SUOMEN RATSASTAJAINLIITON SÄHKÖINEN SEURATIEDOTE LOKAKUU 2013

SRL YLEISTÄ

SRL:n syyskokous sunnuntaina 24.11. klo 12 Valo-talossa Helsingissä
Suomen Ratsastajainliiton sääntömääräinen syyskokous pidetään Helsingissä Valo-talossa (Radiokatu 20,
Länsi-Pasila, 2. kerros) sunnuntaina 24.11. klo 12.00 alkaen. Valtakirjojen tarkastus aloitetaan klo 11.00.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, muiden muassa toimintasuunnitelma ja talousarvio
vuodelle 2014 sekä pidetään syyskokouksen henkilövaalit.
Syyskokoukseen ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Kokouksessa on kahvitarjoilu.

SRL:n vaalivaliokunta tiedottaa: Haku Ratsastajainliiton hallitukseen
Suomen Ratsastajainliiton jäsenyhdistyksiltä ja yhteisöjäseniltä pyydetään perusteltuja ehdotuksia
hallituksen uusiksi jäseniksi. Ehdotusten tulee sisältää ehdokkaan esittely (CV) ja yhteystiedot sekä selvitys
ehdokkaan mahdollisista sidonnaisuuksista ratsastusalan yrityksiin.
Ratsastajainliiton hallitus kokoontuu noin 11 kertaa vuodessa. Hallituksen nykyinen kokoonpano ja
vastuualueet on esitelty liiton nettisivuilla: www.ratsastus.fi/srl/organisaatio/hallitus
Syyskokouksen henkilövaaleissa valitaan liiton hallitukseen kaksi (2) hallituksen jäsentä
kolmivuotiskaudelle. Hallituksen erovuoroisia jäseniä ovat Tomi Kaleva ja Antti Linna. Molemmat ovat
ilmoittaneet olevansa käytettävissä uudelleenvalintaan.
Kirjalliset esitykset toimitetaan SRL:n toimistoon pääsihteeri Fred Sundwall’ille 31.10.2013 mennessä.
Yhteystiedot: Fred Sundwall, Radiokatu 20, 00093 Valo tai fred.sundwall@ratsastus.fi
Vaalivaliokunnan yhteystiedot: www.ratsastus.fi/srl/organisaatio/vaalivaliokunta
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SEURA-JA JÄSENPALVELUT

Oman seuran analyysi – apua seuran kehittämiseen
Oman seuran analyysi on kaikkien urheiluseurojen käytössä oleva helppokäyttöinen kysely, jonka avulla voi
kartoittaa seuran toimivuutta. Seura voi tilata sähköisen kyselyn käyttöönsä, lähettää sen jäsenistölleen,
joka arvioi seuraansa kahdeksasta eri seuratoiminnan ulottuvuudesta. Kyselyn tulokset ovat
automaattisesti seuran käytössä.
Oman seuran analyysi -työkalu on ilmainen tapa käynnistää seurassa keskustelu seuran nykytilanteesta ja
kehitystarpeista. Tuloksien analysoinnissa auttavat ratsastuksen seurakehittäjät.
Ratsastuksen seurakehittäjät: www.ratsastus.fi/seurakehittaminen
Oman seuran analyysi: www.valo.fi/menestyva-urheilu/oman-seuran-analyysi/

Huippusuosittu Apassionata palaa helmikuussa Suomeen
Apassionatan uusi produktio ”Unelmien aikaa” saa ensi-iltansa marraskuussa Saksassa ja show saapuu
Hartwall Areenalle 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
o

Ryhmäalennus: tarjoamme jokaisesta 20 lipusta kaksi vapaalippua.
Yli 20 hengen ryhmillä mahdollisuus tehdä varaus jo nyt ja vahvistaa lopullinen lippumäärä vasta ti
1.10.2013. Tilaa Events Clubilta puh. 09 8567 3456 tai www.eventsclub.fi.

