SUOMEN RATSASTAJAINLIITON SÄHKÖINEN SEURATIEDOTE JOULUKUU 2013

SRL YLEISTÄ

SRL:n syyskokouksen vahvistamat korotukset vuodelle 2014
Suomen Ratsastajainliiton jäsenyhdistysten edustajat kokoontuivat sunnuntaina 24.11.2013
sääntömääräiseen syyskokoukseen Helsinkiin. Kokouksessa käytiin hallitusvaalit ja hyväksyttiin
toimintasuunnitelma ja budjetti vuodelle 2014 sekä palkittiin ansioituneita.
Vuosi 2014 on ratsastuskoululaisen teemavuosi, jolloin nostetaan esille lajin vankkaa harrastetoimintaa,
lasten ja nuorten liikkumista sekä ratsastusalan yrittäjyyttä.
LähiTapiola nostaa vakuutusmaksua neljällä eurolla vuonna 2014. Samalla kuitenkin myös vakuutusehdot
paranevat. Hoitokulujen enimmäiskorvausmäärä nousee 6.000 euroon (2013: 5.100), kuoleman
vakuutusmäärä 7.500 euroon (2013: 5.100) ja haitan vakuutusmäärä 15.000 euroon (2013: 10.100).
Vapaaehtoisen lisävakuutuksen hoitokulujen määrä on 10.000 euroa, vakuutuskorvaus kuoleman varalta
10.000 euroa ja korvaus pysyvän haitan osalta korottuu 20.000 euroon. Näin jäsenistö saa rahoilleen
enemmän vastinetta ja nykytason lääkäri- ja toimenpidekuluihin paremmin soveltuvan vakuutusturvan.
Tallien ja seurojen vastuuvakuutus nousee 1000 000 euroon.

Syyskokous vahvisti seuraavat hinnat vuodelle 2014:



Henkilöjäsenten jäsenmaksu on 50€ seniorijäsen ja 43€ juniorijäsen. Jäsenmaksu sisältää
urheiluvakuutuksen, Hippos-lehden, oikeuden kilpailu- ja toimihenkilölisensseihin ja
merkkisuorituksiin sekä muut jäsenedut.



Perhejäsenten (perheen 2. ja seuraaville jäsenille) jäsenmaksu on 25 €/21,50€
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1.9.–31.12.2014 välisen ajan henkilöjäsenmaksu on -50 %



Green Card -maksu on 30€



Ratsastuskoulujen, harrastetallien ja yksityistallien jäsenmaksu on 200€

Jokainen Ratsastajainliiton jäsenseura ja -talli kuuluu johonkin Ratsastajainliiton kahdeksasta alueesta.
Alueet eivät 1.1.2014 lähtien peri enää euroilta palvelumaksua.
Syyskokouksen materiaalit on julkaistu täällä: www.ratsastus.fi/materiaalisalkku/asiakirjat/prime107.aspx

JÄSEN- JA SEURAPALVELUT

Vinkkilista vuodenvaihteeseen
Liiton seurapalvelutiimi on koonnut yhteen vuodenvaihteen tärkeän infon seurojen jäsenille. Vinkkilista on
pdf-muodossa, ja sen voi lähettää sellaisenaan omalle jäsenistölle. Välitättehän tietoa eteenpäin seurassa.
Linkki:
www.ratsastus.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/ratsastajainliitto/embeds/ratsastajainliittowwwstr
ucture/44223_Vuodenvaihteesta.pdf

Seurojen toimihenkilötiedot 2014
Seurojen puheenjohtajat/jäsensihteerit, muistattehan toimittaa toimihenkilölomakkeen täytettynä
kaudelle 2014. Toimihenkilölomake tulisi lähettää oman alueen alueassistentille heti seuran syyskokouksen
jälkeen. Täytättehän lomakkeen, vaikka tehtävät seurassanne jatkuisivat kuten tänäkin vuonna.
Huomaattehan, että jäsensihteeritunnukset päättyvät 31.1.2014, joten vähintään tieto jäsensihteeristä
tulee olla toimitettuna tammikuun loppuun mennessä. Alueassistentti Itä-, Lounais- ja Pohjois-Suomi, sekä
Pohjanmaa emmi.kupiainen@ratsastus.fi ja Keski-, Kaakkois- ja Etelä-Suomi sekä Häme
sanna.sassi@ratsastus.fi.

