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Vuoden 2010 kansallisten kilpailujen hakeminen ja ilmoittaminen liitolle
Toiveita kilpailujenjärjestäjille – kisaajilta tullutta
Apassionata saapuu Helsinkiin helmikuussa 2010

Sporttirekisterin päivitysaikataulu päivitetty
-> Tutustukaa ohjeisiin ja toimikaa annettujen aikataulujen mukaisesti. Löytyy osoitteesta:
http://www.ratsastus.fi/asp/system/empty.asp?P=288&VID=default&SID=896773524784637&S=0&C=27211

SRL:n syyskokousviikonloppu 21.-22.11. Helsingissä
Suomen Ratsastajainliiton sääntömääräinen syyskokous pidetään Helsingissä hotelli Scandic Continentalissa
sunnuntaina 22.11. klo 12. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat mm. toimintasuunnitelma ja
talousarvio vuodelle 2010. Syyskokouksen henkilövaaleissa valitaan SRL:n hallitukseen kolme (3) jäsentä
erovuoroisten sijaan. Katso myös SRL:n Vaalivaliokunnan tiedote:
http://www.ratsastus.fi/asp/system/empty.asp?P=2&VID=default&SID=445189931391025&A=open:news:item:1
1019&S=1&C=35438

”Ratsastusfoorumi” lauantaina 21.11. klo 12 - n. klo 16
Ratsastusfoorumi järjestetään syyskokouksen yhteydessä lauantaina. Foorumissa käsitellään Ratsastajainliiton
ajankohtaisia asioita. Tarkempi ohjelma löytyy liiton nettisivuilta lähempänä ajankohtaa. Paikka on hotelli
Scandic Continental Helsingissä.

Ratsastajan Kuntopäivä 26.9. Ypäjällä
Ratsastajan Kuntopäivä tarjoaa tietoa ratsastuksesta liikuntana ja urheilulajina, auttaa parantamaan omaa
ratsastusta ja kehonhallintaa sekä antaa vinkkejä ratsastuksen opettamiseen ja ratsastuksen oheisharjoitteluun.
Päivä on tarkoitettu ratsastuksen harrastajille, kilpailijoille, valmentajille, opettajille ja kaikille aiheesta
kiinnostuneille. Aamupäivän luennot ovat auditoriossa ja iltapäivän ratsastusharjoitukset ja Horsebic wanhassa
maneesissa. Päivän hinta on 30 euroa, joka maksetaan käteisellä paikan päällä. Hinta sisältää aamu- ja
iltapäiväkahvit, lounaan Oppilasruokalassa ja kurssimateriaalin. Järjestelyistä vastaa SRL:n Kuntotyöryhmä.
Tervetuloa! Sitovat ilmoittautumiset 20.9. mennessä katri.klinga@ratsastus.fi. Ohjelma:
http://www.ratsastus.fi/asp/system/empty.asp?P=765&VID=default&SID=445189931391025&A=open:news:item
:10842&S=1&C=35455

IsRat Kuntokaviot voitti Kuntohaasteen 2009
Suomen Ratsastajainliiton Kuntohaasteen voiton vei tänä vuonna Isonkyrön Ratsastajien joukkue IsRat
Kuntokaviot. Seuraavat kaksi sijaa menivät Muhoksen Ratsastajien Mursuille ja Norsuille. Ratsastajainliiton
Kuntotyöryhmä toivottaa onnea ja kiittää kaikkia osallistujia! Kuntohaastekilpailu järjestettiin nyt neljättä kertaa.
Mukaan ilmoittautui alkuvuonna lähes 40 joukkuetta, joista reilu puolet sai urakkansa loppuun eli testasi
kuntonsa myös kuntoilujakson lopussa elokuussa. Tulokset
http://www.ratsastus.fi/asp/system/empty.asp?P=2&VID=default&SID=445189931391025&A=open:news:item:1
1055&S=1&C=35410 . Lisätietoja katri.klinga@ratsastus.fi

Pohjola-palkinto Hyvälle Seuralle - hakuaika menossa
Pohjola-palkinto Hyvälle Seuralle on vuosittain jaettava tunnustuspalkinto seuratyölle. Pohjola-palkinnon
peruskriteereinä ovat liikuntajärjestöjen yhdessä määrittelemät Hyvän Seuran piirteet: ”Hyvän Seuran
arvopohjana on Reilu Peli. Seuralla on innostava ja yhteisöllisyyttä rakentava johtamis- ja toimintakulttuuri.

Seura tunnistaa toimintaympäristön tarpeet ja noudattaa yhdistystoiminnan pelisääntöjä. Hyviä Seuroja on
monenlaisia: Seura voi painottaa kilpa- ja huippu-urheilua, lasten ja nuorten toimintaa, aikuisten kunto- ja
terveysliikuntaa, perheliikuntaa tai erityisliikuntaa.” Hyvälle seuralle tarkoitettua Pohjola-palkintoa voi hakea
täyttämällä hakulomakkeen oman SLU-alueen verkkosivuilla. Hakuaika on 1.8. - 15.10.2009. Pääpalkinto jaetaan
Suomen Urheilugaalassa 11.1.2010.