Kruunaa show upealla Apassionata-brunssilla: http://bit.ly/1ai8pGS
Lisätietoja: www.apassionata.com
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Tallink Siljan loka-marraskuun edut vapaa-ajan matkustukseen

SILJA LINE
Päivä Tukholmassa -risteilyt Helsingistä:
o
o
o

Su-ke-lähdöt 50 €/C–A-hytti
To- ja la-lähdöt 70 €/C–A-hytti
Pe-lähdöt 100 €/C–A-hytti

Matkustusaika 1.–30.11.
23 h -risteilyt Turusta:
o

Su-ke-lähdöt 25 €/A- tai B-hytti

Matkustusaika Baltic Princessillä (iltalähtö): 20.–22.10., 27.–30.10, 5.–6.11., 10–13.11., 17.–20.11., 24.–
27.11.
Matkustusaika Galaxylla (aamulähtö): 27.10.–1.11., 4.–6.11., 10.–14.11., 17.–22.11., 24.–27.11.
o

To- ja la-lähtöjä 35 €/A- tai B-hytti

Matkustusaika Baltic Princessillä (iltalähtö): to 24.10., la 26.10., 9.11. ja 30.11.
Matkustusaika Galaxylla (aamulähtö): la 23.11.

Erillisiä kuponkeja ei tarvita. Matka on lunastettava etukäteen. Paikkoja rajoitetusti, tarjoukset koskevat
vain uusia varauksia. Oikeus muutoksiin pidätetään. Mainitse varausta tehdessäsi tai kirjoita Internetvarauspalvelussa Alennuskoodi-kenttään: FRIEND
Matkavaraukset Internet-varauspalvelusta tai puhelinmyynnistä 0600 157 00 (1,74 €/vastattu puhelu + aina
pvm/mpm)

Hyödynnä SRL:n jäsenetu:
Veloitukseton liittyminen Club One -kanta-asiakasohjelman keskimmäiselle Silver-tasolle. Käytä Suomen
Ratsastajainliiton sopimusetunumeroa 6708.
Silver-tason etuihin kuuluu mm. 20 % perusalennus sekä 35 % ennakkovaraajan etu tietyistä
normaalihintaisista tuotteistamme. Mikäli olet jo Club One -jäsen, nykyinen kanta-asiakasnumerosi pysyy
voimassa. Jos olet Bronze-tason asiakas siirrämme sinut Silver-tasolle. Ilmoitathan kuitenkin kantaasiakasnumerosi ja edustamasi yrityksen/yhdistyksen/järjestön osoitteeseen näin rekisteröimme sinut
sopimusetuasiakkaaksi ja postitamme tarvittaessa sinulle Silver -tason kortin. Edut ovat voimassa
31.12.2013 saakka.
Club one erikoisliittymiset: www.tallinksilja.com/fi/web/fi/club-one-erikoisliittyminen
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KUNTOLIIKUNTA

Urheillen terveyttä: Liikkuva Ratsastaja – oheisliikunnan ohjaajakoulutus lokakuussa
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 Jyväskylässä Vesangan kylätalolla torstaina 24.10. klo 17–21.
Ilmoittautumiset liiton nettisivujen tapahtumakalenterin kautta 10.10 mennessä.
Lisätietoja koulutuksesta ja ensi vuoden koulutusajat:
www.ratsastus.fi/ratsastusliikuntana/liikkuvaratsastaja

Kuntohaasteen lopputestaukset päällä – yhteistesti Jyväskylässä
Kuntohaasteen kaikille yhteinen lopputestauspäivä järjestetään Jyväskylässä, Killerin raviradalla lauantaina
26.10. klo 13.00 alkaen. Päivän aikana pidetään aiheeseen liittyviä luentoja, kokeillaan eri liikuntalajeja sekä
suoritetaan Kuntohaasteen lopputesti. Ilmoittautuminen lopputestaukseen 12.10. mennessä.
Lisätietoja tapahtumasta:
www.ratsastus.fi/EnrolmentClient/info.aspx?Key=7FCE12FC97759B0EC753B63CF54A0250

