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Jäsenhintapäivitys vuodelle 2010
Jäsensihteerien tulee päivittää oman seuransa jäsenhinnat 1.12.-31.12.2009 välisenä aikana. Muuna aikana
päivitys ei ole mahdollista. Hintaa ei pysty enää muuttamaan tallennuksen jälkeen, eli tarkkuutta…!
Ohjeita: täältä

SRL:n toimiston vuodenvaihteen aukioloajat
SRL:n toimisto on suljettu 24.12.2009 – 6.1.2010

Talviloma-asiaa
Minttu Kuusisto lomalla 24.12.2009 – 5.2.2010; muista talvilomista seuraavassa tiedotteessa.

Pikkulajit KIPAssa
Pikkulajeille on nyt saatu oma kilpailukalenteri KIPAan.
* Kilpailunjärjestäjät lisäävät kilpailunpäivämäärän KIPAan, ja liitto/alue käy hyväksymässä tuon
päivämäärän.
* Tämän jälkeen kilpailujärjestäjä lisää tarkistetun ja hyväksytyn kilpailukutsun KIPAan.
* Koko kilpailukutsu luokkineen ja erityismääräyksineen laitetaan kohtaan: Erityismääräykset.
* Tämän jälkeen liitto/alue käy julkaisemassa kutsun.
* KIPA ei ota ilmoittautumisia vastaan pikkulajeille.
* Tulokset laitetaan liitetiedostona KIPAan kilpailujen jälkeen.

Alue- ja kansallisten kilpailujen starttimaksu v. 2010
SRL:n liittokokouksen päätöksen mukaisesti SRL tulee laskuttamaan kilpailunjärjestäjiltä 2 euroa / startti.
Huomioittehan tämän maksun suunnitellessanne kilpailujenne maksuja.
Suositeltavaa olisi, että merkitsette starttimaksun näkyviin luokan maksuihin esim. muodossa:
Luokka 1, 100 cm arv. AM5, avoin kaikille (5 + 5 + 2)
KIPAan ja Equipeen tullaan tekemään tarvittavat tekniset muutokset asian tiimoilta heti alkuvuodesta.

Kilpailukutsut HIPPOS –lehdessä
Vuoden 2010 alusta on tarkoitus jättää kilpailukutsut pois Hippos lehdestä. Jatkossa kutsut siis julkaistaan
vain KIPAssa. Kilpailunjärjestäjä voi halutessaan julkaista kutsun Hippoksessa, hintaan 50.-/julkaistu kutsu.
Mikäli kutsu halutaan julkaista Hippos lehdessä, järjestäjän tulee toimittaa tarkistettu ja lyhennetty
kilpailukutsu lehden dead-line päivään mennessä: ulla.lindgren@ratsastus.fi

Pollux-kilpailut
Suositut Pollux-kilpailut lähtevät käyntiin taas vuonna 2010. Pollux-kilpailut ovat seurakilpailuja SRL: n
hyväksymille ratsastuskouluille ja harrastetalleille sekä SRL: n jäsenseuroille. Kilpailun järjestäjinä toimivat
SRL:n jäsenratsastuskoulut ja -harrastetallit yhteistyössä ratsastusseuran kanssa. Pollux-hevoskerho
sponsoroi estekisan, kouluratsastuksen taitokisan ja hevostaitokilpailun. Näistä kolmesta kilpailusta
järjestäjä voi valita joko yhden, kaksi tai kaikki kolme.
Jokaiselle seuralle ja tallille postitetaan joulukuun alussa Pollux-kisainformaatio 2010, joka sisältää tietoa
kisojen sisällöstä, ilmoittautumisesta, säännöistä sekä upean Pollux-julisteen tallin seinälle. Lisätietoja
Pollux-kisoista löytyy myös: täältä.

Hevoshullu Powercup
Hevoshullu Powercup on Suomen Ratsastajainliiton ja
Hevoshullu-lehden yhteinen valtakunnallinen ponija junioriratsastajien kilpailu. Hevoshullu Powercup on
yhdistetty kilpailu eli siihen kuuluu sekä koulu- että
esteratsastuskoe.
Hevoshullu Powercup 2010 aloitetaan helmi-maaliskuussa seuratason karsintakilpailuilla kautta maan.
Aluekarsinnat kilpaillaan kahdeksalla alueella huhtikuun alusta (1.4.2010) kesäkuun puoleenväliin
(13.6.2010), ja loppukilpailu ratsastetaan heinäkuun alussa (3.-4.7.2010) Lahdessa
Takkulan ratsastuskeskuksessa. Lisätietoa kisasta: täältä.

