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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.
Palkitsemme jäseniämme kilpailuiden järjestämisestä ja muista talkootöistä talkoopassimerkinnöillä.
Seuramme jäsenet kilpailevat järjestämissämme seurakilpailuissa MeLaRa Cupissa koulu- ja
esteratsastuksessa juniorit ja seniorit omissa sarjoissaan. Lisäksi palkitsemme kaikki alue- ja kansallisissa
kilpailuissa menestyneet ratsukot valmennuspörssipisteillä, joita saa käyttää seuran järjestämissä
valmennuksissa. Kaikki palkitsemiset suoritetaan seuran pikkujouluissa vuoden lopussa. Seuraa Foorumista
ilmoittelua!
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. Jäsenhintojen ale
SRL ja MeLaRa alentavat jäsenhintansa 1.9.-31.12.2011.
Täysjäsenhinta
27,50 €
Perheenjäsenhinta
13,00 €
3. Heppakerho
Heppokerho jatkuu taas sunnuntaina 18.9. Vetäjinä toimivat Nuori Suomi-ohjaajakurssin käyneet Sanna
Lahdenperä ja Riikka Saukonoja. Pienten ja isompien ryhmien erikseen. Heppakerhon toimintaan voit
tutustua tarkemmin erillisestä esitteestä MeLaRa:n sivuilta.
4. Kilpailusyksy 2011
10.-11.9. järjestämme kouluratsastuksen Pohjois-Suomen mestaruuskilpailut. Mestaruuksista kilpailevat
seniorit, juniorit, ponit, suomenhevoset ja nuoret hevoset omissa sarjoissaan. Mestaruudet ratkotaan 2. eri
päivinä järjestettävän osakilpailun perusteella. Lisäksi lauantain osakilpailuissa ratsastetaan seurajoukkuein
käytävistä joukkuemestaruuksista. Varsinaisten mestaruuksien lisäksi ratsastetaan myös
harrastemestaruus, joka on tarkoitettu ratsastajille, jotka eivät ole kilpailleet kansallisella tasolla. Tule
mukaan seuraamaan mestaruusratsastuksia katsojana tai toimihenkilönä!
9.10. järjestämme aluetason esteratsastuskisat, kutsu julkaistaan piakkoin.
Järjestämme myös vielä yhdet seuratason kilpailut molemmissa lajeissa. Näissä kisoissa on mahdollisuus
suorittaa SRL:n ratsastusmerkkejä.
SRL perii merkkisuorituksista ja kisa-asuun kiinnitettävistä rintamerkeistä seuraavasti:
Perusmerkki
6€

C-merkki
B-merkki
A-merkki

8€
8€
8€

Mikäli haluaa merkin suorituksestaan, maksetaan nämä suoritusmaksut tulevien (tarkista pvm lokamarraskuussa) seurakoulukisojen yhteydessä. Palkitsemiset tapahtuvat pikkujouluissa!
Seuraestekisat järjestetään alue-estekisojen yhteydessä 8.10.
5. Sääntömääräinen syyskokous
Kaikille seuran jäsenille avoin syyskokous pidetään sunnuntaina 20.11 (tarkista aika lähempänä
Foorumista). Syyskokouksessa valitaan mm. seuran hallitus seuraavalle kaudelle. On toivottavaa, että
mahdollisimman moni seuran jäsen osallistuisi!
6. Valmennukset
Syksy on vielä melko avoin valmentajien suhteen. Seuraava on suunnitelmissa:
8.-9.9.
I tason kouluratsastustuomari ja valmentaja Virosta Annike Laving (huippuvalmennusta
tavoitteelliselle ratsukolle) Hinnat varmistuvat lähipäivinä Foorumiin
1.-2.10. ??

Raul Kaunan valmennus (aika avoin, Raul ei vielä ole ilmoittanut omaa aikatauluaan)

marraskuu

Timo Rokkanen (aikataulua selvitetään, mutta pyritään järjestämään sitten ennen
seurakoulukisoja)
Katariinan viikkovalmennukset jatkuvat normaaliin tapaan. Kouluryhmissä muutamia vapaita
paikkoja, ota yhteyttä Katariinaan. Esteryhmiin erilliset ilmoittautumiset viikoittain.
Pasi Meller pyritään saamaan vielä tämän vuoden puolella, mutta kuviot auki.
Mahdollisuuksien mukaan myös muita valmentajia.

HYVÄÄ RUSKA-AIKAA KAIKILLE!

Terveisin MeLaRa:n puolesta jäsensihteeri Kristiina Rauma