KILPAILU- JA VALMENNUSTOIMINTA

Valmentaudu tavoitteellisesti -kirja julkaistaan Horse Show´ssa
Ratsastajainliitto julkaisee 17.10. ratsukon kokonaisvaltaista valmentautumista käsittelevän kirjan. Kirja
sisältää useita harjoituksia, joita ratsastaja voi toteuttaa omatoimisesti tai yhdessä valmentajan kanssa.
Kirja herättää lukijan pohtimaan oman valmentautumisen suunnittelua, tavoitteiden asettelua, hyvinvointia
ja ratsastuksen urapolkua. Kirja on toteutettu yhdessä alan asiantuntijoiden kanssa. Kirjaa voi ostaa Horse
Show´ssa Ratsastajainliiton ständiltä hintaan 20€. Myöhemmin kirjaa voi tilata Sporttikaupan kautta.
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Ratsastuskouluoppilaiden mestaruuskilpailut - haku päättyy 3.11.2013.
Haluaako seurasi järjestää perinteikkäät Ratsastuskouluoppilaiden mestaruuskilpailut ensi vuonna?
Vuoden 2014 Ratsastuskoulujen oppilaiden mestaruuskilpailut ovat nyt haettavissa. Hakemukset
osoitteeseen ratsastuksenopettajat@gmail.com 3.11.2013 mennessä.

Tähtikilpailujärjestäjien tapaaminen
SRL kutsuu vuoden 2013 ja 2014 Tähtikilpailujärjestäjät yhteistapaamiseen, joka järjestetään Helsinki Horse
Show’n yhteydessä. Tilaisuus on avoin kutsutuille järjestäjille. Tähtikilpailuja ovat esteratsastuksen GPsarjakilpailut, olympialajien avoimet SM-kilpailut sekä vuosittain nimetyt kansainväliset kilpailut.
Tähtikilpailut ovat ratsastuksen näyteikkunoita, joissa huipputason urheilun lisäksi yleisöä hellitään hyvillä
olosuhteilla ja oheisohjelmalla.
Voisiko teidän seuranne olla seuraava Tähtikilpailujärjestäjä?
Tutustu Tähtikilpailujen kriteereihin täällä: www.ratsastus.fi/ohjeita_kilpailunjarjestajalle/tahtikilpailut

Urheilufoorumissa ja lajiseminaareissa teemana valmennus ja osaaminen
Kolmatta kertaa järjestettävä ratsastusurheilun seminaari kerää urheilijat, alan ammattilaiset ja aktiivit
yhteen. Viime syksynä tilaisuus keräsi 250 päisen yleisön ja tänä vuonna joukon odotetaan kasvavan.
Seminaaripäivä järjestetään tällä kertaa Grand Marina Congress Centerissä lauantaina 23.11.2013 klo 9.30n. 19. Ohjelmassa mm. suomalainen valmennuslinja, onko sitä? -paneeli, Hollannin mallin esittely sekä
paljon muuta. Ohjelma julkaistaan syyskuun aikana tapahtumakalenterissa, seuraa ilmoituksiamme ja
ilmoittaudu mukaan!

Kansallisen kilpailukalenterin rakentaminen etenee
Kiitoksia kaikille kansallisia kilpailuja ensi kaudelle hakeneille seuroille! Kalenterissa on enemmän kilpailuja
kuin ikinä tähän aikaan. Työ jatkuu seuraavasti:
o
o
o

Kalenterit lähtevät komiteoille työstettäväksi tiistaina 8.10.
Komiteat tekevät esityksen sarjakilpailupaikoista ja mahdollisista siirtotarpeista, jonka jälkeen SRL:n
toimisto on yhteydessä näistä järjestäjiin lokakuun aikana
Kilpailuita vahvistetaan sitä mukaan, kun vastaukset sarjoihin ym. kysymyksiin saadaan sovittua.
Tavoitteena kuitenkin, että kaikkien lajien kalenterit on julkaistu 1.11. mennessä.