Jäsenhinnat ja sähköpostitehtävät Sporttirekisterissä
Seurojen jäsensihteerit voivat muokata vuoden 2014 jäsenhinnat rekisteriin 2.-20.12. (klo 15 mennessä).
Tämän jälkeen päivityksiä hintoihin tehdään vain liiton toimiston puolesta. Päivityksestä laskutetaan
erikseen. Jäsensihteereitä ohjeistetaan päivityksestä erikseen. Samalla seuroja kehotetaan tarkistamaan
sähköpostitehtävien paikkansapitävyys ja jäsenten sähköpostiosoitteiden voimassaolo rekisterissä.
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Sähköpostitehtävän voi lisätä kaikille jäsenille, jotka haluavat sähköiset tiedotteet Ratsastajainliitosta.
Lisätietoja alueassistenteilta.

Vuoden 2014 jäsenkortit
Vuoden 2014 jäsenkortit postitetaan perinteisesti Hippos-lehti nro 2:sen mukana maaliskuun puolivälissä
sellaisille täysjäsenille, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa alkuvuodesta. Lehtiajon jälkeen maksaneet
sekä perhejäsenet saavat korttinsa erikseen kuoressa maaliskuun loppupuolella. Maksaneet Green Card jäsenet saavat kortin myös maaliskuun aikana. Kortintuloon saakka maksukuitti kelpaa tositteeksi
jäsenyydestä.

Hippoksen mukana kutsu Tampereen Hevoset 2014 -messuille
Hippos 2/2014 -lehden välistä löytyy kutsukortti Tampereen Hevoset 2014 -messuille. Kutsu oikeuttaa
yhden henkilön ilmaiseen sisäänpääsyyn messuille. Etu koskee liiton täysjäseniä. Mainostakaa etua osana
seuran jäsenkampanjaa ja kannustakaa jäseniänne maksamaan jäsenmaksu ajoissa. Lisätietoja messuista ja
ohjelmasta www.hevosmessut.fi. Hippoksen 2/2014 ilmestymispäivä on 13.3.2014 ja lehti on koko
jäsenistöllä tästä viikon kuluessa.

Tärkeää jäseninfoa – lisävakuutuslasku automaattisesti kaikille jäsenille jäsenkorttien mukana
Lisävakuutusmaksu nousee vakuutusmaksujen korotuksen vuoksi ensi vuonna 12 euroon.
LIsävakuutuslasku lähetetään automaattisesti jäsenkorttien mukana kaikille jäsenille. Lisävakuutus on
edelleen vapaaehtoinen. Vuonna 2013 lisävakuutuksen lunastaneiden lisävakuutusturva on voimassa
31.3.2014 asti edellyttäen, että vuoden 2014 jäsenmaksu on maksettu.
Vuoden 2014 alussa (tammi-helmikuussa) lisävakuutuksen uusille tilaajille on käytössä sähköinen
tilauslomake, joka poistuu käytöstä maaliskuun jälkeen.
Lisätietoja: www.ratsastus.fi/lisävakuutus

