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Kilpailukutsujen julkaiseminen KIPAssa
Alue- ja kansallisia kisoja järjestäville seuroille muistutukseksi:
Huolehdittehan siitä, että tarkistetut ja hyväksytyt kilpailukutsut ovat kipassa riittävän aikaisin ennen
kisoja. Liitto julkaisee hyväksytyn kutsun järjestävän seuran pyynnöstä. Kts. lisätiedot: täältä

Vuoden 2009 Ratsastusseura -kilpailu
Ratsastusseurakilpailu on nyt uudistunut, myös pienillä seuroilla tai seuroilla, jotka ovat keskittyneet vain
tiettyyn toimintaan, on mahdollisuus voittaa 1000€ palkinto. Lisäksi alueellisesti parhaat seurat palkitaan
500€ palkinnolla. Yksi seura voi siis voittaa sekä alueen että valtakunnallisen osa-alueen parhaimman
seuran palkinnon.
Ratsastusseurat -kilpailussa palkitaan tänä vuonna viisi (5) Vuoden 2009 ratsastusseuraa, yksi jokaiselta
osa-alueelta: Hevostaidot ja turvallisuus, Koulutukset ja tapahtumat, Liikunta ja kuntoilu,
Harrastetoiminta ja Kilpailutoiminta
Seurat voivat osallistua kilpailuun täyttämällä kilpailulomakkeen sähköisesti:
LINKKI SÄHKÖISEEN LOMAKKEESEEN tai postitse saapuvalla lomakkeella.
Lomakkeiden viimeinen palautuspäivä on 19.3. 2010.
Lisätietoa: Kielo Kestinmäki: 050-3000769 tai Nina Kaipio: 09-22945 242
Seurat valitsevat vain yhden osa-alueen, johon osallistuvat. Tiedot tulee kuitenkin täyttää kaikista osaalueista, jotta saamme kokonaiskuvan seurojen toiminnasta. Jokaiselta osa-alueelta valitaan paras seura.
Kaikki 5 parasta seuraa palkitaan 1000€ palkinnolla ja seurat vastaanottavat palkinnon SRL:n
kevätkokouksen yhteydessä järjestetyssä iltajuhlassa 24.4.2010.

Ratsastajan kuntoviikonloppu Siuntiossa 19-21.3.
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

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

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.

SRL:n Hevosmatkailuseminaari Suonenjoella 10.2. 2010
Tervetuloa kuulemaan asiantuntijoita hevosmatkailuyrityksen toiminnasta ja johtamisesta.
Aiheina mm:
Hevosyritysten talouden hallinta
Työhön Kutsu-hanke (Yrityksillä mahdollisuus palkata palkkatuella työvoimaa)
Yritysten tukimahdollisuudet (esim. investointituki)
Hevosmatkailuyrityksen markkinointi
Yrittäjäesimerkki
SRL:n jäsentallijärjestelmä ja jäseneksi liittyminen
Ilmoittautumiset 4.2. 2010 mennessä: Kielo Kestinmäki, 050-3000 769 tai kielo.kestinmaki@ratsastus.fi
Mahdollisuus omakustanteiseen ruokailuun ja yöpymiseen, ilmoittautumisen yhteydessä mainitse
ruokailusta ja majoitustarpeesta.
Tilaisuus maksuton, kahvitarjoilu.
Osoite:
Savon ammatti- ja aikuisopisto,
Jalkalantie 160
77600 Suonenjoki

Suomen Hippoksen jalostuspäivät Oulussa 18.-19. helmikuuta
Hippoksen Jalostuspäivillä perehdytään jalostusarvoon ja tallinpitoon
Kuninkuusravikaupunki Oulu toimii vuoden 2010 Jalostuspäivien järjestämispaikkana. Tilaisuus pidetään
18.-19. helmikuuta Tiedekeskus Tietomaassa (Nahkatehtaankatu 6). Jalostuspäivien ensimmäisenä päivänä
on luvassa mm. jalostusjohtaja Christina Olssonin ja orilautakunnan puheenjohtaja Anders Järnerotin
terveiset Ruotsista. Luennoitsijat kertovat hyvän jalostushevosen ominaisuuksista ja orivalinnoista.
Luennot tulkataan suomeksi.