Valtakunnallinen Hevostaitomestaruuskilpailu
järjestetään vuonna 2010 Kekkolan Kartanossa Mikkelissä lauantaina 29.5.
Muistattehan, että hevostaitokilpailuja voi järjestää myös seura- ja aluetasolla. SRL: n jäsenseurat ja -tallit
voivat tilata omiin hevostaitokilpailuihinsa ilmaiseksi kunniakirjoja jaettavaksi jokaiselle osallistujalle.
Lisätietoja: täältä.

Miten sinettiseuraksi? Tilaisuus urheiluseuroille.
PAIKKA: Kisakallion Urheiluopisto, Lohja
AIKA: torstai 17.12.09 klo 16-20
Nuori Suomi Sinettiseurat ovat seuroja, jotka ovat saaneet Nuori Suomi Sinetin tunnustukseksi
laadukkaasta nuorisotyöstä. Sinettiseurajärjestelmän tavoitteena on auttaa seuroja kehittämään lasten ja
nuorten toimintaa. Sinettiseuroissa pidetään huolta jokaisesta lapsesta ja nuoresta, lahjakkaista ja

vähemmän lahjakkaista. Jokaiselle lapselle ja nuorelle pyritään tarjoamaan heidän omat lähtökohtansa,
motivaationsa ja tavoitteensa huomioivaa toimintaa.
Kestävää laatua tukevat ja varmistavat säännöllisin väliajoin tehtävät auditoinnit. Sinettiseuroja valittaessa
huomioidaan seuran eettiset arvot, toiminta ja koulutukset. Sinetti on arvostettu tunnustus, jonka haluaa
yhä useampi seura.
Miten Sinettiseuraksi? - tilaisuudessa
• perehdytään Nuori Suomi Sinettiseuratoimintaan
• kuullaan Sinettiseuran edustajien ajatuksia Sinetin merkityksestä seuralle
• käynnistetään oman seuran seuratoimintalinjan laadinta
• saadaan tukea omaan toimintaan ja jaetaan kokemuksia
Tilaisuuteen ovat tervetulleita urheiluseuratoiminnan kehittämistukea saaneet seurat sekä muut seurat ja
seuratoimijat, joilla on halua kehittää seurastaan Nuori Suomi Sinettiseura.
Tilaisuuden vetäjänä toimii Nuori Suomi ry:n Sinettiseuratoiminnasta vastaava suunnittelija Eeva Sunnari.
Tilaisuuden hinta 25 euroa/seura sisältää kahden samaa seuraa edustavan henkilön osallistumisen
tilaisuuteen, koulutusmateriaalin ja päivällisen. Lisähenkilön hinta on 10 euroa. Kisakallio perii laskujen
käsittelystä laskutuslisän.
Ilmoittautuminen ti 8.12.2009 klo 16 mennessä:
koulutussuunnittelija Pauliina Hyvönen pauliina.hyvonen@kisakallio.fi tai (040) 456 0693
Lisätiedot työpajan sisällöstä:
suunnittelija Eeva Sunnari (09) 3481 2002, (040) 575 3033 tai eeva.sunnari@nuorisuomi.fi
Ajo-ohjeet Kisakallioon www.kisakallio.fi
Tilaisuus on osa Opetusministeriön tukemaa Urheiluseuratoiminnan reseptit – Hyvä Seura
koulutuskeskus – hanketta.

Tukea urheiluseuratoiminnan kehittämiseen 2010
Vuoden 2010 seuratoiminnan kehittämistuet lasten ja nuorten urheiluun sekä aikuisliikuntaan ovat nyt
haussa.
Opetusministeriön liikuntayksikkö on myöntänyt seuratoiminnan kehittämistukea jaettavaksi vuodelle
2010 lasten ja nuorten urheiluun 600 000 euroa ja aikuisten terveyttä edistävään liikuntaan 150 000
euroa. Kehittämistukea voivat hakea rekisteröityneet urheiluseurat 15.3.2010 mennessä osoitteessa
www.seuratuki.fi.
Lasten ja nuorten kehittämistukea voi hakea seuraaville hankkeille: seuran kehittäminen Sinettiseuraksi,
ohjaajien ja valmentajien osaamisen kehittäminen, 6—12-vuotiaiden harrastusryhmien lisääminen ja
nuorten harrastustoiminnan kehittäminen. Aikuisten terveyttä edistävän liikunnan kehittämistukea voi
hakea ohjaajien osaamisen kehittämiseen, uuden säännöllisen toiminnan lisäämiseen, aikuisten
liikuntatoiminnan aloittamiseen ja kuntayhteistyöhön.
Kaikkien tuettujen hankemuotojen toteuttamisaika tulee olla 1.8.2010—31.7.2011.
Lisätietoja: SRL/ nuorisopäällikkö Nina Kaipio, nina.kaipio@ratsastus.fi, 09 2294 5242