Seurakilpailulupa 2014
Kaikilla jäsenmaksunsa maksaneilla SRL-jäsenillä on automaattisesti oikeus edustaa seuraansa seura- ja
harjoituskilpailuissa.
Yhä useammat kilpailuita järjestävät seurat ovat ilmoittautumisissa ottaneet käyttöönsä KIPAn, jonne
päästäkseen jäsenen täytyy aktivoida itselleen maksuton seurakilpailulupa.
Voidaksesi neuvoa jäsenkuntaanne tämän suhteen lue lisää aiheesta täällä:
www.ratsastus.fi/ratsastajan_kilpailuluvat
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Vuoden Ratsastusseura 2013 -kilpailu alkaa tammikuussa
Ratsastajainliiton jäsenseuroille avoin Vuoden Ratsastusseura -kilpailu käynnistyy tammikuussa. Kilpailun
teemana on koulutus ja osaaminen. Seurat voivat osallistua mittelöön vuoden parhaimman seuran tittelistä
vastaamalla kilpailulomakkeen kysymyksiin.
Lisätietoja: www.ratsastus.fi/vuodenratsastusseurat

Seuratuki 2014 - haku on alkanut!
Valtakunnallisen seuratuen haku on alkanut. Haku päättyy 10.1.2014, joten toimittehan nopeasti!
Seuratukea anotaan suoraan opetus- ja kulttuuriministeriöstä, ja sitä on jaossa yhteensä 5 miljoonaa euroa
Hakuohjeet & lomakkeet on julkaistu ministeriön sivuilla:
www.minedu.fi/OPM/Liikunta/liikuntapolitiikka/avustukset/Avustukset_seuratoiminnan_kehittamiseen.ht
ml?lang=fi

Ratsastuksen artikkelipankki seurojen ja tallien käyttöön
Ratsastajainliiton nettisivuille on tehty medialle suunnattu artikkelipankki, johon on koostettu laaja-alaisesti
ratsastusharrastukseen liittyviä, vapaasti käytettäviä artikkeleita. Artikkelipankin ohella käytössä on
julkaisuvapaita kuvia sisältävä kuvapankki.
Artikkelipankki on tarkoitettu myös jäsenseurojen ja tallien käyttöön esimerkiksi tiedotustoiminnassa,
edunvalvonnassa ja harrastuksen yleisenä tietopankkina.
Artikkeleiden oheen olemme keränneet linkit hyödyllisiin materiaaleihin, tilastotietoihin, julkaisuihin ja
oppaisiin sekä tärkeimpiin alan järjestöihin.
Täydennämme tulevaisuudessa artikkelipankkia säännöllisesti uusilla artikkeleilla ja materiaaleilla.

Artikkelipankki löytyy osoitteesta: www.ratsastus.fi/artikkelipankki
Kuvapankki löytyy osoitteesta: http://srl.kuvat.fi/kuvat/Artikkelipankin+kuvat/
Tällä hetkellä pankista löytyvät seuraavat artikkelit:
o
o
o
o
o
o
o
o

Suomen Ratsastajainliitto ry
Historiaa: Hevosen tie arjen työkumppanista vapaa-ajan virkistäjäksi
Ratsastus on hauska, haastava ja monipuolinen harrastus
Hevonen liikenteessä - muista turpaväli!
Ratsastusvarusteet
Ratsastuksen hinta Suomessa
Ratsastus ja jokamiehen oikeus
Ratsastus on kasvattanut suosiotaan läpi vuosien
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o
o

Harrasteratsastajan polku innostaa kehittymään omassa tahdissa
Ratsastuksen terveysprofiili syväluotaa lajia ratsastajan näkökulmasta

Huippusuosittu Apassionata helmikuussa Suomeen - ryhmäetu edelleen voimassa!
Vastikään Saksassa ensi-iltansa saanut Apassionatan uusi produktio ”Unelmien aikaa” nähdään Hartwall
Areenalla 7. - 9. helmikuuta 2014. Tämä koko perheen show on tarina ystävyksistä, jotka lähtevät
jännittävälle aikamatkalle yhdessä nelijalkaisten ystäviensä kanssa. Esitystä tähdittävät yli 40 upeaa
hevosta, kansainvälisesti arvostetut ratsastajat ja huipputanssijat, jotka valloittavat jokaisen
hämmästyttävillä tempuilla ja lämminhenkisellä tunnelmalla.