Perjantaina kuullaan mm. eläinlääkäri Seppo Hyypän luento varsan kasvuolosuhteiden vaikutuksista
kehitykseen. Iltapäivällä avataan tallinpitoon ja tuettavaan rakentamiseen liittyviä vaatimuksia ja päivä
päättyy ajankohtaisten hevosalaa koskettavien kehittämishankkeiden esittelyyn.
Lisätietoja: täältä

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.

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. Polluxhevoskerho 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 on Suomen
Ratsastajainliiton ja Hevoshullu-lehden yhteinen
valtakunnallinen poni- ja 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

Nuorten Ryhmän Your Move -tapahtuma Mikkelissä
Suomen Ratsastajainliiton Nuorten Ryhmä järjestää lauantaina 13.2.2010 koko perheen liikunta- ja
leikkitapahtuman Mikkelin Kekkolan Kartanossa. Päivä noudattaa Nuoren Suomen, SLU: n ja muiden
lajiliittojen Your Move -nuorisoliikuntaprojektin päälinjauksia. Liikuntapäivä pitää sisällään Nuorten
Ryhmän esittäytymisen, SRL: n nuorisoasioiden esittelyn, ratsastusnäytöksiä, liikunnallisia leikkipisteitä ja
Meri Sataman Horsebic -jumpan.
Mukana järjestelyjoukoissa ovat myös Kekkolan Kartano ja paikallinen Ratsastusseura M- Riders.
Lisätietoja: SRL / Nina Kaipio, nina.kaipio@ratsastus.fi, 09 2294 5242 tai 040 1974 572.

Ratsastajan opas kilpailumaailmaan 2010
Ratsastajan opas kilpailumaailmaan 2010 on nyt ilmestynyt ja päivitetty uusien sääntöjen osalta.
Ratsastajan opas kilpailumaailmaan pitää sisällään toimintaohjeita ratsastuskilpailuihin sekä
sääntökoosteen koulu- ja esteratsastuksen sekä yleisen osan kilpailusäännöistä. Opas on kuvitettu ja
kirjoitettu helposti ymmärrettävään muotoon ja se sisältää sääntöjen lisäksi myös toimintaohjeita
kilpailupäivää varten. Opas on erityisen suositeltava kilpailu-uraa aloitteleville ratsastajille; ja sen tiedoilla
pääsee myös läpi aluekilpailuluvan sääntökokeesta. Opas on saatavilla myös ruotsiksi. Oppaan voi
tulostaa Materiaalisalkusta tai tilata itselleen SLU: n Sporttikaupasta tai SRL: sta (5 €+ postikulut).
Yhteystiedot: SRL / Nina Kaipio, nina.kaipio@ratsastus.fi, 09 2294 5242 tai 040 1974 572.

Suomen Ratsujen Kuninkaallisiin uusi käytäntö
Ypäjän Hevosopisto Oy on muuttanut hieman käytäntöä koskien Suomen Ratsujen Kuninkaallisia
3.-5.9.2010. Vaatimuksena suomenhevosten laatuarvosteluun tulevilta 5-vuotiailta hevosilta on
hyväksytty tulos aluetasolta joko kouluratsastuskilpailuista helppo C- tasolta tai esteratsastuskilpailuista
vähintään 80 cm tasolta. Tulos pitää olla saavutettu 13.8.2010 mennessä.
Seuroja kannustetaan laittamaan aluekilpailuihinsa kyseisiä luokkia, jotta suomenhevosratsukoilla olisi
mahdollisuus saada tarvittavat tulokset.

Vinkki jäsenistöltä sähköpostiviestittelyyn
Toiveena on ollut, että seuroilla olisi oma ”yleinen” sähköpostiosoite, jolloin seuran toimihenkilöiden
vaihdokset eivät vaikuttaisi viestien perillepääsyyn. Esim. keventelijat@xmail.com