Tiedustelut: Marian Seppälä, marian.seppala@ratsastus.fi
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KOULUTUKSET JA TAPAHTUMAT

Hevosyrittäjävalmennusta tarjolla
Hevosyrittäjävalmennus tarjoaa tietoa yritystoiminnan tehostamiseksi, laadun parantamiseksi ja
kannattavuuden lisäämiseksi. Hevosyrittäjävalmennuksessa tutustuu muihin yrittäjiin ja löytää uusia
ratkaisuja arjen haasteisiin. Valmennuksen järjestää HAMK Täydennyskoulutus, ja se käynnistyy 8.11.
Mukaan mahtuu vielä, lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet:
http://portal.hamk.fi/portal/page/portal/HAMK/koulutus/Taydennyskoulutus/luonnonvaraala/hevosyrittajavalmennus

Tallikohtaaminen Suonenjoella
Ratsastajainliitto järjestää seuraavan tallikohtaamisen Suonenjoella perjantaina 1.11.2013.
Tallikohtaaminen on tarkoitettu liiton jäsentallien yrittäjille, ratsastuksenopettajille ja muulle
henkilökunnalle. Kohtaamisen aikana vaihdetaan hyviä käytäntöjä, kuullaan asiantuntijaluentoja sekä
käydään lävitse Ratsastajainliiton ajankohtaisia asioita. Tallikohtaaminen on liiton jäsentallien edustajille
ilmainen (sisältää myös lounaan).
Lisätietoja ja ilmoittautumiset:
www.ratsastus.fi/itasuomi/EnrolmentClient/info.aspx?Key=A1615E0E645C64CE322F33EBC8133550

Hevosalan ammattilaiset kohtaavat marraskuussa Pirkanmaalla
Hevosalan järjestöt toteuttavat yhteistyössä valtakunnalliset hevosyrittäjäpäivät 29.–30.11.2013.
Tapahtumapaikkana on Kylpylähotelli Rantasipi Eden Nokialla. Tapahtuma kokoaa yhteen ratsastusalan
yrittäjät, ravivalmentajat, kengittäjät ja muut alan ammattilaiset. Kaksipäiväinen seminaari tarjoaa
ajankohtaista asiaa hevosalan liiketoiminnasta ja hevosten sekä yrittäjien hyvinvoinnista.
Kylpyläviikonloppu tarjoaa ammattilaisille irtioton arjesta ja mahdollisuuden tavata muita alan osaajia.
Lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet: www.hippolis.fi/hevosyrittaja

Seminaari esteratsastuksen opettamisesta Valo-talolla marraskuussa
Suomen Ratsastuksenopettajainyhdistys ry järjestää esteratsastuksen opettamista käsittelevän seminaarin
alan ammattilaisille Valo-talolla Helsingissä 11.11.2013 klo 10–14. Seminaarin luennoitsijoina toimivat Raija
Jensen ja Mikael Forstén.
Seminaarin hinta on 20€. SROY:n jäsenille tilaisuus on maksuton. Aikatauluun sisältyy puolen tunnin
lounastauko. Lounas on omakustanteinen. Mukaan mahtuu 80 ensimmäistä, joten kannattaa toimia
nopeasti. Ilmoittautumiset 4.11. mennessä osoitteeseen ratsastuksenopettajat@gmail.com
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Koulutuksia ja tapahtumia

Toimihenkilöille:
o
o
o
o
o
o
o

13.10. Valjakkoajon stewardikurssi, Ypäjä
18.10. Kür- ja nuorten hevosten arvostelukurssi, Helsinki
26. – 27.10. SRL:n kouluttajatapaaminen, Tampere
1.-3.11. I-tason valmentajakoulutus, 1. jakso, Vierumäki
2.11. Esteratsastuksen aluepuheenjohtajatuomarikoulutus, Oulu
9.-10.11. Estetuomarikurssi HUOM! UUSI PVM, ESRAN alueella
16.–17.11. IIIK-III koulutuomarikurssi, Ypäjä
29.11.–1.12. IIIK-I Skaalantarkistus, Tukholma (Globen)