Näytökset:
o
o
o

Pe 7.2.2014 klo 18
La 8.2.2014 klo 13 ja klo 18
Su 9.2.2014 klo 13 ja klo 17

Osta liput täältä: http://bit.ly/1dFeDkD
Koe Apassionata parhaassa seurassa!
o

Ryhmäalennus: tarjoamme jokaisesta 20 lipusta kaksi vapaalippua. Varaukset Events Clubilta puh.
09 8567 3456 tai www.eventsclub.fi.

Kruunaa show upealla Apassionata-brunssilla: http://bit.ly/1ai8pGS
Lisätietoja: www.apassionata.com

5

KUNTOLIIKUNTA

Urheillen terveyttä: Liikkuva Ratsastaja – oheisliikunnan ohjaajakoulutus tammikuussa Rovaniemellä
Liikkuva ratsastaja- hankkeessa koulutetaan talleille ja seuroille oheisliikunnan ohjaajia, jotka voivat
innostaa ja ohjata lapsia, nuoria ja aikuisia oikeanlaisen oheisliikunnan pariin. Ohjaajan käytössä ovat
valmiit liikuntatuokiomallit, jolloin ohjaaminen on helppoa, ja sen voi toteuttaa lähes kuka tahansa
koulutuksen käynyt, liikunnasta innostunut henkilö.
Seuraava koulutustilaisuus järjestetään Rovaniemellä 25.1.2014.
Lisätietoja koulutuksesta: www.ratsastus.fi/ratsastusliikuntana/liikkuvaratsastaja

Kuntohaaste päättyy 31.12. - muistattehan palauttaa tulokset!
Ratsastajainliiton Kuntotyöryhmän toteuttama kunnonkohotuskampanja päättyy vuoden lopulla.
Muistattehan lähettää yhteenvedon joukkueen tuloksista (molempien testien osalta) 1.1.2014 mennessä.
Kuntohaasteen tulokset julkistetaan alkuvuodesta 2014.
Lisätietoja: www.ratsastus.fi/Kuntohaaste

Kuntoilu jatkuu – blogista vinkkejä ja vertaistukea
Vanhan blogipalvelun sulkeuduttua Kunnon Ratsut on siirtynyt Vuodatukseen. Julkaisemme blogissa
kuntoilu- ja liikuntavinkkejä ratsastajille ja tarjoamme vertaishikoilua. Loppuvuoden aikana julkaistaan myös
seurojen lähettämiä lajikokeilujuttuja syyskuun liikuntakuukaudelta – myös uusia innostavia kirjoituksia voi
lähettää julkaistavaksi.
Kunnon Ratsut: http://kunnonratsut.vuodatus.net
Lisätiedot ja juttujen toimitus: emmi.kupiainen@ratsastus.fi
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HEVOSTAIDOT JA HEVOSEN HYVINVOINTI

Valtakunnallinen hevostaitomestaruuskilpailu 2014
Valtakunnallinen hevostaitomestaruuskilpailu järjestetään 17.5.2014 Järvenpäässä. Järjestäjänä toimivat
Järvenpään Ratsastusseura ja SRL. Kisaan kuuluu sekä teoria- että käytännönkoe. Nyt on hyvä aika alkaa
treenata hevostaitoja ja tulla testaamaan taitoja kevään kisaan! Kisatehtävien pohjana on Hevostaito-opas,
jonka voi tilata Sporttikaupasta www.sporttikauppa.com. Lisätietoja hevostaitokilpailuista yleisesti
www.ratsastus.fi/lapset_ja_nuoret/nuorten_kilpailut/hevostaitokilpailut.

