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*****
Vuoden 2008 kilpailujen anominen
Seuroja pyydetään anomaan vuoden 2008 kansalliset kilpailut viimeistään 31.10.2007 mennessä.
Anomislomake löytyy SRL:n nettisivuilta: www.ratsastus.fi -> materiaalisalkku -> lomakkeet
Ohessa linkki anomuslomakkeeseen.
http://217.16.193.71/asp/system/empty.asp?P=172&VID=default&SID=618894362498418&A=closeall&S=0&
C=24841
Lisätietoja kisakalenterista saat Aki Ylänteeltä, puh. 0500-517 690 tai e-mail. aki.ylanne@ratsastus.fi.

*****
RAY:n tukemat vammaisratsastusleirit 2007
Viikonloppuleiri 9.-11.11.2007
Harjussa kokeneemmille ratsastajille. Leirin hinta 120 €.
Haku mahdollisimman pian sivulta http://www.ratsastus.fi/asp/system/empty.asp?
P=874&VID=default&SID=338003164580307&S=0&C=22141 löytyvällä ratsastajien hakulomakkeella. Leirit
ovat avoimia kaikille erityisryhmiin kuuluville ratsastajille.
Lisätietoja: merja.alasjarvi@ratsastus.fi

*****
Sporttirekisteri
Seuroille toimitetaan loka-marraskuun vaihteessa Jäsensihteeri Info 2008 sekä Sporttirekisterin
käyttöohjeet.

Info sisältää tärkeää tietoa jäsenrekisterin päivityksistä vuodenvaihteessa. Päivittämällä Sporttirekisterin
annettujen aikataulujen puitteissa varmistetaan jäsenlaskut ajoissa jäsenistölle. Lisätietoa jäsenrekisterin
päivityksistä oman alueen aluesihteeriltä.
Etelä-Suomi
Sanna Sassi, 040-553 7513, sanna.sassi@ratsastus.fi
Puhelinajat: ma ja pe klo 9-13, ti-to klo 15-19
Itä-, Lounais- ja Pohjois-Suomi
Emmi Kupiainen , 045-1225772, emmi.kupiainen@ratsastus.fi
puhelinaika ma-pe 8.30 - 16.30
Kaakkois-Suomi ja Pohjanmaa
Tuula Pöyhiä, 050-522 8622, tuula.poyhia@ratsastus.fi
puhelinaika ma-pe 8.30 - 16.30
Häme ja Keski-Suomi
Meija Lahtinen
, 050-366 6689, meija.lahtinen@ratsastus.fi
puhelinaika ma, to, pe 8-12 ja ti, ke 16-20

*****
Kutsu EquineLife-hankkeen loppuseminaariin 19.10.2007
Miten ympäristöjärjestelmiä voidaan hyödyntää hevostaloudessa? Millaisia ympäristöystävällisiä
rakennusratkaisuja on olemassa? Miten yhteistyö toimii hevostaloudessa? Millaista on eurooppalainen
hevospolitiikka?

Tervetuloa kuulemaan EquineLife-hankkeen tuloksista ja keskustelemaan hevostalouden ympäristö-,
turvallisuus- ja hyvinvointiasioista perjantaina 19.10. klo 13 - 16.30 SLU-taloon (Radiokatu 20,
Helsinki). Seminaarin ohjelman löydät EquineLifen kotisivuilta osoitteesta
www.equinelife.fi/files/EquineLife_loppuseminaariohjelma.pdf
Seminaari on maksuton.
Ilmoittautumiset 16.10. mennessä johanna.tanhuanpaa@agropolis.fi tai 010 2491 819.

*****
Pollux-kilpailujen palautteet ja tulokset
Pollux-kilpailujen suunnittelu ensi vuodelle on käynnissä. Tätä varten tänä vuonna jo kisan järjestäneiltä
seuroilta kaivataan palautuslomakkeita kisasta. Lomake tuli Pollux-paketin mukana ja samat kysymykset
löytyvät myös nettisivuilta kohdasta
http://www.ratsastus.fi/asp/system/empty.asp?P=168&VID=default&SID=426745672938464&A=closeall&S=0
&C=31905

Ennen lokakuun puolta väliä tulleet palautteet voidaan ottaa huomioon ensi vuoden kisoja suunniteltaessa.
Myös Pollux-kilpailujen tulokset tulee toimittaa kisan jälkeen Pollux-hevoskirjakerholle (Polluxhevoskerho/Marjo Tapper, Mäkelänkatu 54 A 501, 00510 Helsinki, marjo.tapper@stabenfeldt.fi Palautteet
voi lähettää joko Polluxiin tai SRL:on Hanna Talvitielle hanna.talvitie@ratsastus.fi

*****
Hae tukea seurallesi
400 000 euroa tukea jaossa lasten ja nuorten urheiluseuratoiminnan kehittämiseen
• Ohjaajien ja valmentajien osaamisen lisäämiseen.
• Lasten ja nuorten seuratoiminnan laadun kehittämiseen.
• Lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien lisäämiseen.

Hakuaika päättyy 15.10.2007. Tukea haetaan Nuoren Suomen nettisivuilta www.nuorisuomi.fi/kehittämistuki
löytyvällä lomakkeella.
Lisätietoja:
http://www.ratsastus.fi/asp/system/empty.asp?P=39&VID=default&SID=358189757526205&S=0&C=21985