Muita koulutuksia:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

8.10. Mahdollisuuksia seuratoimintaan, Helsinki
12.10. Hevoskerhon ohjaajien peruskurssi, Kokkola
18.10. Ratsastusseurojen puheenjohtajien tapaaminen, Helsinki
19.10. Tähtikilpailujärjestäjien tapaaminen, Helsinki
24.10. Urheillen terveyttä - ratsastuksen oheisliikunnan ohjaajakoulutus, Vesanka
26.10. Kuntohaasteen lopputestaus, Jyväskylä
29.10. Nuoren urheilijan ravinto, Tampere
1.11. Valtakunnallinen tallikohtaaminen, Suonenjoki
2.11. Miten tehdään hyvä kouluratsastuksen vapaaohjelma Kür? Porvoo
11.11. SROY:n seminaari esteratsastuksen opettamisesta, Helsinki
16.11. Henkinen kunto ja ratsastus, Tampere
16.–17.11. EA2-kurssi, painopistealueena lasten ja nuorten ratsastustapaturmat, Nastola
16.11. Hevoskerho-ohjaajan peruskurssi, Jämsä
23.11. Hevoskerhon ohjaajien peruskurssi, Rautalampi
23.11. Urheilufoorumi ja lajiseminaarit, Helsinki
23.11. Hyväntekeväisyysgaala hevossairaalan maneesihanke, Hki
24.11. Hevoskerhon ohjaajien jatkokurssi, Rautalampi
24.11. Ratsastajainliiton sääntömääräinen syyskokous, Helsinki
29.–30.11. Valtakunnalliset hevosyrittäjäpäivät, Nokia
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IIIK SKAALANTARKISTUS 29.11.–1.12. 2013 STOCKHOLM INTERNATIONAL HORSE SHOW, GLOBEN
Ratsastajainliitto järjestää skaalantarkistuskurssin IIIK-I tason tuomareille Globenin matkana. Kurssi
toteutetaan Globenissa tapahtuman yhteydessä (arvosteluosuus) sekä luento-osuus laivalla menomatkalla.
Matkalle voivat osallistua myös muut kuin koulutuomarit, mutta laivan koulutusosuuteen ei ole mahdollista
ulkopuolisten osallistua. Arviointiosuuteen pyrimme järjestämään mahdollisuuden osallistua.
Alustava ohjelma:
Meno: 29.11. Helsinki-Tukholma m/s Silja Serenade 17.30-9.30
Majoitus: 30.11. - 1.12. Scandic Grand Central hotellissa
Matkaan sisältyy Stockholm International Horse Show'n näytökset;
Dressyr - Reem Acra FEI World Cup™ Dressage Grand Prix (lauantai klo 9-14)
Dressyr - Reem Acra FEI World Cup™ Dressage Grand Prix Kür (sunnuntai klo 13–16).
Paluu: 1.12. Tukholma – Helsinki m/s Silja Serenade 17.00-10.30
Tai vaihtoehtoisesti paluu omalla kustannuksella lentäen.
Hinta:
Vaihtoehto 1. 365€
Hinta sisältää meno-paluu laivamatka 2hh promenade hytissä, majoitus 2hh hotellihuoneessa, illallisen
laivalla (menomatka), aamiaisen laivalla (menomatka), kurssin, tapahtumaliput sekä kuljetuksen lauantaina
laivalta Globeniin ja sunnuntaina Globenista laivalle.
Vaihtoehto 2. 310€
Hinta sisältää menomatkan laivalla 2hh promenade hytissä, majoitus 2hh hotellihuoneessa, illallisen laivalla
(menomatka), aamiaisen laivalla (menomatka), kurssin, tapahtumaliput sekä kuljetuksen lauantaina laivalta
Globeniin) HUOM.! Tässä tapauksessa paluu omalla kustannuksella esim. lentäen! Myös kuljetus
lentokentälle omalla kustannuksella.

