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1. Yleistä tietoa vuodesta
Meri-Lapin ratsastajat ry. on vuonna 2001 perustettu ratsastusseura, joka juhlii tänä vuonna 15-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.
Tiedotusvälineenä niin tuntitoimintaa, valmennuksia, heppakerhoa kuin muutakin seuran toimintaa koskevissa
asioissa käytämme MeLaRan facebook-sivustoa sekä internet-sivujamme: www.melarat.net (Foorumi). Siellä on
ilmoitukset Hevospalvelun tuntimuutoksista, tulevista tapahtumista jne.
2. Kilpailut
MeLaRa järjestää tänä vuonna toukokuussa äitienpäivänä 8.5. 3-tason kouluratsastuskilpailut, heinäkuussa 2päiväiset 2-tason estekilpailut 2.-3.7., 2-päiväiset 3-tason koulukilpailut 9.-10.7. ja lukuisia muita 1-tason kilpailuita.
Seurakilpailukausi aloitettiin helmikuussa. 1-tason kilpailuissa kilpaillaan MeLaRa Cupissa yksityishevosten ratsastajat
ja ratsastuskoululaiset omissa sarjoissaan, seuraa tilannetta MeLaRan internet-sivuilla Kilpailut-osiossa.
Juhlavuoden 2016 yhteistyökumppaneitamme ovat:

Autokoulu Haapalainen
Cavalor
Centtilä
Hankkija Keminmaa
Meri-Lapin Hevospalvelu
Lisäksi haemme yhteistyökumppaneita kesän kilpailuihin! Tunnetko siis yrittäjiä, jotka haluaisivat tukea
paikallista harrastusmahdollisuutta? Meidän kanssa voi tehdä vuosisopimuksen koko kauden kattaen tai esim.
yhteen kilpailuluokkaan: Prix de…
Ole yhteydessä!
ALUSTAVA KISAKALENTERI:
21.2.
1-tason koulukisat
13.3.
1-tason estekisat
9.4.
1-taso koulu
10.4.
1-taso este
8.5.
3-tason koulukilpailut
kesäkuu
1-taso este (+ koulu)
2.-3.7.
2-tason estekilpailut
9.-10.7.
3-tason koulukilpailut
Syyskaudesta ilmoitetaan likempänä. Elo-Marraskuussa jatketaan 1 kisat/kk-periaatteella.
Tulevat kisat vaativat myös toimihenkilöitä, ilman järjestäjiä kisat eivät onnistu =). Pidimme helmikuussa
ensimmäisen kilpailunjärjestämiskoulutuksen, jonka osanottajamäärä oli varsin kiitettävä. Nyt rohkeasti vain
ilmoittautumaan tehtäviin.
Toinen koulutus pidetään vielä loppukeväällä/alkukesästä.

MeLaRa sai huikeaa menestystä Pohjois-Suomen hallikoulukisoissa 3.4:
Ponien P-SM-kultaa
Junioreiden P-SM-pronssia
Senioreiden P-SM-hopeaa
Joukkue-kultaa

Noora Pajari – Reitland’s Du nur Du B
Titta Mikkola – Quaeterback
Sonja Pitkänen – Karat Diamond
edellä mainitut + Irene Mäkimartti – Engagen

lisäksi Ida-Maria Kesti – Pektavius todistivat kuntonsa sijoittuen toiseksi avoimessa HeA-luokassa hienolla 65 %
tuloksella.
Onnea kaikille mitalisteille ja kisoissa menestyneille sekä tsemppiä jatkoon!
3. Jäsenedut
Hippoksessa (2/2016) kerrottiin hyvin SRL:n jäseneduista, jotka saat jäsenkortillasi. Tähän on koottuna muutamia:
(tarkemmin www.ratsastus.fi > jäsenedut)
- St1-asemilta alennus polttoaineesta + lämmitysöljystä
- Scandic-hotelleissa alennus majoituksesta
- Horzen alennuskupongit
- Alennus Tallink Siljalla matkustaessa jne.
Tässä myös tietoa lisävakuutuksesta (12 € lisämaksu, tietoja www.ratsastus.fi/lisavakuutus):
- tapaturman hoitokuluja korvataan jopa 10 000 e tapaturmaa kohden
- lääkärin määräämää fysikaalista hoitoa korvataan leikkaus- tai kipsaushoidon jälkihoitona enintään 10 kertaa
- lääkärin määräämä ensimmäinen ortopedinen tuki korvataan
- varusteiden jälleenhankintakustannukset korvataan, jos niiden leikkaaminen on välttämätöntä
tapaturmavamman hoitamiseksi. Korvaus enintään 500 €.
4. Sääntömääräinen kevätkokous
järjestetään perjantaina 6.5.2016 klo 17.30. On toivottavaa, että mahdollisimman moni seuran jäsen osallistuisi!
5. Valmennukset ja Tapahtumat
MeLaRan valmentajina tällä hetkellä toimivat Salla Salkola (koulu) ja Tiia-Liisa Saarela (este). Valmentajien oma
kisakausi ja kesäkiireet alkavat myös lähestymään, joten seuraavia aikoja ei ole vielä sovittu.
Meri-Lapin Hevospalvelun viikkovalmennukset pyörivät säännöllisesti liki viikoittain.
EA2-koulutus järjestetään 13.-15.6. ma-pe 16.30-20.30/pv. Lisätietoja ja ilmoittautumiset MeLaRa:n facebookryhmässä. Huom! Kurssille osallistuminen vaatii voimassa olevan EA1-kurssin.

HYVÄÄ KEVÄÄN JATKOA KAIKILLE!

Terveisin MeLaRa:n puolesta jäsensihteeri Kristiina Rauma

