avoimien, tulostasoon sidottujen luokkien
sijaan toivotaan lisää ikäryhmille rajattuja luokkia.

Kilpailumaksut Kipassa
Kilpailijoille tiedoksi, että kilpailumaksut Kipassa ovat kilpailukohtaisia. Esim. jälki-ilmoittautumismaksut
tulee maksaa välittömästi kilpailuiden jälkeen Kipassa kilpailijan omassa ostoskorissa. Kisakansliassa
kannattaa muistuttaa jälki-ilmoittautuvia ratsastajia maksujen hoitamisesta!

Ratsastus näkyviin mediassa -kilpailu
SRL käynnisti keväällä Ratsastus näkyviin mediassa -kilpailun. Kilpailu on avoin seurojen ja kilpailujen
järjestäjien tiedottajille. Viisi eniten juttuja toimittanutta tiedottajaa palkitaan HIHS-lipuilla. Mikäli seuranne
on saanut juttuja läpi lehtiin, muistattehan ottaa osaa kilpailuun.
Ohje: Lähetä kopio lehdessä julkaistusta jutusta tai lehtileike 5.10.2012 mennessä osoitteeseen SRL/Marian
Seppälä, Radiokatu 20, 00093 SLU.
Pisteen saamisen edellytyksenä, että juttu kertoo ko. tiedottajan seuran järjestämistä kilpailuista tai muusta
ko. seuran toiminnasta.
Muistattehan mainita tiedostusvälineille kilpailutoiminnan lisäksi myös seuranne muista jutuista,
paikallisista ilmiöistä ja tapahtumista. Ihminen, hevonen ja hyvä tarina kiinnostavat aina. Paikallislehdet
arvostavat oman alueen näkökulmia. Hyviä lukujuttuja ovat myös esimerkiksi henkilökuvat,
matkatunnelmat tai kisareissut.

KOULUTUKSET JA TAPAHTUMAT

Toimihenkilökoulutuksia


Estetuomari- ja stewardkoulutus, Riihimäki, la 27.10.2012 - su 28.10.2012, Riihimäki



Kilpailujen järjestäminen ja turvallisuuspäällikkökoulutus sekä kanslia- ja tulospalvelukoulutus
(KIPA, EQUIPE ja ATU) la 3.11.2012 klo 08.30 - su 4.11.2012 klo 17.00, Riihimäki



I-tason valmentajakoulutus, pe 9.11.2012 - su 11.11.2012, Vierumäki



I-tason valmentajakoulutuksen 1. jakso, tarkempi kutsu julkaistaan lähempänä.
Haluatko tiedon, kun kutsu julkaistaan? Laita viesti: marian.seppala@ratsastus.fi

Muita tilaisuuksia


Hevosten kimppaomistaminen ja hevosten ostaminen huutokaupasta -seminaari, Helsinki, la
1.9.2012, Vermon ravirata



Ratsastajainliiton seura- ja talliristeily, pe 21.9.2012 - su 23.9.2012, M/S Silja Serenade



Oikea polku -koulutus Nuorten hevosten arviointi esteratsastuksessa, su 23.9.2012 klo 09.00 16.00, Ypäjä, kouluttajana Daan Nanning



Ratsuhevosen omistaminen -seminaari, Helsinki, pe 19.10.2012



Suomen Ratsastajainliiton sääntömääräinen syyskokous, su 25.11.2012 klo 12.00, Helsinki, SLU-talo

Lisätiedot: www.ratsastus.fi/koulutus_ja_valmennus/kalenteri

Hevoskauppa tänään -koulutuspäivä 10.10.2012
Tietosanoma järjestää varatuomari Christopher Wegeliuksen ja asianajaja Outi Maunulan luennoiman
Hevoskauppa tänään -koulutuksen 10.10.2012 Helsingissä. Koulutuspäivässä käydään läpi hevoskaupan eri
osa-alueet: hevoskaupan nykytilanne, varsinaisen kaupanteon keskeiset kysymykset ja ongelmakohdat,
myyjän, ostajan ja välittäjän vastuu ja oikeuskäytäntö. Koulutustilaisuus soveltuu ratsastusseurojen
edustajille, asianajo- ja lakiasiaintoimistojen juristeille, käräjäoikeuksien edustajille, eläinlääkäreille ja
ratsastuskouluille sekä muille hevosilla elinkeinotoimintaa harjoittaville yhteisöille.