Peruutusehdot:
Yli 30 pv tilaisuuteen veloituksetta
21-30 pv tilaisuuteen 50 % hinnasta
11-20 pv tilaisuuteen 75 % hinnasta
3-10 pv tilaisuuteen 90 % hinnasta
1-2 pv tilaisuuteen 100 % hinnasta
Perimme täyden osallistumismaksun, mikäli mahdollisesta esteestä ei ilmoiteta.
Ilmoittautumiset sähköisellä lomakkeella 9.9. klo 10 alkaen SRL:n tapahtumakalenterin kautta.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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AJANKOHTAISTA
Anna-Julia Kontio ja kumppanit haastavat huiput UB Horse Show’ssa – tule paikalle!
Kansainväliset huippuratsastajat kokoontuvat 17.–20. lokakuuta Hartwall Areenalle, jos mahdollista,
aiempaakin vahvemmalla kokoonpanolla. Helsinki International UB Horse Show’n osallistujien joukossa on
seitsemän maailmanlistan top 10 ratsastajaa, useita tuoreita EM-mitalisteja, hallitsevat olympiakulta- ja
hopeamitalistit, kaksi kolmesta maailmancupin finaalin kärkikolmikosta sekä Suomen EM-joukkue.
Maailmanlistan huippujen kärjessä ovat lähes koko vuoden ykköstilaa hallinnut, EM-joukkuehopeamitalisti
Christian Ahlmann, Lontoon kaksikertainen hopeamitalisti Gerco Schröder, tuore Euroopan mestari RogerYves Bost, vuoden 2009 Euroopan mestari Kevin Staut ja Lontoon joukkuekultamitalisti ja EM-hopea ja pronssimitalisti Scott Brash.
Suomalaisratsukoiden osalta tilanne näyttää erittäin hyvältä. Näemme lokakuussa ensimmäistä kertaa
Suomessa unkarilais-suomalaiset Henri ja Kaarlo Kovácsin. Henri ei tuo Helsinkiin työnantajansa hevosia,
mutta hänet nähdään ratsailla nuorten hevosten selässä. Sebastian Numminen ja Satu Liukkonen tekivät
erittäin menestyksekkään visiitin Olympiastadionille ja palaavat nyt metsästämään kansainvälistä
menestystä. Sveitsissä työskentelevä Maiju Mallat nähdään kilpailemassa ensimmäistä kertaa Suomessa
sitten hänen maailmalle lähtönsä. EM-kisojen vararatsastaja Niklas Aromaa saapuu Helsinkiin Saksasta.
Myös menestyksekäs Anna-Julia Kontio tulee Sveitsistä Helsinkiin. Kontio kilpailee kotiyleisön edessä
ratsuillaan Fardon ja Landliebste. Sunnuntain Longines FEI World Cup™ -luokassa saa kilpailla kuusi
suomalaisratsukkoa.
Suomen EM-joukkueen menestynein kouluratsastaja Henri Ruoste kilpailee Helsingissä uudella 11vuotiaalla Vivacella. Kansainvälisissä kouluratsastusluokissa on kaksitoista ratsukkoa. Suomalaisista ovat
Ruosteen lisäksi mukana EM-joukkuekaverit Mikaela ”Fia” Lindh ja Stella Hagelstam sekä EM-joukkueen
vararatsastaja Alexandra Malmström. Pikanttina lisänä on Englannista saapuva Linnea Grunn, joka on vasta
noussut hevosensa kanssa gp-tasolle.
UB Horse Show’ssa on vieraillut nyt yli 950 000 kävijää, ja tänä vuonna odotellaan, että miljoonan kävijän
raja rikkoutuu. Yksi maamme merkittävimmistä urheilutapahtumista viettää ensi vuonna 30-vuotisjuhliaan.
Korkeimman viiden tähden kilpailussa on jaossa 440 000 euroa palkintorahaa. Kansainvälisiin luokkiin
osallistuu yhteensä 60 kansainvälistä ratsastajaa, mukaan lukien seitsemän maailmanlistan top 10
ratsastajaa.
UB Horse Show’n mahdollistavat tänä vuonna uusi maailmacupin kumppani Longines, UB Omaisuudenhoito
Oy, Helsingin kaupunki, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Suomen Ratsastajainliitto (SRL), Kansainvälinen
ratsastajainliitto (FEI), lukuisat muut yhteistyökumppanit sekä The Horse Show Crew – lähes 500
vapaaehtoista.
Kaikki mukaan tähtiloisteeseen!
Lisätietoja: www.helsinkihorseshow.fi
Helsinki International UB Horse Show sosiaalisessa mediassa:
* Käy tykkäämässä tapahtumasta: Facebook.com/HelsinkiHorseShow
* Twitterissä kisojen aikana ratsastajienkin kommentteja: Twitter.com/HIHS
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SRL:n osasto Horse Show’ssa
Tervetuloa osastollemme Horse Show’hun! Jaossa on tuttuun tapaan tietoa mm. jäsenyydestä,
ratsastusharrastuksesta ja kilpailutoiminnasta sekä myynnissä alan kirjallisuutta ja pientä kivaa. Torstaina
osastolla vietetään uuden Valmentaudu tavoitteellisesti -kirjan julkkareita, ja Horse Show’sta kirjan ostajat
saavat kaupan päälle Kilparatsastajan Urapolku -julisteen. Kirjan tiimoilta osastolla on myös vierailijoita,
tervetuloa keskustelemaan valmentautumisesta. Saamme Horse Show’hun myyntiin myös kauan kaivatun
ja vasta julkaistun uuden painoksen kirjasta Kyra ja ratsastuksen taito, ja harjoittelun tueksi kannattaa
muistaa lisäksi suositut piirrä ja pyyhi -ratataulut. Nopeimmat voivat ostaa osastolta ylimääräisiä
maajoukkuevaatteita, ja SRL:n Kuntotyöryhmäkin käy testaamassa ratsastajia. Tervetuloa! Tarkemmat
ohjelma-ajat julkaistaan nettisivuillamme ja Facebookissa ensi viikolla.

