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Sundwall Fred
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22. – 28.2.
3. – 28.2.
22.2. – 2.3.

Merkkisuoritukset 2009
Muistattehan ilmoittaa vuoden 2009 kaikki merkkisuoritukset Tuomas Forsbergille
(tuomas.forsberg@ratsastus.fi, 09 2294 5244) 31.1. mennessä.
Näin suoritukset ehditään kirjata uuteen 2010 jäsenkorttiin!

Vuoden ratsastusseura-kilpailu 2009
Seurakilpailu 2009 on uudistunut. Lomake saatavilla nettisivuilla www.ratsastus.fi viikolla 3. Lomake
postitetaan kaikille ratsastusseuroille myös paperisena.

Alue- ja kansallisten kilpailujen starttimaksu v. 2010
SRL:n liittokokouksen päätöksen mukaisesti SRL tulee laskuttamaan kilpailunjärjestäjiltä kansallisissa ja
aluekilpailuissa 2 euroa / startti. Kerättävä raha käytetään kilpailutoiminnan kehittämiseen.
Käyttökohteesta päättää Urheiluvaliokunta yhdessä lajijaostojen kanssa. Tavoitteena on aikaansaada
kilpailijoiden kannalta parempia olosuhteita, enemmän vaihtoehtoja ja nostaa palkintotasoa.
KIPAan ja Equipeen tullaan tekemään tarvittavat tekniset muutokset asian tiimoilta alkuvuodesta.

Equipen online-versio
SRL ottaa tämä vuonna käyttöön online version Equipesta. Mikäli seuranne haluaa käyttää tätä versiota,
niin kilpailupaikalla täytyy olla hyvä ja kiinteä nettiyhteys. Internet-sivuja varten tarvitsemme seurojenne
logot seuraavassa muodossa: koko 128x128 pikseliä, tallennusmuoto .png, taustaväri läpinäkyvä ja
tallennetaan nimellä seuranne id numerolle. Lisätietoja ja logojen toimitusosoite
tuula.poyhia@ratsastus.fi

”Kilpaile kunnolla” – teema 2010
Suomen Ratsastajainliiton teemana vuonna 2010 on ”Kilpaile kunnolla”, mikä viittaa sekä huippuurheiluun että kuntoilun merkitykseen.
Harrastetoiminnassa Kilpaile kunnolla -teeman tiimoilta ratsastus nostetaan aikuisten kunto- ja
terveysliikuntamuotona esille liiton toiminnassa, samalla korostetaan terveyden ja hyvinvoinnin
merkitystä. Tavoitteellisuus ja motivaatio ovat tärkeässä roolissa samoin kuin liikunnallisen elämäntavan
opettaminen lapsille ja nuorille.
Lisätietoa: Suomen Ratsastajainliiton toimintasuunnitelma 2010 linkki.

Muutoksia harrastepäällikön virassa
HUOM! Suomen Ratsastajainliitossa tapahtuu vuoden alussa muutoksia. Harrastepäällikön sijaisuutta
tehnyt Katri Klinga jää tammikuun 15. päivä pois tehtävästään. Harrastepäällikkönä toiminut Marian
Seppälä palaa virkaansa syksyllä 2010. Kevään ajan harrasteasioista vastaavat SRL :n nuorisopäällikkö
Nina Kaipio ja tallivastaava Kielo Kestinmäki. Nina vastaa nuoriso- ja seuratoiminnasta,
Kielo ratsastuskouluista, talleista sekä aikuis- ja kuntoliikunnasta.

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.

Pollux-kilpailut
Suositut Pollux-kilpailut lähtevät käyntiin taas vuonna 2010. Pollux-kilpailut ovat seurakilpailuja SRL: n
hyväksymille ratsastuskouluille ja harrastetalleille sekä SRL: n jäsenseuroille. Kilpailun järjestäjinä toimivat
SRL: n jäsenratsastuskoulut ja -harrastetallit yhteistyössä ratsastusseuran kanssa. Pollux-hevoskerho
sponsoroi estekisan, kouluratsastuksen taitokisan ja hevostaitokilpailun. Näistä kolmesta kilpailusta
järjestäjä voi valita joko yhden, kaksi tai kaikki kolme. Lisätietoja Pollux-kisoista löytyy myös: täältä.

Hevoshullu Powercup
Hevoshullu Powercup on Suomen Ratsastajainliiton ja
Hevoshullu-lehden yhteinen valtakunnallinen ponija junioriratsastajien kilpailu. Hevoshullu Powercup on
yhdistetty kilpailu eli siihen kuuluu sekä koulu- että
esteratsastuskoe.
Hevoshullu Powercup 2010 aloitetaan helmi-maaliskuussa
seuratason karsintakilpailuilla kautta maan. Aluekarsinnat kilpaillaan kahdeksalla alueella huhtikuun alusta
(1.4.2010) kesäkuun puoleenväliin (13.6.2010), ja loppukilpailu ratsastetaan heinäkuun alussa (3.-4.7.2010)
Lahden Takkulan ratsastuskeskuksessa.
Jokaiselle seuralle lähetetään tammikuun aikana Hevoshullu Powercup –tietopaketti, joka sisältää kisojen
säännöt, radat sekä upean Hevoshullu Powercup –julisteen. Lisätietoa kisasta myös: täältä.
Valtakunnallinen Hevostaitomestaruuskilpailu järjestetään vuonna 2010 Kekkolan Kartanossa
Mikkelissä lauantaina 29.5.
Muistattehan, että hevostaitokilpailuja voi järjestää myös seura- ja aluetasolla. SRL: n jäsenseurat
ja -tallit voivat tilata omiin hevostaitokilpailuihinsa ilmaiseksi kunniakirjoja jaettavaksi jokaiselle
osallistujalle. Lisätietoja: täältä.