Hevoshullu-kisat jatkuvat vuonna 2014, palautetta vuoden 2013 kisoista kaivataan
SRL:n ja Hevoshullun yhteistyö Hevoshullu-kisojen kanssa jatkuu myös ensi vuonna, jolloin jaossa on taas
150 sponsorilaatikkoa. Nyt kaipaamme vuoden 2013 kisojen järjestäjiltä palautetta, jotta se voidaan
huomioida ensi vuoden kisaa suunnitellessa. Jos ette ole vielä antaneet palautetta, käykää täyttämässä
palautelomake, joka löytyy sivun www.ratsastus.fi/lapset_ja_nuoret/nuorten_kilpailut/Hevoshullujarjestamisohjeita alaosasta. Jokaisesta lajista olisi mukava saada oma palautelomake. Kiitokset avusta
tämän suositun kisan kehittämiseksi!

Hevoshullu-kilpailujen aikataulutus 2014:
o
o
o
o

Viikko 3: Hevoshullu-kisan infokirje julkaistaan ja ilmoittautuminen kisajärjestäjäksi alkaa: jaossa
150 sponsorilaatikkoa
16.2. Ilmoittautumisaika kisajärjestäjäksi päättyy (huom. sponsorilaatikot saattavat loppua jo
aiemmin – viime vuonna kaikki laatikot varattiin vajaassa viikossa!)
Viikot 12–13 Sponsorilaatikoiden postitus järjestäville seuroille
1.4.–31.12. Kilpailujen järjestämisaika.
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MUUTA TÄRKEÄÄ

Hevosten kuljettajakokeeseen valmistava kurssi nyt virtuaalisena
Lainsäädäntö (Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2005) edellyttää eläinkuljettajalupaa kaupallisen toiminnan
yhteydessä tapahtuvissa kuljetuksissa. Kaupalliseksi toiminnaksi katsotaan esimerkiksi ravivalmennus-,
ratsastuskoulu-, täysihoito-, hevoskuljetus- tai siittolapalvelut. Eläinkuljettajalupaan vaadittava koulutus on
nyt helppo suorittaa virtuaalisena.
Virtuaalikoulutus antaa valmiudet osallistua Eviran järjestämään hevosten hoitajien ja kuljettajien
pätevyyskokeeseen. Kurssin voi suorittaa netissä itselle sopivana ajankohtana. Kestoltaan koulutus on
kolme tuntia. Eviran järjestämän pätevyyskokeen voi suorittaa lähimmässä aluehallintovirastossa sekä
Evirassa ennalta määrättyinä ajankohtina. Kuluvan vuoden viimeinen tentti järjestetään 13.12.
Virtuaalikurssin kouluttajina toimivat läänineläinlääkäri Tapani Parviainen, eläinlääkäri Katja Hautala ja
ravivalmentaja Antti Serkamo. Parviainen kertoo kuljettamiseen liittyvästä lainsäädännöstä. Eläinlääkäri
Katja Hautala valottaa hevosten fysiologiaa, käyttäytymistä, juoma- ja ravinnontarvetta sekä ensiapua.
Lisäksi ravivalmentaja Antti Serkamo opastaa käytännön asioista kuljetuksissa.

Lisätiedot kurssista:
o
o
o

Kurssia varten tarvitaan internetyhteys, tietokoneen äänentoisto (kaiuttimet) sekä uusin versio
Flash Playerista.
Hinta 70 e/hlö (sis. alv 0 %)
Alennusta saa toisesta henkilöstä -10 %, kolmannesta -20 % sekä neljännestä ja seuraavista -30 %.