Tilaa ennakkoon uutuuskirja ”Pihatto – jos hevonen saisi valita”
Suomen Ratsastajainliitto ja Vudeka tarjoavat tilaisuuden tilata ennakkoon Johanna Viitasen
mielenkiintoisen uutuuskirjan ”Pihatto – jos hevonen saisi valita” hintaan 23,80 €.
Tilaa kirja ennakkoon osoitteesta emmi.kupiainen@ratsastus.fi ma 14.10. mennessä niin saat sen edulliseen
23,80 euron hintaan. Hintaan lisätään postikulut 4 €. Ilmoita nimesi, toimitus- ja laskutusosoite sekä kuinka
monta kirjaa tilaat. SRL laskuttaa ja Vudeka postittaa kirjat viikolla 43. Kirja julkaistaan Helsinki Horse
Show’ssa.
Lisätietoja: www.ratsastus.fi/srl/srl_tiedottaa/101/0/tilaa_edullisesti_ennakkoon_uutuuskirja_pihatto__jos_hevonen_saisi_valita

ALUEET TIEDOTTAVAT

Alueiden syyskokoukset:

o
o
o
o
o
o
o
o

Etelä-Suomi 12.10. Porvoo
Häme 21.10. Hämeenlinna
Itä-Suomi 2.11. Kuopio
Kaakkois-Suomi 15.10. Kouvola
Keski-Suomi 11.10. Jyväskylä
Lounais-Suomi 11.11. Pori
Pohjanmaa 16.11. Ilmajoki
Pohjois-Suomi 2.11. Oulu
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Etelä-Suomi:
o
o
o
o
o
o

5.10. Hevoskerho-ohjaajan peruskurssi, Vantaa
12.10. Alueen syyskokous, Porvoo
12.10. Alueen seurojen pj-tapaaminen, Porvoo
2.-3.11. Turvallisuuspäällikkö- ja kilpailunjärjestäjäkoulutus, Riihimäki
3.11. Kisapörssi (aluekilpailukalenterin laatiminen), Riihimäki
16.–17.11. Estetuomarikurssi uusille estetuomareille, Helsinki

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/etela-suomi

Keski-Suomi:
o
o
o
o
o

11.10. Seuratapaaminen ja alueen syyskokous, Jyväskylä
24.10. Urheillen terveyttä – ratsastuksen oheisliikuttajakoulutus, Jyväskylä
26.10. Kuntohaasteen lopputestaus, Jyväskylä
26.10. Hevostalousyrittäjien tykypäivä, Jyväskylä
16.11. Hevoskerho-ohjaajan peruskurssi, Jämsä

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/keski-suomi

Kaakkois-Suomi:
o
o
o
o

12.10. Kilpailunjärjestäjä- ja kuuluttajakoulutus, Kouvola
15.10. Alueen syyskokous, Kouvola
8.11. Kokoamisen perusteet-luento, Kotka
7.12. Megalauantai, mm. jäsensihteeritapaaminen, pj-tapaaminen ja useita hevosenhoitoon liittyviä
luentoja.