Tukea urheiluseuratoiminnan kehittämiseen 2010
Vuoden 2010 seuratoiminnan kehittämistuet lasten ja nuorten urheiluun sekä aikuisliikuntaan ovat nyt
haussa.
Opetusministeriön liikuntayksikkö on myöntänyt seuratoiminnan kehittämistukea jaettavaksi vuodelle
2010 lasten ja nuorten urheiluun 600 000 euroa ja aikuisten terveyttä edistävään liikuntaan 150 000
euroa. Kehittämistukea voivat hakea rekisteröityneet urheiluseurat 15.3.2010 mennessä osoitteessa
www.seuratuki.fi.
Lasten ja nuorten kehittämistukea voi hakea seuraaville hankkeille: seuran kehittäminen Sinettiseuraksi,
ohjaajien ja valmentajien osaamisen kehittäminen, 6—12-vuotiaiden harrastusryhmien lisääminen ja
nuorten harrastustoiminnan kehittäminen. Aikuisten terveyttä edistävän liikunnan kehittämistukea voi
hakea ohjaajien osaamisen kehittämiseen, uuden säännöllisen toiminnan lisäämiseen, aikuisten
liikuntatoiminnan aloittamiseen ja kuntayhteistyöhön. Kaikkien tuettujen hankemuotojen toteuttamisaika
tulee olla 1.8.2010—31.7.2011.
Lisätietoja: SRL/ Nina Kaipio, nina.kaipio@ratsastus.fi, 09 2294 5242 tai 040 1974 572.

Ehdota vuoden 2009 palkittavia
Suomen Ratsastajainliitto palkitsee vuoden 2009 palkittavia lauantaina 24.4.2010 kevätkokousviikonlopun
iltajuhlassa Forssassa. Valinnat tekee liiton hallitus jäsenistön ehdotusten perusteella.
Ehdotuksia otetaan kategorioihin:
- Vuoden valmentaja/ratsastuksenopettaja/ratsastuksenohjaaja
- Vuoden toimihenkilö
- Vuoden ratsastuskilpailu/kilpailunjärjestäjä
- Vuoden ratsastaja
- Vuoden ratsastusteko
Pyydämme jäsenistön ehdotukset perusteluineen 12.3. mennessä osoitteeseen
Suomen Ratsastajainliitto ry, Minttu Kuusisto, Radiokatu 20, 00093 SLU tai sähköpostilla
minttu.kuusisto@ratsastus.fi. Ehdotuksessa tulee mainita palkittavan ja kategorian lisäksi perustelut
ehdotukselle sekä ehdottajan yhteystiedot ja seura.

Ratsastajan kuntoviikonloppu 19.-21.3.2010 / seminaari ja Horsebic
Suomen Ratsastajainliitto järjestää lauantaina 20.3. kuntoseminaarin Siuntion Hyvinvointikeskuksessa.
Seminaarin aiheita ovat mm. SRL:n vuoden teema ”Kilpaile kunnolla”, ratsastuksen lajianalyysi, ratsastajan
kuntotestaus, Kuntohaaste 2010 –kilpailu, hevosen kunnosta huolehtiminen sekä ratsastajan
alkuverryttely. Seminaari on osa Horsebic-viikonloppua, mutta voit halutessasi osallistua vain
seminaaripäivään.
SRL:n seminaaripäivän lisätietoja ja ilmoittautumiset kielo.kestinmaki@ratsastus.fi. Ilmoittautumiset
viimeistään 7.3.2010. Seminaaripäivän hinta on 40 euroa, sisältää lounaan ja kahvit.
Hinta maksetaan paikan päällä.
Lisätietoja Horsebic-viikonlopusta: Meri Satama, p. 044 3002707
Ilmoittautumiset Horsebic-viikonloppuun teresa_tuominen(at)hotmail.com
Hinta: 2 hlö:n huoneissa 280 euroa/hlö (sisältää SRL:n seminaarin lauantaina)
Sitova ilmoittautuminen ja maksun suorittaminen kurssille tulee tehdä viimeistään 7.3.2010.
Maksuosoite: OP 534000-2106322

Kuntohaaste 2010 käyntiin elokuun alussa
SRL:n Kuntohaaste käynnistyy tänä vuonna elokuussa. Kilpailuaika on 1.8.2010 – 30.4.2011.
Lisätietoja ja kilpailun säännöt kesäkuun 2010 Hippoksessa ja kielo.kestinmaki@ratsastus.fi.

