SRL:n sähköinen seuratiedote, huhtikuu 2011
Seuratiedotteessa tällä kertaa:
o Tulevaisuusfoorumi ja Ratsastusgaala Vierumäellä 16.4.
o Suomen Ratsastajainliitto Facebookissa
o Hevoset 2011 –messut
o Your Move –rannekkeiden hinta nousee, tilaa nopeasti!
o Your Move with Horses
o Suomenhevosille luokkia aluekisoihin
o Pohjola-palkinto Hyvälle Seuralle
o Tilaa ennakkoon uutuuskirja Anna-Julia Kontiosta
o Tulevia tapahtumia
********************************************************************************
Tulevaisuusfoorumi 16.4.2011 Vierumäellä
Suomen Ratsastajainliitto järjestää seuratoimijoille, toimihenkilöille, jaostojen ja valiokuntien
jäsenille sekä kaikille liiton jäsenille suunnatun seminaaripäivän arvojen ympärillä Vierumäen
uudessa Scandic hotellissa lauantaina 16.4.2011.
Mitä ratsastus on vuonna 2020? Onko ratsastus tasa-arvoinen laji, miten kohtaamme toisemme,
mitä on jääviys, kuka päättää, miten demokratia toimii? Ratsastajainliiton strategian mukaisesti on
tullut aika tarkastella päämääriä ja tavoitteita. Etiikka ja moraali, Reilu Peli ja hyvä hallinto, siinä on
muutama foorumin avainsana. Suomen huippu-urheilun kehittämistyöryhmän puheenjohtaja
Jukka Pekkala kertoo huippu-urheilun tulevaisuudesta. Seurakehittämisen asiantuntija Sari
Häkkinen ohjaa päivän kulkua.
Foorumin hinta 35 sis. ohjelma, tarjoilut sekä liikuntaa.
Ohjelma ja ilmoittautuminen
Ratsastusgaala 16.4.2011
Ratsastajainliitto palkitsee vuosittain menestyneitä urheilijoita ja muita palkinnon arvoisesti
toimineita tahoja kevään liittokokouksen yhteydessä järjestettävässä iltajuhlassa. Tänä vuonna
tilaisuus järjestetään 16.4.2011 uudessa Scandic hotellissa Vierumäellä. Ohjelma alkaa illallisella
klo 19.00. Palkitsemiset suoritetaan illallisen lomassa. Tilaisuuden juontaa Marcus Backlund.
Palkitsemistapaa on uudistettu siten, että kilpailuperusteisten palkintojen valitsijoiksi on nimetty
tuomaristo, joka valitsee ehdokkaat ja voittajat jäsenistön ja jaostojen esittämien ehdokkaiden
joukosta. Tuomaristo koostuu ratsastustoimittajien, eri lajien, Ratsujalostusliiton, Suomen
Hippoksen sekä Ratsastajainliiton edustajista. Jokaisessa kategoriassa nimetään kolme ehdokasta.
Kolmessa kategoriassa tuomaristo nimittää ehdokkaat, mutta valinnan tekee yleisö
nettiäänestyksellä.

Illan ohjelmassa on mm. Vuoden Ratsastaja, Vuoden hevonen, Vuoden
Ratsastustalli ja Vuoden Ratsastusseura -palkintojen, SRL:n valiomerkkien sekä
Kyra Kyrklund -palkinnon jakaminen.
Illalliskortin hinta 50 €.
Ohjelma ja ilmoittautuminen
Ratsastajainliitto Facebookissa
Oletko huomannut, että Suomen Ratsastajainliitto on luonut oman Facebook-profiilin? Käy
kurkistamassa osoitteessa www.facebook.com/suomenratsastajainliitto ja ota osaa!
Hevoset 2011 -messut
Suomen Ratsastajainliitto ja Tampereen Messut järjestävät viime vuoden tapaan kävijäkilpailun
kaikille ratsastusseuroille Hevoset 2011 -messuille, jotka pidetään 8.-10.4.2011 Tampereen Messuja Urheilukeskuksessa. Kilpailussa on kaksi kategoriaa ja rahapalkinnot. Lue lisää kilpailusta.
Your Move -rannekkeiden hinta nousee!
Toimi ajoissa, ennen 4.4., jolloin Suomen suurimman nuorisotapahtuman SPORT -rannekkeiden
hinnat jälleen nousevat. Tutustu tarkemmin Your Move SPORT -viikonlopun
ilmoittautumistietoihin. Huom. Ratsastuksen osallistujilla on mahdollisuus ostaa myös
kokopäivälippuja. Lisätietoja ratsastuksen Your Move -sivuilta.
Your Move with Horses
Ratsastajainliiton valtakunnallisen Nuorten Ryhmän työnnäyte, Your Move with Horses nuorisoklubimateriaali, on uudistettu täysin ja löytyy jälleen nettisivuilta. Tutustu materiaaliin ja
vinkkaa siitä seurasi nuorisolle!
Suomenhevosille luokkia aluekisoihin
Aluetasolla toivotaan järjestettävän helppo C ja 80 cm –tasoisia luokkia, sillä 5-vuotiaat
suomenhevoset tarvitsevat ko tulokset karisiakseen laatuarvosteluun. Avoimet aluetason
esteluokat alkavat kilpailujärjestelmän mukaan 90 cm tasolta, mutta 80 cm luokan voi järjestää
avoimena suomenhevosille, ja halutessa ottaa mukaan vielä B-osan avoimena poneille.
Pohjola-palkinto Hyvälle Seuralle
Pohjola-palkinto Hyvälle Seuralle on vuosittain jaettava tunnustus moniarvoiselle ja laadukkaalle
seuratyölle. Haku on alkanut. Lue lisää liitteenä olevasta esitteestä.

