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*** ***
Kilpailun järjestäjää etsitään este SM N/J/PO
Este SM kilpailu kaipaa järjestäjää. Alustava päivämäärä on 29.-31.8.2008.
Lisätietoja: Aki Ylänne aki.ylanne@ratsastus.fi 09-229 45 241
*** ***
Ratsastus- ja hevostaitomerkkejä tarjolla seuralle talkootöitä vastaan!
SRL:n toimistolle kaivataan apua mm. Hevoskerhon ohjaajien ja Hevoskerholaisten kansioiden kokoamiseen.
Palkkana työstä SRL voi antaa esimerkiksi ratsastus- ja hevostaitomerkkejä, erikseen sovittaessa myös muita
SRL:n omia materiaaleja.
Tehtävä olisi seuraavanlainen:
- Työ tapahtuu Helsingissä SRL:n toimiston yhteydessä olevassa neuvottelutilassa etukäteen sovittuna aikana.
Ajankohta on melko vapaasti valittavissa arkipäivisin ja -iltaisin.
- Tehtävänä on koota materiaalit kansioon sekä osittain/tarpeen mukaan huolehtia myös papereiden
monistuksesta kopiokoneella.
- Tehtävä sopii yläkouluikäisille junnuille sekä sennuille. Tehokkaimmin homma pelannee, jos paikalle tulee
seurasta noin 4 hengen tiimi. Aikaa kannattaa yhdelle kokoamiskerralle varata n. 4-6 tuntia.
- SRL antaa kahdesta kootusta hevoskerholaisen kansiosta yhden hevostaitomerkin tai ratsastuksen
perusmerkin (a ´ 5-6 e/kpl) ja yhdestä kootusta hevoskerhon ohjaajan kansiosta yhden hevostaito- tai
perus/C/B/A-ratsastusmerkin (a´ 5-8 e/kpl). Näin ollen kokoamistyöllä on mahdollisuus päästä melko hyviin
korvauksiin suhteutettuna käytettyyn aikaan.
- Seura voi tehdä kokoamistyötä yhden tai useamman kerran oman valintansa mukaan.
- Jos seuranne on kiinnostunut tehtävästä, ottakaa yhteyttä SRL:on Hanna Talvitiehen
(hanna.talvitie@ratsastus.fi, p. 09-2294 5242).
- Silloin tällöin toimistolla on mahdollisesti tarjolla myös muita pieniä talkootehtäviä.
*** ***
Pollux-seurakilpailut
Pollux-kilpailuja järjestetään taas tänä vuonna pitkälti toistasataa. Jos seuranne unohti ilmoittautua mukaan
tai jostain muusta syystä kisa jäi väliin, voi kisamateriaaleja kuitenkin hyödyntää (varsinaista sponsorilaatikkoa
ei kuitenkaan saa). Esteratsastusradat ja kouluratsastuksen taitoradat löytyvät SRL:n materiaalisalkusta
http://www.ratsastus.fi/asp/system/empty.asp?P=45&VID=default&SID=898559466180241&S=0&C=21678.
Hevostaitokilpailumateriaalin (teoriakokeet ja käytännön tehtäväpisteet sekä kilpailunjärjestämisohjeet) voi
tilata sähköpostitse SRL:sta Hanna Talvitieltä (hanna.talvitie@ratsastus.fi). Lisätietoja Pollux-kilpailuista
http://www.ratsastus.fi/asp/system/empty.asp?P=164&VID=default&SID=970416183653549&S=0&C=22941.
*** ***

Hevoshullu Powercup -kilpailut
Poni- ja junioriratsastajien yhdistetty koulu- ja esteratsastuskilpailu on taas tulossa. Juuri nyt on oikea aika
Powercup-seurakisan järjestämiseen. Lue lisää
http://www.ratsastus.fi/asp/system/empty.asp?P=68&VID=default&SID=320108524657732&A=closeall&S=0&
C=27766.
