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Jäsensihteerien sporttirekisteritunnukset
Muistuttelemme seuroja, että tunnukset ovat henkilökohtaiset ja rekisterinpitäjiä (liitto ja seurat) sitoo
henkilötietolaki. Jäsensihteeri vastaa siitä, että lakia noudatetaan ja hän on henkilökohtaisesti
vastuussa tunnuksista ja niiden avulla saatavasta tiedosta. Jäsenrekisteriä tai siellä olevia tietoja ei esim.
saa antaa kolmannelle osapuolelle ilman asianomaisten suostumusta. Lue lisää aiheesta täältä.

Sporttirekisteri uusiutuu
Nykyinen sporttirekisteri poistuu käytöstä vuoden viimeinen päivä. Uuden rekisterin käsittely on jo
käynnistynyt liitossa ja uusi rekisteri otetaan käyttöön 1.1.2011. Seuroille tullaan tarjoamaan koulutusta
syksyn aikana ja perinteiseen tapaan esim. jäsenhintojen syöttö täytyy tehdä tämän vuoden puolella.
Aiheesta lisää myöhemmin.

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

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.
Lähtö- ja tuloslistoihin tulee ratsastajalle oman seuran logo näkyville
Lisätietoja ja logojen toimitusosoite tuula.poyhia@ratsastus.fi
KINGSLAND Huutosakki –kilpailu ratsastusseuroille
Kilpailu järjestetään 29.8.2010 JUMPING HELSINKI esteratsastuskilpailuissa.
Kilpailussa kannustetaan oman seuran ratsukoita esteratsastuksen Back on Track Joukkuesuomenmestaruus-kilpailussa.
Jumping Helsinki sisältää useita jännittäviä esteratsastusluokkia kuten Tapiola Grand Prix -finaali ja
Mitsubishi Leading Riderin nimeäminen.
Loistava tilaisuus esim. ratsastusseuran järjestämään retkeen!
Huutosakki-kilpailu käydään sunnuntaina 29.8. esteratsastuksen joukkue-SM:n yhteydessä noin klo 11.
Huutosakki-kisaan tulee ilmoittautua 15.8. mennessä: teameurohorses@netti.fi

Ilmoittautuneille joukkueille vapaa sisäänpääsy
Säännöt:
1.
Joukkue voi koostua 5-10 hengestä ratsastusseuran jäseniä.
2.
Joukkueen jäsenten tulee edustaa samaa ratsastusseuraa.
3.
Ilmoittautuminen 15.8. mennessä: teameurohorses@netti.fi
4.
Tuomaristo koostuu 3 jäsenestä.
5.
Palkinnot: Koko joukkueelle Kingsland-tuotepalkinnot
6.
Kriteerit
joukkueen pukeutuminen (persoonallisuus ja yhtenäisyys)
kannustushuutojen omaperäisyys ja iskevyys
äänen voimakkuus

Helsinki Horse Show’n suuri kävijäkilpailu seuroille ja ratsastuskouluille
Kootkaa suurin porukka Horse Show’hun - voittakaa huikeita palkintoja!
Helsinki Horse Show ja SRL järjestävät yhteistyössä hauskan kävijäkilpailun kaikille ratsastusseuroille ja kouluille. Kilpailuun voi osallistua keräämällä seuran jäsenistä tai ratsastuskoulun asiakkaista
mahdollisimman suuren joukon paikan päälle.
Osallistujille liput huippuedullisesti, -20 % alennuksella!
Lisäksi kaikki 29.8. mennessä liput tilanneet saavat mahtavan Horse Show –paidan
(arvo 20€).
Pääpalkintona 100 lippua vuoden 2011 Horse Show’hun!
Palkitsemme myös seuran kokoon nähden suhteellisesti
eniten jäseniä paikalle tuoneen seuran ja monia muita!
Kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan HorseBic-tunti
ratsastusseuralle tai –koululle
Katso lisätietoja palkinnoista ja osallistumisesta osoitteesta
http://www.helsinkihorseshow.fi

Apassionata Helsingissä 5.-6.2.2011
APASSIONATA-show ”Tähtien loisteessa” laukkaa Hartwall Areenalle 5.–6. helmikuuta.Live Nation
yhdessä Suomen Ratsastajainliiton kanssa tarjoaa sinulle loistavan ennakkovarausmahdollisuuden: kerää
ryhmä ja käytä poikkeuksellisen pitkä varausaika hyödyksesi! Kts. liite!
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