Piikkarit –palkinto tasa-arvon edistämisestä – hakuaika menossa
Piikkarit-palkinto on vuosittainen tunnustus liikunnan ja urheilun sukupuolten välisen tasa-arvon ja
moniarvoisuuden edistämisestä. Piikkarit-palkinto voidaan myöntää Suomessa pysyvästi toimivalle yhteisölle,
ryhmälle, hankkeelle tai henkilölle. Palkinnon hakuaika on 01.09. – 30.09.2009. Lue lisää
http://www.slu.fi/reilu_peli/tasavertaisuus/piikkarit-palkinto/piikkarit_2009/.
Lisätietoja: Juha Beurling, 040 534 5945, etunimi.sukunimi@slu.fi.

Uudet merkkisuoritusvihkot
Suositusta Hevostaitokansiosta on laadittu osa-alueittain 5 kpl merkkisuoritusvihkoja (Perushoito, Hoito I,
Hoito II, Ruokinta ja Lääkintä), joita voi tilata erikseen hintaan 6 €/ kpl (Sinettiseuroille 4 €/kpl). Jokainen vihko
sisältää kaiken tarvittavan teoriatiedon merkkien suorittamiseen.
Lisätietoja ja tilaukset: SRL/ Nina Kaipio, nina.kaipio@ratsastus.fi, 09-22945242/ 040-1974572.

Syksyn kerhotoiminta
Näin syksyllä pyörähtävät taas Heppakerhot käyntiin. Kerhoja ohjaavat Nuori Suomi- peruskurssin käyneet
ohjaajat. Moni innokas nuori onkin kysellyt hevoskerhon ohjaajien peruskursseista. Muistattehan, että kurssi on
helppo toteuttaa myös oman (ja/tai naapuri-) seuran toimesta. Hyviä vinkkejä löytyy täältä.
Lisätietoja: SRL/ Nina Kaipio, nina.kaipio@ratsastus.fi, 09-22945242/ 040-1974572.

Vuoden 2010 kansallisten kilpailujen hakeminen ja ilmoittaminen liitolle
Muistutukseksi kansallisia kilpailuja järjestäville seuroille: vuoden 2010 kisat on laitettava kipaan viimeistään
31.10.2009 mennessä, jotta ehdimme ajoissa muokkaamaan kalenterin järkeväksi. Lisäksi pyydämme mahdollisia
sarjakilpailujärjestäjiä ilmoittautumaan liittoon.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut aki.ylanne@ratsastus.fi; 09-2294 5241, 0500-517690.

Toiveita kilpailujenjärjestäjille – kisaajilta tullutta
Tässä muutama liitolle tullut toive kilpailijoilta:
- kilpailukutsuun kilpailupaikan osoite ja mahdollisen tallin tarkka nimi
- kilpailukutsuun järjestävän seuran/tallin mahdollinen kotisivuosoite (mistä näkisi esim. puitteet)
- useampipäiväisen kilpailun viimeiselle päivälle ”lohdutusluokka” esim. rajauksen takia tippuneille

APASSIONATA “Charm of Freedom”
Uusi APASSIONATA show ”Charm of Freedom” laukkaa villinä ja vapaana Helsinkiin. Helmikuun 13.–14. päivä
Hartwall Areenan täyttää tunnelmallinen tarina ihmisten ja hevosten taianomaisesta kohtaamisesta. Suomen
Ratsastajainliitto tarjoaa sinulle loistavaa ennakkovarausmahdollisuutta: kerää ryhmä ja käytä tilaisuus eduksesi!
Tee helposti ENNAKKOVARAUS APASSIONATAAN – isoille tai pienille ryhmille! Varaa liput sähköpostitse
osoitteesta eventsclub@eventsclub.fi tai soittamalla numeroon (09) 8567 3456. Voit tehdä varauksen
suurestakin määrästä lippuja ja vahvistaa määrän myöhemmin – kuitenkin viimeistään marraskuun alussa.
Muista myös ryhmäalennus!
20 lipun ostajalle 2 lippua veloituksetta, 40 lipun ostajalle 4 veloituksetta jne…
Events Clubilla on myynnissä myös vip-paketti Apassionatan la 13.2. esitykseen. Lue lisää ja tee tilaus TÄÄLTÄ
ESITYKSET:
Hartwall Areena, Helsinki
la 13.2.2010 klo 13
la 13.2.2010 klo 18
su 14.2.2010 klo 13

LIPUT:
Lauantai
aikuiset 54/49/45 euroa, lapset (12 v. asti) 33/29/29 euroa
Sunnuntai
aikuiset 49/45/39 euroa, lapset (12 v. asti) 29/27/24 euroa