Ilmoittautuminen: https://www.webropolsurveys.com/S/DAA69A1EC513C95D.par
Lisätietoja: www.evira.fi & www.hippolis.fi/lainsaadanto
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AJANKOHTAISTA

Valmentaudu tavoitteellisesti -kirja julkaistu
Suomen Ratsastajainliiton uusi julkaisu Valmentaudu tavoitteellisesti on vihdoin myynnissä! Tilaa nyt, saat
kirjan ilma postikuluja ja kaupan päälle Kilparatsastajan urapolku -julisteen.
Valmentaudu tavoitteellisesti -kirja johdattaa lukijan ajattelemaan valmennusta kolmen tekijän, ratsukon,
ratsastajan ja hevosen, näkökulmasta. Kirjan tarkoitus on auttaa ratsastajaa näkemään omat lähtökohtansa
kilpauralle fyysisten, psyykkisten, rahallisten ja toimintaolosuhteiden resurssien kannalta. Teos auttaa
ratsastajaa huomaamaan ja erittelemään omat tavoitteensa realistisesti sekä suunnittelemaan ja
tarkastelemaan omaa toimintaansa urheilijana. Kirja sisältää ratsastajalle toteutettavaksi käytännön
harjoituksia. Sitä tullaan hyödyntämään myös maajoukkue- ja aluevalmennuksessa sekä
valmentajakoulutuksessa.
Tarjoamme nyt mahdollisuuden tilata kirja ilman postikuluja, ja kaupan päälle saat vielä Kilparatsastajan
Urapolku -julisteen. Tee tilaus 15.12.2013 mennessä Tapahtumahallinta TAPUn kautta
https://rekisteri.sportti.fi/tapu/pub/ratsastus/event.php?id=2382
Kirjat postitetaan viimeistään viikolla 51 tai kun tilaus on maksettu.
Lisätiedot ja yli 5 kpl tilaukset emmi.kupiainen@ratsastus.fi
Kirja tulee myöhemmin myyntiin myös Sporttikauppaan:
www.sporttikauppa.fi/kauppapaikat/ratsastajainliitto

Valmentaudu tavoitteellisesti
Suomen Ratsastajainliitto ry
ISBN 978-952-6695-05-1
64 sivua
Hinta 20 €

Vielä ehdit tilata ihanan Tikkumäen talli -kirjan pukinkonttiin!
Tikkumäen talli on loistava joululahja niin alle kouluikäisille kuin jo lukemaan oppineillekin hevoshulluille.
Reetta Niemelän ja Salla Savolaisen kirjassa opetellaan hevostaitoja ja tallielämää, ja hauska kuvitus
riemastuttaa myös aikuista lukijaa.
Lisätietoja: www.ratsastus.fi/srl/srl_tiedottaa/101/0/joululahjaksi_suosittu_tikkumaen_talli_-kirja
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Vapaaehtoisten päivää vietetään 4.12.2013
Vapaaehtoisten päivänä halutaan kiittää vapaaehtoistoiminnassa mukana olevia, lisätä tietoisuutta
vapaaehtoistoiminnan tärkeydestä ja saada ihmisiä tarjoutumaan entistä enemmän vapaaehtoisiksi.
Tavoitteena on saada joka toinen suomalainen osallistumaan vapaaehtoistoimintaan:
”Kohta joka toinen on sellainen – vapaaehtoinen”
Kampanjapäivänä toteutetaan erilaisia tempauksia ympäri Suomea. Nämä voivat olla mm. käsi kädessäketjuja, toiminnan esittelyä, hyväntekeväisyys -täsmäiskuja, mielipidekirjoituksia jne.
Kampanjan toteuttaa SOSTE Suomen sosiaali ja terveys yhteistyössä Valtakunnallisen liikunta- ja
urheiluorganisaatio VALO:n, Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssin, Kansalaisareenan ja Metsähallituksen
luontopalvelujen kanssa.
Lisätietoja: www.vapaaehtoistenpaiva.fi

ALUEET TIEDOTTAVAT

Lounais-Suomi:















8.2. Sääntökoulutus, Turku
8.-9.2. Simo simulaattorihevonen, Turku
8.-9.2. Luentoja aluevalmennettaville ja muille kilpailijoille
15.2. Estetuomareiden, ratamestarien ja stewardien lisenssikoulutus, Säkylä
16.2. Estetuomareiden, ratamestarien ja stewardien lisenssikoulutus, Kaarina
1.3. Sääntökoulutus, Pori
1.3. Kilpailujärjestäjäkoulutus, Pori
1.-2.3. Stewardikurssi, Kaarina
8.3. Kilpailunjärjestäjäkoulutus, Turku
8.-9.3. Estetuomarikurssi, Kaarina
29.3. Turvallisuuspäällikkökoulutus, Turku
29.3. Hevoskerhon ohjaajien peruskurssi, Huittinen
30.3. Hevoskerhon ohjaajien jatkokurssi, Kaarina
12.4. Liikkuva ratsastaja -koulutus seuroille, Kaarina
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Pohjois-Suomi:









1.2. Kainuun alueen seurakohtaaminen, Kajaani
15.2. Aluelupakoulutukset, kaikki lajit Oulu
15.2. Atu- ja Equipekoulutus, Oulu
15.2. Kultaisen Kavion Gaala, Oulu
16.2. Lisenssikoulutus estetuomarit ja ratamestarit, Oulu
16.2. Ratsastajan terveys -luento, samalla aluevalmennettavien kuivaleiri, Oulu
22.2. Hevoskerhon ohjaajien peruskurssi
11.4. Pohjois-Suomen Ratsastusjaoston kevään suunnittelukokous, Oulu

ESRA:









25.–26.1.2014 EA II-kurssi, Helsinki
8.2.2014 Superlauantai, Rantasipi Sveitsi, Hyvinkää. Ohjelmassa lisenssikoulutukset ratamestarit,
estetuomarit ja stewardit, aluevalmennuksen kuivaleirillä sääntöasiaa (avoin myös muille
kiinnostuneille), Markku Saastamoisen hevosen ruokintaluento ja ratsastajan henkisen
valmentautumisen luento. Ilmoittautuminen on alkanut!
22.–23.2.2014 Estetuomarikurssi Santahaminassa
1.-2.3.2014 Kilpailujärjestämis-, kanslia-, Kipa, Maksuturva, Equipe ja ATU-koulutus, Riihimäki
8.-9.3.2014 kouluratsastuksen stewardkurssi, Hyvinkää
30.3.2014 IVK ja IV tuomareiden skaalantarkastus, Hyvinkää
16.3.2014 Hevoskerho-ohjaajan jatkokurssi Espoossa

Katso lisätiedot: www.ratsastus.fi/etela-suomi

Häme:







4.12. Jäsensihteeritapaaminen/koulutus, Hämeenlinna
14.12. Kipa & Equipe tulospalvelukoulutus, TRS/Tampere
4.2.2014 Lisenssikoulutus tuomarit, ratamestarit, stewardit, Lahti
5.2.2014 Kilpailijoiden sääntökoulutus (vanhat luvan omaavat kilpailijat)
12.2.2014 Uusien kilpailijoiden sääntökoulutus, Lahti
15.–16.2.2014 Hämeen koulutusviikonloppu, Lahti

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/hame
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Keski-Suomi:


1.-2.2.2014 Ratamestarikurssi, Jyväskylä

Tulossa alkuvuonna myös kilpailunjärjestäjäkoulutus, sääntökoulutus, EAI -kurssi ja hevoskerhonohjaajan
peruskurssi.
Lisätietoja www.ratsastus.fi/keski-suomi

Liiton toimiston joululoma
Liiton toimisto on kiinni perjantaina 13.12.2013.
Ratsastajainliiton henkilökunta on joululomalla 23.12.2013–6.1.2014 välisen ajan. Tänä aikana
toimisto on kiinni. Toimisto suljetaan perjantaina 20.12. klo 15.00 ja avataan jälleen tiistaina 7.1.
klo 9.00.

Seuraava sähköinen seuratiedote ilmestyy tammikuussa.
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