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/kaakkois-suomi

Pohjanmaa:
Tervetuloa Pohjanmaan superviikonloppuun Ilmajoelle
SRL Pohjanmaa järjestää Ilmajoella 16.–17.11., Superviikonlopun, joka sisältää koulutuksia,
aluevalmennettavien kuivaleirin sekä jaoston sääntömääräisen syyskokouksen. Syyskokouksessa on
mukana Suomen Ratsastajainliiton pääsihteeri Fred Sundwall. Lisätiedot, päiväkohtaiset ohjelmat ja
ilmoittautumisohjeet julkaistaan Pohjanmaan tapahtumakalenterissa
Tervetuloa mukaan vaikuttamaan!
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Häme:

Tervetuloa SRL Hämeen syyskokoukseen ja kisapörssiin
Syyskokous pidetään 21.10. klo 18 Hämeenlinnan Sokos Hotel Vaakunassa. Tilaisuus alkaa Kisapörssillä klo
18.00 ja tämän jälkeen syyskokous. Syyskokouksessa on mukana myös Suomen Ratsastajainliiton
puheenjohtaja Jukka-Pekka Leskinen.
Syyskokousmateriaaliin voi tutustua etukäteen Hämeen www-sivuilla, www.ratsastus.fi/hame ->
materiaalisalkku -> vuosikokousmateriaalit. Muistattehan täyttää mukaan valtakirjan. Syyskokous on avoin
kaikille Hämeen alueen seurojen jäsenille ja talleille. Ilmoittautumiset 13.10. mennessä Hämeen
tapahtumakalenterissa olevalla sähköisellä lomakkeella

SRL Häme järjestää EA2 kurssin 16.–17.11. Nastolassa
Kurssin painopistealueena ovat lasten ja nuorten ratsastustapaturmat. Kurssi toteutetaan
kokonaisuudessaan talliympäristössä (Ratsutalli Uusmattilan tiloissa)
EA2 – kurssille voivat osallistua ne henkilöt, joiden EA1 – kurssi on suoritettu vuonna 2010 tai sen jälkeen.
Kurssille voivat tulla myös kertaamaan lauantain osioon EA2 – tai EA1 – kursseja ne henkilöt, joilla kyseiset
kurssit ovat menossa umpeen tänä vuonna. Kertauksen voi suorittaa yhden kerran. Lauantain osioon voi
tulla myös suorittamaan Hätäensiapukurssin 8h. Kouluttajana toimii Merja Koskinen.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset www.ratsastus.fi/hameen_alue/koulutus_ja_tapahtumat
Tervetuloa mukaan vaikuttamaan!

Hämeen alueen kilpailunjärjestäjille tiedoksi:
• Muistattehan hakea vuoden 2014 aluekilpailut 18.10. mennessä suoraan KIPAan
• Vuoden 2014 alueiden välisiin estejoukkuemestaruuksiin haetaan järjestäjää Hämeestä
Kilpailut pidetään lokakuussa. Kiinnostuneet kilpailunjärjestäjät voivat ottaa yhteyttä
marja.nuuttila@phnet.fi tai 050 323 6763

Itä-Suomi
o
o
o
o
o
o
o

1.11. Valtakunnallinen tallikohtaaminen, Suonenjoki
2.11. Ratsuhevosen valmennus -luento, Kuopio
2.11. Alueen syyskokous, Kuopio
9.11. Kuntohaasteen lopputestaus, Siilinjärvi
23.11. Hevoskerhon ohjaajien peruskurssi, Rautalampi
24.11. Hevoskerhon ohjaajien jatkokurssi, Rautalampi
Tulossa myös Håkan Wahlmanin ohjasajokurssi

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/ita-suomi
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Lounais-Suomi
o

11.11. Alueen syyskokous, Pori

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/lounais-suomi

Pohjois-Suomi:
o
o
o
o

2.11. Seuratoimintapäivä, Oulu
2.11. Esteratsastuksen aluepuheenjohtajatuomarikurssi, Oulu
2.11. Alueen syyskokous, Oulu
3.11. Hevosenomistajan infopäivä, Oulu

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/pohjois-suomi

Seuraava sähköinen seuratiedote ilmestyy marraskuussa.
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