Lisätietoa koulutuksesta: http://kauppa.tietosanoma.fi/K20121010
Ilmoittautuminen ja tiedustelut:koulutus@tietosanoma.fi, +358 9 694 0752
Koulutuspaikka: Radisson Blu Seaside, Ruoholahdenranta 3, 00180 Helsinki
Hinta: 390 € + alv 23 %, samasta organisaatiosta joka kolmannesta osallistujasta veloitetaan vain 130 € + alv
23 %

ALUEET TIEDOTTAVAT

Kaakkois-Suomi tiedottaa



Mielenterveyden ensiapu I, päivä ja paikka varmistuvat myöhemmin
1.12. Megalauantai, Mikkeli

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/kaakkois-suomi

Keski-Suomi tiedottaa



2.9. Vammaisratsastuksen tutustumispäivä Korpilahdella Mennalan Ratsutilalla klo 12–14
6.-7.10. Alueiden väliset joukkuemestaruuskilpailut Jyväskylässä

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/keski-suomi

ESRA tiedottaa






2.9. Kilpailusääntökoulutus, Hyvinkää
21.9. Jäsensihteeritapaaminen ja sporttirekisterikoulutus, Helsinki
14.10. Kisapörssi, Tuusula
14.10. ESRAn alueen seurojen puheenjohtajatapaaminen, Tuusula
14.10. ESRAn syyskokous, Tuusula

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/etela-suomi

Häme tiedottaa


Tallinna Horse Show -matka, 5.-7.10.2012



Halloween-bileet, Tampere, la 27.10.2012
SRL Häme järjestää hevosihmisten oman illanvieton. Ei muuta kuin parasta pukua suunnittelemaan!



Hevoskimpan vetäjien koulutus, Tampere, pe 2.11.2012 - la 3.11.2012

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/hameen_alue

Pohjanmaa tiedottaa








12.8. Gymkhanakisat, Kurikka
16.8. Irtokenkäilta, Kuortane
8.9. Varsan opetus (työajo), Kauhajoki
9.9. Työhevospäivä, Kauhajoki
15.9. Kouluratsastuksen aluekilpailut, Kokkola (aluemestaruus)
16.9. Esteratsastuksen aluekilpailut, Seinäjoki (aluemestaruus)
18.9. Monte-koulutus (myös ponit), Seinäjoki

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/pohjanmaa

Hevoskerhon ohjaajan peruskurssi Oulussa
Pohjois-Suomen Ratsastusjaosto järjestää hevoskerhon ohjaajien peruskurssin lauantaina 6.10.2012
Oulussa Scandic-hotellissa. Koulutus sopii yli 14-vuotiaille (myös aikuisille!), jotka ovat kiinnostuneita
hevoskerhon vetämisestä ja seuran nuorisotoiminnasta.
Lisätietoja: www.ratsastus.fi/pohjois-suomi

AJANKOHTAISTA

Nurmikentän omistajat huomio!
Irlantilainen nurmikenttien asiantuntija Michael O´Shea tulee Suomeen tämän syksyn aikana.
Oletko kiinnostunut saamaan ohjeita ja tietoa nurmikenttäsi parantamiseksi? Mukaan mahtuu 3-4
nurmikenttää. Tilaisuus on Oikea polku- koulutus Nurmikentän kunnostuksesta.
Yhteydenotot ja tiedustelut: Pekka Larsen puh. 0500-631693, teameurohorses@netti.fi

Seuraava sähköinen seuratiedote ilmestyy syyskuussa.