Vielä ehdit tilata ennakkoon uutuuskirjan Anna-Julia Kontiosta
Suomen Ratsastajainliitto ja Vudeka tarjoavat tilaisuuden tilata ennakkoon Kati
Syvärisen mielenkiintoisen uutuuskirjan ”Lähtövuorossa Anna-Julia Kontio – nuoren ratsastajan
tarina” hintaan 18 €.
”Nuoren kilparatsastajan opettavainen tarina ponivuosista nykypäivään ja tulevaisuuden
haaveisiin! Tämä kirja kertoo siitä, miten pitkälle voi päästä, kun kovasti haluaa. Kun tekee asioita
eri tavalla kuin muut, saa aikaan erilaisia tuloksia kuin muut. Se on mahdollista meille kaikille.”
Tilaa kirja ennakkoon osoitteesta emmi.kupiainen@ratsastus.fi 10.4. mennessä. Ilmoita nimesi,
toimitus- ja laskutusosoite sekä kuinka monta kirjaa tilaat. SRL laskuttaa ja Vudeka postittaa kirjat
viikoilla 14 ja 15, postikulut sisältyvät hintaan. Kirja julkaistaan Tampereen Hevoset-messuilla 8.4.
Tilattavissa myös SRL:n Sporttikaupasta julkaisun jälkeen.
Lähtövuorossa Anna-Julia Kontio – nuoren ratsastajan tarina
Katri Syvärinen, Vudeka 2011. 104 sivua. Suositushinta 23 €.
Poimintoja Suomen Ratsastajainliiton tapahtumakalenterista
1. huhtikuu 2011 – 7. toukokuu 2011
Hevosten terveydenhuolto -luento, Joensuu pe 1.4.2011 klo 17.00 - 20.00
Valjastuskoulutusta kaikille Ypäjän Hevosopistolla la 2.4.2011 klo 09.00 - 17.00
Löydä liikunta -kerhon ohjaajakoulutus Helsingissä la 2.4.2011 klo 09.30 - 16.30
Kipa- ja Equipe-koulutus, Piikkiö la 2.4.2011 klo 10.00 - 16.00
Kaakkois-Suomen alueen hevostaitokilpailut Harjun Oppimiskeskuksessa la 2.4.2011
ATU ajanottolaitteiden käyttökoulutus, Tahko la 2.4.2011 - su 3.4.2011
Skaalantarkistus IVK ja IV koulutuomareille Hyvinkäällä su 3.4.2011 klo 09.30 - 16.00
Richard Whiten klinikka Ypäjän Hevosopistolla ma 4.4.2011 - ti 5.4.2011
Ratsastajainliiton valmentajaseminaari, Ypäjä&Tampere to 7.4.2011 - pe 8.4.2011
Valjakkoajon kestävyyskokeen estetuomarikurssi Loimaalla la 9.4.2011 klo 10.00 - 15.00
Fyysisen harjoittelun perusteet ja menetelmät Hyvinkäällä la 9.4.2011 - su 10.4.2011
ESRAn hevostaitomestaruuskilpailut 2011 Järvenpäässä su 10.4.2011
Hevoskerhon ohjaajan jatkokurssi, Helsinki la 16.4.2011 klo 09.00 - 17.00
Kaviot- Hevosen terveyden perusta -seminaari la 16.4.2011
Horsebic-ohjaajakurssi Helsingissä la 16.4.2011 - su 17.4.2011
Alueratamestarikurssi Ypäjän Hevosopistolla la 16.4.2011 klo 10.00 - su 17.4.2011 klo 15.30
Tulevaisuusfoorumi, Ratsastusgaala ja kevätkokous Vierumäellä la 16.4.2011 - su 17.4.2011
Hevoskerhon ohjaajan peruskurssi Hankasalmella la 16.4.2011
Esteratsastuksen tyylituomarikoulutus, Kontiolahti la 16.4.2011 klo 14.00
Kilpailujen järjestäminen -seminaari Hyvinkäällä su 17.4.2011 klo 09.04 - 09.04
Valjakkoajon groomikurssi, Urjala pe 22.4.2011 klo 09.00
George Morris -valmennusklinikka, valmentajien lisenssikoulutus Ypäjän Hevosopistolla ti 3.5.2011
- to 5.5.2011
Tyylituomareiden lisenssikoulutus Ypäjän Hevosopistolla, ke 4.5.2011 - to 5.5.2011
Valtakunnalliset hevostaitomestaruudet Kouvolassa la 7.5.2011

Lisätiedot tapahtumista löydät osoitteesta
www.ratsastus.fi/koulutus_ja_valmennus/kalenteri

Mukavaa kevään jatkoa kaikille!
Seuraava sähköinen seuratiedote ilmestyy viikolla 17.

