SRL:N SÄHKÖINEN SEURATIEDOTE toukokuu 2010
SRL:n toimisto kiinni pe 14.5.
Seuran rahastonhoitajan vaihtuminen kesken vuoden
SRL:n vuoden 2009 toimintakertomus ja tilastoliite
Liitythän ratsastusseuran jäseneksi –esite saatavilla
Ratsastuskouluoppilaiden valtakunnalliset este- ja kouluratsastuksen
mestaruuskilpailut
Valtakunnallinen Hevostaitomestaruuskilpailu
SRL:n tuotetarjous seuroille ja talleille Hevostaitomestaruuskilpailuissa
Sinettiseurahaku 2010
Tampereen Hevosmessujen seurakilpailun tulokset
Keppihevosilla Guinnessin ennätystenkirjaan?
Kuntoiluhaaste kaikille ratsastajille vuonna 2010
Horse Show Amateur Tour:
Lähes 200 hevosta jo mukana! – Ilmoittautumisaikaa pidennetty 27.6. asti.
SRL:n seurakilpailun 2009 voittajat (kts. liitteenä oleva pdf)

SRL:n toimisto kiinni perjantaina 14.5. (myös aluesihteerit)
Seuran rahastonhoitajan vaihtuminen kesken vuoden
Mikäli seuran rahastonhoitaja vaihtuu kesken vuoden, siitä tulee ilmoittaa SRL:n toimistoon:
minttu.kuusisto@ratsastus.fi. Pelkästään Sporttirekisteriin tehty päivitys ei valitettavasti riitä, sillä
joudumme päivittämään tiedon myös laskutusrekisteriimme.

SRL:n vuoden 2009 toimintakertomus ja tilastoliite
löytyvät täältä. Voit tilata maksuttoman paperiversion osoitteesta sari.siltala@ratsastus.fi.

Liitythän ratsastusseuran jäseneksi -esite saatavilla
Suomen Ratsastajainliitto on valmistanut liiton jäseneduista kertovan esitteen, jolla kannustetaan
ratsastuksen harrastajia liittymään ratsastusseurojen jäseniksi. Esite on päivitetty nyt vuodeksi 2010.
Jokainen seura voi halutessaan tilata esitteen omaan käyttöönsä veloituksetta uusille jäsenilleen.
Seurat voivat käyttää esitettä markkinoidessaan omia jäsenetujaan.
Lisätietoja ja tilaukset: SRL, Nina Kaipio, nina.kaipio@ratsastus.fi, puh. 09-22945242 tai 040-1974572

Ratsastuskouluoppilaiden valtakunnalliset este- ja kouluratsastuksen
mestaruuskilpailut
Hollolan Ratsastajat ry järjestää yhdessä Suomen Ratsastuksenopettajainyhdistys ry:n kanssa 30.71.8.2010 ratsastuskoulujen oppilaiden valtakunnalliset este- ja kouluratsastuksen mestaruuskilpailut.

Mestaruuksista kilpailevat koulu- ja esteratsastuksessa poniratsukot, juniorit, seniorit sekä yli 40-vuotiaat
aikuisratsastajat kouluratsastuksessa. Lue lisää: täältä

Valtakunnallinen Hevostaitomestaruuskilpailu
järjestetään Mikkelin Kekkolan Kartanossa lauantaina 29.5. klo 11.00 alkaen.
Lisätietoja kisasta ja kisakutsu löytyy ratsastuksen tapahtumakalenterista.

SRL:n tuotetarjous seuroille ja talleille Hevostaitomestaruuskilpailuissa
Suomen Ratsastajainliitto tarjoaa kassillisen tietoa tarjoushintaan Hevostaitomestaruuskilpailuissa
Mikkelissä 29.5. Tuotepaketti sisältää hyviä oppaita mm. kerhotoimintaan ja tallilukemiseksi.
Kassillinen tietoa 40 eurolla sisältää seuraavat tuotteet:
Hevosen Ruokinta ja Hoito (norm. 28 €)
Hevostaitokansio (25 €)
Ratsastajan kunto-opas (6 €)
Ratsastajan opas kilpailumaailmaan (5 €)
Kankainen hevoskauppakassi (5 €)
Tarjous on voimassa vain Hevostaitomestaruuskilpailuissa 29.5. ja paketteja on rajoitettu erä.
Ennakkotilaukset 23.5. mennessä: Emmi Kupiainen 045 122 5772 tai emmi.kupiainen@ratsastus.fi.
SRL:n myyntiosastolla myös muita mukavia tuotteita ja tarjouksia!

