MERI-LAPIN RATSASTAJAT RY.
LAIVANIEMENTIE 985
94430 KAAKAMO
MELARA-Tiedote 1/2011
1. Meri-Lapin ratsastajat ry. on vuonna 2001 perustettu ratsastusseura, joka juhlii tänä vuonna 10-vuotista
taivalta erilaisten kilpailuiden ja tapahtumien merkeissä. MeLaRa toimii Meri-Lapin Hevospalvelun tiloissa.
Yritys ja seura tekevät kiinteää yhteistyötä. Meri-Lapin ratsastajat pyrkii tukemaan kaikentasoisia ratsastajia
kilpailun ja laadukkaiden valmennuksen merkeissä.
Virallisena tiedotusvälineenä niin tuntitoimintaa, valmennuksia, heppakerhoa kuin muutakin seuran
toimintaa koskevissa asioissa käytämme internet-sivujamme: www.melarat.net (Foorumi). Siellä on
ilmoitukset perutuista tunneista, tulevista tapahtumista jne.
2. MeLaRa järjestää tänä vuonna toukokuussa kansalliset kouluratsastuskilpailut, heinäkuussa 2-päiväiset
alue-estekilpailut ja lukuisia muita alue- ja seuratason kilpailuita. Seurakilpailukausi aloitetaan
maaliskuussa, ja huhtikuussa järjestetään aluetason kouluratsastuskilpailut maneesissa.
3. Jäsenhinnat 2011
Täysjäsen 45,00 €
Perheenjäsen 23,00 €
Ratsastusseuran jäsenenä Sinulla on mm. voimassa tapaturmavakuutus tallilla ja hevosten parissa ollessasi.
Saat alennuksen Hevospalvelun tunneilla, MeLaRa:n valmennuksista, kisamaksuista jne. Ennen kaikkea
pääset mukavaan seuraan!
4. Kilpailuluvat
Kansalliset ja aluekilpailuluvat anotaan jäsensihteeri Kristiina Raumalta sähköpostitse
kristiina.rauma@pp.inet.fi. Hevosten vuosimaksut maksetaan suoraan KIPAan. Mikäli sinulla on ongelmia
voit kysyä neuvoa Sadulta tai Krisseltä tallilla.
MeLaRa järjestää aluelupakoulutuksen maneesikahviossa 30.1.10 n. klo 14.00. Koulutus on pakollinen
kaikille, jotka hankkivat lupaa ensimmäistä kertaa. Erittäin suotava myös muille!
HUOM! Jäsenmaksu on maksettava ennen kuin voi maksaa kilpailuluvan. Kansallisen luvan anojan on oltava
täysjäsen, mutta alueluvan voivat saada myös perheenjäsenet.
5. Valmennukset
Valmentajista päätettiin koko seuran jäsenistön kesken seuran kaikille jäsenille avoimessa
sääntömääräisessä syyskokouksessa. Tänä vuonna syyskokous pidettiin marraskuussa.
Kaudella 2011 vakiovalmentajina jatkavat Pasi Meller (kevätkausi), Timo Rokkanen ja Teppo Hakala.
Sovittuja:
Timo 22.-23.1.
Teppo 18.-20.2.

Katariina Pajari pitää tiistaivalmennuksia, parittomina viikkoina esteitä ja parillisina koulutreenit. Kata
valmentaa kaikenlaisia ja kaikentasoisia ratsukoita, mukaan voi tulla myös tuntihevosilla/poneilla
tuntiratsastajat, joilla olisi toiveita kisaamisesta. Ota silloin yhteyttä Katariinaan.
Lisäksi tarpeiden mukaan käytetään myös vierailevia valmentajia.
6. Heppakerho
Heppokerho jatkaa toimintaansa entistä aktiivisempana. Vetäjinä toimivat Nuori Suomi-ohjaajakurssin
käyneet Sanna Lahdenperä ja Riikka Saukonoja. Heppakerhon toimintaan voit tutustua tarkemmin
erillisestä esitteestä MeLaRa:n sivuilta.
Heppakerho on suunnattu kaikille hevosenmielisille nuorille ja junioreille. Osallistujat jaetaan tarvittessa
kahteen ryhmään iän mukaan.
HYVÄÄ LOPPUTALVEA KAIKILLE!

Terveisin MeLaRa:n puolesta jäsensihteeri Kristiina Rauma

