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1. Meri-Lapin ratsastajat ry. on vuonna 2001 perustettu ratsastusseura. Tuemme kaikentasoisia ratsastajia
kilpailun ja laadukkaan valmennuksen merkeissä. MeLaRa toimii Meri-Lapin Hevospalvelun tiloissa.
Palkitsemme jäseniämme kilpailuiden järjestämisestä ja muista talkootöistä talkoopassimerkinnöillä.
Seuramme jäsenet kilpailevat järjestämissämme seurakilpailuissa MeLaRa Cupissa koulu- ja
esteratsastuksessa juniorit ja seniorit omissa sarjoissaan. Viime vuonna kokeilussa ollut Kuningas-Cup
järjestetään tänä vuonna ainoastaan junioreille avoimena sarjana. Tarkemmin tietoa myöhemmin! 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.
MeLaRa on myös Facebookissa!

2. Jäsenhinnat 2013
Täysjäsenhinta
Perheenjäsenhinta

47,00 €
25,00 €

3. Heppakerho
Heppokerho starttaa kevääseen tulevana sunnuntaina 13.1. klo 14.00 isompien ja klo 15.00 pienempien
ryhmillä. Uudet ja vanhat kävijät tervetuloa! Tulkaa mukaan ja tuokaa kaverinnekin!
4. Kilpailukausi 2013
Uusi kilpailukausi on lähtökuopissa. MeLaRa järjestää aluelupakoulutuksen sunnuntain 27.1.2012 klo 16.00.
Koulutuksesta vastaavat Pia Posti (alue-estetuomari ja kansallinen steward) ja Kristiina Rauma (IVKkoulutuomari).
Koulutus on pakollinen kaikille ensimmäistä kertaa aluelupaa haluaville, eikä kertaus ole pahitteeksi
muillekaan! Junnuilta toivotaan myös huoltajan osallistuvan.
SRL:n Kilpailulisenssien hinnat kaudelle 2013:
Kansallinen A-lisenssi
150,00 €
Aluelisenssi
30,00 €
Hevosen vuosimaksu
40,00 €
Kaikki kilpailuluvan haluavat ilmoittakaa 27.1. mennessä Krisselle tallilla tai tekstarilla puh. 045-1241660 tai
s-postilla kristiina.rauma@pp.inet.fi
Lisenssimaksulaput tulostetaan koulutuksen jälkeen ja omansa saa tallilta tai sähköpostitse.

5. Valmennukset
Valmennuskausi alkoi tällä viikolla Katariina pienkouluryhmillä eli tiistairyhmät taas normaalisti:
- parillisina viikkoina kouluratsastus vakioryhmissä – kysy peruutuspaikkoja

- parittomina viikkoina esteratsastus – ilmoittautumiset erikseen
Muutoksista ilmoitetaan foorumissa ja facebookissa.
Joulun välipäivinä kokeiltiin uutta valmentajaa: Marja Tetri-Rantanen, vastaanotto oli hyvä ja pyrimme
sopimaan Marjan kanssa aikataulua keväälle.
6. Kilpailutoimikunta
Kilpailutoimikunnan kokoontuu alkuvuodesta. Kaikki halukkaat ja kilpailutoiminnasta kiinnostuneet
mukaan! Seuraa ajankohta Foorumista.
Tänä vuonna järjestetään ensimmäistä kertaa koskaan
Kouluratsastuksen kansalliset kisat kaksipäiväisinä 29.-30.6. SRL myönsi meille järjestettäväksi näiden
kisojen yhteydessä 5- ja 6-vuotiaiden cup-osakilpailut.
Toinen jo varmistunut kisa on perinteiset alue-estekilpailut 13.-14.7.
Muutoin kisakautta suunnitellaan kevään myötä.

HYVÄÄ ALKANUTTA VUOTTA!
Terveisin MeLaRa:n puolesta jäsensihteeri Kristiina Rauma