Sinettiseurahaku 2010
Haluaako teidänkin seuranne Nuoren Suomen Sinettiseuraksi eli
nuorisotoiminnan laatuseuraksi?
Sinettiseurat ovat eri lajien urheiluseuroja, joiden nuorisotoiminta on laadukasta
ja lähtee lasten ja nuorten tarpeista. Nämä seurat ovat nuorisourheilun
suunnannäyttäjiä ja siitä todisteeksi niille on myönnetty Nuori Suomi Sinetti
yhteistyössä lajiliiton ja Nuori Suomi ry:n kanssa. Sinettiseuroja on eri lajeissa
yhteensä 518. Ratsastuksessa Sinettiseuroja on tällä hetkellä 14.
Sinetin saamiseen tähtääminen ja Sinettikriteerien ylläpitäminen kannustavat
seuroja kehittämään toimintaansa entisestään. Lisäksi Sinettiseurojen saatavilla
ovat Sinettiseuraedut ja mahdollisuus käyttää Sinettiä mm. seuran
markkinoinnissa ja tukihakemuksissa.
Sinettiseurahaku 2010 on nyt alkanut ja päättyy 31.5.2010 mennessä. Lisätietoja Sinettiseurahausta, kriteereistä ja –toiminnasta: SRL / Nina Kaipio (nina.kaipio@ratsastus.fi, 09 2294 5242 tai 040 1974572)
ja nettisivuillamme täältä

Tampereen Hevosmessujen seurakilpailun tulokset
Tampereen Messut ja Suomen Ratsastajainliitto järjestivät tämän vuoden Hevosen-messuihin liittyen
kilpailun SRL:n ratsastusseuroille.
Kilpailussa oli kaksi kategoriaa:
Sarja 1:
Seura, joka tuo määrällisesti eniten jäseniään tutustumaan HEVOSET 2010 -messuille, palkitaan 500
euron palkinnolla.

Sarja 2:
Seura, joka tuo eniten jäseniään HEVOSET 2010 -messuille suhteutettuna seuran jäsenmäärään, palkitaan
250 euron palkinnolla.
Määrällisesti eniten jäseniään Hevoset 2010 –messuille toi Joheka Team –JTEAM Kauhajoelta. JTEAM:lta
messuille osallistui yhteensä vaikuttavat 38 jäsentä.
Jäsenmäärään suhteutettuna eniten jäseniään messuille keräsi Pro Dressage Kainuu ry –ProD.
Osallistujaprosentista ei oikeastaan enää pysty parantamaan –se oli nimittäin ProD:llä 100%! Tämä
tarkoittaa käytännössä 16 seuran jäsentä.
Palkintorahat suositellaan käytettäväksi SRL: n 2010 Kilpaile Kunnolla -teeman mukaisesti
kilpailutoiminnan ja liikkumista lisäävän/tukevan toiminnan kehittämiseen.
Onnittelut voittajille!

Keppihevosilla Guinnessin ennätystenkirjaan?
Kajaanissa Kuluntalahden raviradalla järjestetään Ponikuninkuusravit 21.-22.8.2010.
Kajaanin Ratsastusseura järjestää ponikunkkareiden yhteyteen lauantaina 21.8. keppihevostapahtuman,
jolla pyritään tekemään Guinnessin ennätys: eniten keppihevosratsastajia yhtä aikaa areenalla!
Keppihevosen teko-ohjeet, lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet löytyvät osoitteesta
www.kajaaninratsastusseura.fi/keppihevostapahtuma
Tapahtuma on osallistujille maksuton ja lisäksi ennätykseen osallistuvat ratsukot saavat ilmaisen
sisäänpääsyn raveihin ko. päivänä. Tarvitset vain oman keppihevosratsun! Osallistumisesta ennätykseen
saa tietenkin myös todistuksen.
Käy tutustumassa tapahtuman sivuihin, kerää innokas porukka, ilmoittaudu mukaan ja sitten vaan
luomaan mitä upeimpia ratsuja! Ennätys ei katso ikää eikä sukupuolta, joten kaikki vauvasta vaariin
lämpimästi tervetuloa!

Kuntoiluhaaste kaikille ratsastajille vuonna 2010
Ratsastajainliiton kuntohaastekilpailun tavoitteena on kannustaa ratsastajia kohottamaan kuntoaan sekä
liikkumaan terveytensä kannalta riittävästi. Kilpailukautta on nyt pidennetty. Kilpailu on avoin kaikille
SRL:n jäsenille ja green cardilaisille iästä riippumatta. Joukkueet voivat siis koostua niin sennuista kuin
junnuistakin. Lue lisää täältä

Horse Show Amateur Tour:
Lähes 200 hevosta jo mukana! - Ilmoittautumisaikaa pidennetty 27.6. asti.
Horse Show Amateur Tour 2010 Tiedote:
Amateur Tour´in virallinen ilmoittautumisaika meni umpeen Vappuna 30.4 . Lähes 200 hevosta
ilmoitettiin mukaan - kiitos kaikille rohkeille ilmoittautuneille, jotka nyt tavoittelevat finaalipaikkoja
Helsinki Horse Showssa.
Koska Amateur Tour on herättänyt ansaittua huomiota ja kiinnostusta, on järjestäjä päättänyt pidentää
ilmoittautumisaikaa 27.6.2010 asti. Erillistä jälki-ilmoittautumismaksua ei peritä, vaan ilmoittautumismaksu
on edelleen 120 € / hevonen.
Katso päivitetyt säännöt ja ohjeet www.helsinkihorseshow.fi/amateurtour.
Tervetuloa mukaan Horse Show Amateur Tour -sarjaan - tapaamisiin Horse Showssa!

