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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. Uutuutena tänä vuonna järjestetään ns. KuningasCup, jossa kaikki kilpailevat samassa sarjassa ja eniten osakilpailupisteitä kerännyt ratsukko voittaa koko
cupin. Ks. Cup-säännöt MeLaRan sivuilta Kilpailut-osiosta! 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.-31.12.2012.
Täysjäsenhinta
27,00 €
Perheenjäsenhinta
15,00 €

3. Heppakerho
Heppokerho jatkuu taas syyskuussa, seuraa foorumia, ilmoitamme siellä tarkan aloituspäivämäärän.
Vetäjinä toimivat Nuori Suomi-ohjaajakurssin käyneet Sanna Lahdenperä ja Riikka Saukonoja. Pienten ja
isompien ryhmät erikseen. Heppakerhon toimintaan voit tutustua tarkemmin erillisestä esitteestä
MeLaRa:n sivuilta.
Heppakerho hakee myös uusia innoita ohjaajia. Halukkaiden toivotaan ottavan yhteyttä Riikkaan.

4. Kilpailusyksy 2012
9.9. järjestämme kouluratsastuksen aluetason kilpailut.
27.-28.10. järjestetään seuratason koulu- ja esteratsastuskilpailut ja sitten vielä marraskuussa yhdet
seuratason koulukilpailut.
Lokakuun kisoissa järjestetään ratsastuskouluoppilaille Hevoshullu-taitokilpailut. Kouluratsastusohjelmia
ratsastetaan aivan helposta tasosta alkaen, joissa avustaja saa olla mukana aina laukkaohjelmiin asti ja
esteillä puomiluokasta 80 cm tasolle asti. Hevoshullu-taitokisoihin saavat osallistua alle 18-vuotiaat
ratsastajat ratsastuskoulun opetusponeilla ja –hevosilla. Katariinalta voi kysyä tuntareita lainaan.

Syksyn seurakisoissa on mahdollisuus suorittaa myös SRL:n ratsastusmerkkejä.
SRL perii merkkisuorituksista ja kisa-asuun kiinnitettävistä rintamerkeistä seuraavasti:
Perusmerkki
6€
C-merkki
8€
B-merkki
8€
A-merkki
8€
Mikäli haluaa merkin suorituksestaan, maksetaan nämä suoritusmaksut tulevien (tarkista pvm lokamarraskuussa) seurakoulukisojen yhteydessä. Palkitsemiset tapahtuvat pikkujouluissa!
Syyskuussa ratsastetaan Pohjois-Suomen mestaruuskilpailut este-, kenttä- ja kouluratsastuksessa.
MeLaRa:lla on edustajia kaikissa lajeissa. Poni- ja junioriratsastajia on ilahduttavan paljon, mutta senioreita
on vain muutamia, joten kilpailu joukkuepaikoista tulee olemaan kova. Nelihenkisissä
mestaruusjoukkueissa on oltava yksi seniori-, ja yksi poni- tai junioriratsukko, 2 muuta ratsukkoa voivat
edustaa mitä tahansa mestaruussarjaa. Joukkuemestaruudet koulu- ja esteratsastuksessa käydään 1.
osakilpailun perusteella.
5. Sääntömääräinen syyskokous
Kaikille seuran jäsenille avoin syyskokous pidetään marraskuussa, tarkista päivä lähempänä Foorumista.
Syyskokouksessa valitaan mm. seuran hallitus seuraavalle kaudelle. On toivottavaa, että mahdollisimman
moni seuran jäsen osallistuisi!

HYVÄÄ RUSKA-AIKAA KAIKILLE!

Terveisin MeLaRa:n puolesta jäsensihteeri Kristiina Rauma

