MERI-LAPIN RATSASTAJAT RY.
LAIVANIEMENTIE 985
94430 KAAKAMO
MELARA-Tiedote 2/09
1. Seuran tarkoitus
Meri-Lapin ratsastajat ry. on Torniolainen ratsastusseura, jonka tarkoituksena on
MeLaRa on aktiivinen kilpailun järjestäjä, vuodessa järjestämme keskimäärin viidet
seurakisat ja kahdet aluekilpailut. Pitkäaikaisena haaveena on toteuttaa kansalliset
kilpailut, kun seura täyttää kymmenen vuotta 2011. Tarjoamme myös laadukasta
valmennusta monen tasoisille ratsukoille.
2. Jäsenhinnat
Vuosi lähestyy loppuaan, joten jäsenhinnat alenevat taas 1.9. alkaen. Seuraa
MeLaRa Foorumia niin näet uudet jäsenhinnat.
3. Valmennukset
Valmentajista päätetään koko seuran jäsenistön kesken seuran kaikille jäsenille
avoimessa sääntömääräisessä syyskokouksessa. Tänä vuonna syyskokous pidetään
loka-marraskuussa. Tarkempi aika ilmoitetaan piakkoin. Varaa siis ko. aika
kalenteristasi niin voit tulla vaikuttamaan seuran asioihin.
Tällä hetkellä valmentajina käyvät:
Arto-Pekka ”Artsi” Heino
 käy joka kuukausi lokakuusta alkaen puolen kuun paikkeilla.
 Artsi on pitkän linjan hevosihminen, hän aloitti
ratsastuskouluyrittäjänä Haukiputaan ABC-tallilla 1980-luvulla. Artsi
valmentaa tiukalla ammattitaidolla kaikentasoisia
kouluratsukoita.
 Ensimmäinen Artsin valmennus10.-11.10.
Pasi Meller
 käynnit tänä vuonna varmasti harvemmassa kuin aiemmin, mutta
yritämme saada Pasin muutaman kerran talven aikana. Pasi
pitää sekä koulu- että esteryhmiä
 Pasi vaimonsa Annun kanssa pitää ratsastuskoulua ja kasvattaa
FWB-hevosia Lohjalla. Pasi ei esittelyitä kaipaa – silkkaa rautaa ja
kuria
Timo Rokkanen
 käy talviajan noin kuukausittain
 Vuoden 2007 SM-pronssimitalisti kouluratsastuksessa hevosella
Loboss Loving Art. Timo on ns. pehmeämmän tyylin opettaja, joka
toimii itse juuri niin kuin opettaa (harvinaista ihmisrodussa…)
Raul Kauna
 käy ainakin syksyllä vielä muutamia kertoja




Katariina Pajari



Raul on Viron kenttämaajoukkueen päävalmentaja, annettavaa
siis koulu- ja esteratsastajille. Raul tuo hyvän lisän meille
suomalaisille, jotka emme ole oppineet liikkumaan tarpeeksi
eteen. Aluksi moni onkin lujemman vauhdin vuoksi vähän
hukassa, mutta kun yhteinen sävel niin valmentajan, ratsastajan
kuin ratsun välillä löytyy niin selvää edistys on selvää
Seuraavaa kertaa kaavaillaan 18.-20.9., varmistuu lähipäivinä
pitää esteryhmiä noin viikoittain, ainakin silloin kun ehtii
Katan valmennuksissa ryhmät vauvasta vaariin ja ensikertalaisista
maajoukkueratsastajiin. Kaikki karvoihin katsomatta voivat
osallistua

Eerikä Häkkinen
 II tason Centered Riding ®-ohjaaja tulee toivottavasti käymään
jatkossa 2-3 kuukauden välein
 CR on aivan oma taiteen lajinsa, joka antaa paljon
perusratsastukseen. Haetaan oman vartalon hahmotusta sekä
hallintaa ja sitä kautta istunnan ja apujen käyttötaitoa
p.s. nämä ovat allekirjoittaneen omia mielipiteitä
4. Kisat
MeLaRa Seura Cupissa ratsastetaan vuosittain 4-6 osakilpailua. Koulu- ja
esteratsastus omissa cupeissa ja juniorit ja seniorit omissa sarjoissaan
Seuraavat estekisat 22.8.
Kisat syyskuussa
26.-27.9. (varmistettu) kutsu julkaistaan pian
Sitten loka-marraskuussa 1. tai 2. kisat
5. Juniorikerholle vetäjää
MeLaRa etsii juniorien heppakerholle vetäjää. Olisitko sinä kiinnostunut
vapaaehtoistyöstä nuorten parissa? Halukkaita voidaan lähettää Nuori
Suomi-ohjaaja kurssille. Jos kiinnostuit ajatuksesta, ota yhteyttä seuran
sihteeriin: kristiina.rauma@pp.inet.fi

HYVÄÄ LOPPUKESÄÄ KAIKILLE!

Terveisin MeLaRa:n puolesta sihteeri Kristiina Rauma