*** ***
Ratsastajan opas kilpailumaailmaan 2008
Ratsastajan opas kilpailumaailmaan on päivitetty tämän vuoden sääntömuutoksien mukaiseksi. Oppaasta
löytyy toimintaohjeita ratsastuskilpailuihin sekä sääntökoosteet este- ja kouluratsastuksen sekä yleisen osan
kilpailusäännöistä. Opas on tilattavissa Sporttikaupasta sekä SRL:sta Hanna Talvitieltä
(hanna.talvitie@ratsastus.fi, p. 09-2294 5242). Noin 90-sivuisen, muovikantisen oppaan hinta on 5 € +postija toimituskulut. Opas on ensimmäistä kertaa luettavissa ja tulostettavissa myös SRL:n
nettisivujen materiaalisalkun sääntöosiosta
http://www.ratsastus.fi/asp/system/empty.asp?P=157&VID=default&SID=838806021117316&A=closeall&S=0
&C=27674
*** ***
Valtakunnallinen hevostaitomestaruuskilpailu 24.5.2008 Järvenpäässä
Kilpailukutsu on julkaistu, ja se löytyy osoitteesta
http://www.ratsastus.fi/asp/system/empty.asp?P=182&VID=default&SID=838806021117316&S=0&C=23061
*** ***
SRL:n Kuntohaastekilpailu käynnistyy jälleen
SRL:n Kuntohaastekilpailu on liiton jäsenseurojen jäsenille ja green cardilaisille avoin joukkuekilpailu.
Joukkueissa on 5-10 edustajaa. Kilpailuun osallistujat joukkueet tekevät kuntotestin kevään aikana
toukokuun loppuun mennessä, kuntoilevat vähintään kolme kuukautta ja tekevät samanlaisen kuntotestin
uudestaan kuntoilujakson lopussa. Joukkueiden ilmoittautumisia otetaan vastaan toukokuun loppuun asti.
Kilpailutulokset tulee palauttaa syyskuun loppuun mennessä. SRL:n Kuntotyöryhmä valitsee kilpailun
voittajan kuntotestitulosten perusteella. Voittajajoukkue palkitaan aitiopäivällä Helsinki International Horse
Showssa. Kilpailussa jaetaan myös muita palkintoja. Tervetuloa mukaan kohottamaan kuntoa ja pitämään
hauskaa oman joukkueen kanssa!
Ilmoittautumislomake löytyy liiton nettisivuilta
http://www.ratsastus.fi/asp/system/empty.asp?P=686&VID=default&SID=299155550668732&S=0&C=24813
Lisätietoja: katri.klinga@ratsastus.fi
*** ***
SRL:n liittokokousviikonloppu 26.- 27.4.2008
Suomen Ratsastajainliiton sääntömääräinen liittokokous järjestetään sunnuntaina 27.4. klo 12 SLU:n
toimitalossa Helsingissä.
Lauantaina 26.4. klo 12-17 SLU-talossa pidetään kutsuseminaari, jossa käsitellään Ratsastuksen Johtavia
Ajatuksia ja käynnistetään urheilun, harrasteen ja nuorison toimialastrategiat. Kutsut lähetetään
maaliskuussa. Jos et saa kutsua, mutta olet kiinnostunut osallistumaan urheilun strategiaan, ota yhteys
aki.ylanne@ratsastus.fi. Jos harraste kiinnostaa, voit olla yhteydessä katri.klinga@ratsastus.fi.
Nuorisostrategian teosta kiinnostuneet voivat olla yhteydessä hanna.talvitie@ratsastus.fi. Ryhmiin voidaan
mahdollisuuksien mukaan ottaa lisää osallistujia kutsuttujen lisäksi.
Lauantaina 26.4. klo 19 alkaen järjestetään iltajuhla Hotelli Scandic Continentalissa. Juhlassa onnitellaan
valiomerkkien saajia ja vuoden palkittavia.
*** ***

Vielä ehdit ehdottaa vuoden 2007 palkittavia
SRL palkitsee vuoden 2007 palkittavia lauantaina 26.4.2008 Helsingissä liittokokousviikonlopun iltajuhlassa.
Valinnat tekee liiton hallitus jäsenistön ehdotusten perusteella. Ehdotuksia otetaan kategorioihin:
1. Vuoden valmentaja / ratsastuksenopettaja / ratsastuksenohjaaja / toimihenkilö
2. Vuoden ratsastuskilpailu / kilpailunjärjestäjä
3. Vuoden ratsastaja / Vuoden ratsastusteko.
Jäsenistön ehdotukset perusteluineen 14.3. mennessä osoitteeseen: SRL Katri Klinga, Radiokatu 20, 00093
SLU, faxilla (09) 149 6864 tai sähköpostilla katri.klinga@ratsastus.fi. Ehdotuksesta tulee mainita palkittavan
ja kategorian lisäksi perustelut ehdotukselle sekä ehdottajan yhteystiedot ja seura.

