SUOMEN RATSASTAJAINLIITON SÄHKÖINEN SEURATIEDOTE SYYSKUU 2013

SRL YLEISTÄ

Enää viikko h-hetkeen!
Hevoset Stadikalla lähestyy! Enää viikko ainutlaatuiseen hevostapahtumaan historiallisella
Olympiastadionilla. Lipunmyynti on edennyt mukavasti ja järjestelyt alkavat olla loppusuoralla.
Tapahtumaan on tulossa toistasataa vapaaehtoista, joiden avulla saamme kaksipäiväisen kisan toteutettua.
Stadionilla ammuttiin jo lähtölaukaus tapahtumalle viikko sitten. Suuri joukko hevosten ystäviä kokoontui
nostamaan hevosen maljan ja toivottamaan tapahtumalle menestystä. Kutsuvieraiden joukossa oli vuoden
1952 Helsingin olympialaisissa vierailleita ja vapaaehtoisena työskennelleitä, kuten ministeri Elisabeth Rehn
ja Ratsastajainliiton entinen puheenjohtaja Kristian Nyman.
Lauantai-illan hevosmusikaali Tuhkimo-tarinan esiintyjät esiteltiin tilaisuudessa. Perinteiseen satuun
perustuvan tarinan tähtiparina esiintyvät sopraano Mari Salo (Tuhkimo) ja prinssinä kouluratsastaja Marko
Björsin. Heidän lisäkseen toteutukseen osallistuu noin 70 ratsastajaa, kuorolaulajaa ja orkesterin jäsentä.
Tuottaja Patric Lagus totesikin, että tilanne on haasteellinen, sillä hevosmusikaalissa täytyy saada neljä osaaluetta toimimaan yhdessä, hevoset, ratsastajat, orkesteri ja kuoro.
Olympiastadionilla sunnuntaina nähtävä huippu-urheilijoiden valjakkokisa sai vauhdikkaan vahvistuksen
osallistujakaartiinsa. Kisaan saatiin mukaan entinen F1-kuljettaja Mika Salo. Hevoset Stadikalla tapahtuman muut osallistujat sunnuntain kisassa ovat Kalle Palander, Esa ”Tiki” Tikkanen ja Matti
Keskinarkaus.
Valjakkokisa nähdään nyt myös lauantai-iltana. Urheilijoiden tapaan lauantainkin kisaajilla on kova
kilpailuvietti, mutta he ovat täysin toiselta yhteiskunnan osa-alueelta, politiikasta. Hevoset Stadikalla kisaan lähtevät ennakkoluulottomat kansanedustajat Timo Heinonen Kokoomuksesta, Mikael Jungner
SDP:sta, Antti Kaikkonen Keskustasta ja Anni Sinnemäki Vihreistä. Kansanedustajien valjakkokisa nähdään
stadionilla lauantai-iltana.
Koko perheen tapahtumassa on lapsille poniratsastusta, Työhevosharrastajien suomenhevosia vetämässä
heinäkärryajeluita ja expossa mm. paljon eri eläimiä, kuten alpakoita ja maatiloilta tuttuja eläimiä.
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Lauantaina on kaikkien keppihevosten tapaaminen kisakentällä! Muistakaa siis tuoda keppihevosenne, niin
pääsette osallistumaan palkintojenjakoon, kunniakierrokseen ja valokuvaukseen stadionin kentällä!
Hevoset tulevat stadikalle 14.-15. syyskuuta, tule sinäkin!
Lisätietoa: www.ratsastus.fi/hevoset_stadikalla
Käy tykkäämässä Facebookissa: www.facebook.com/HevosetStadikalla
Liput Lippupalvelusta: www.lippupalvelu.fi/artist/hevoset-stadikallalippuja/924987?CAMEFROM=FB_STOREFRONT_HEVOSETSTADIKALLA

SRL:n vaalivaliokunta tiedottaa:
Suomen Ratsastajainliiton syyskokouksen 24.11.2013 henkilövaaleihin pyydetään jäsenistön ehdotuksia
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

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.
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SEURA-JA JÄSENPALVELUT

Loppuvuoden jäsenmaksualennus
Suomen Ratsastajainliitto vähentää omia jäsenhintojaan -50 % syyskuun alusta ratsastusseuraan liittyville
jäsenille. Hinnat ovat 1.9. alkaen seuraavat:
o
o

Senioritäysjäsenet 22,50 €, junioritäysjäsenet 20 €
Senioriperhejäsenet 11,25 €, junioriperhejäsenet 10 €

Seuran oma jäsenmaksuosuus pysyy ennallaan. Jäsenmaksualennus ei edellytä seuroilta toimenpiteitä,
vaan muutos tapahtuu automaattisesti liitosta. Jäsenmaksualennusta kannattaa hyödyntää seuran
jäsenhankinnassa syksyllä.

Horse Show’n kävijäkisa alkaa – kerätkää joukkue kasaan!
Joko seuranne on varannut liput Helsinki Horse Show’hun? Se kannattaa tehdä nyt, sillä SRL:n ja
Horse Show’n kävijäkisa alkaa jälleen. Yli 10 hengen joukkueet voivat osallistua kisaan ja lunastaa Horse
Show-lippunsa -20 % edullisemmin.
Kävijäkisa alkaa 10.9. ja päättyy 30.9.2013. Nyt kannattaa lähteä syksyn must-reissulle Hartwall Areenalle
hyvässä seurassa!
Lisätietoja ja osallistumisohjeet: www.ratsastus.fi/kavijakisa

Avoin Sinetti- päiväseminaari urheiluseurojen seurajohdolle
Tänä vuonna myös kaikilla urheiluseuroilla on mahdollisuus osallistua Valo ry:n järjestämään
Sinettiseuraseminaariin. Urheiluseurojen päiväseminaari järjestetään lauantaina 5.10 klo 11–17 Marina
Congress Centerissä Helsingissä.
Tilaisuuden puheenaiheena:
• Monipuolisesti urheilevasta lapsesta kasvaa taitava aikuisurheilija – miten mahdollistamme
monipuolisuuden?
• Urheiluseuratoiminta muuttuu – kuinka nuoret, vapaaehtoiset ja yhteisöllisyys pysyvät vauhdissa
mukana?
Lisätietoja päivän ohjelmasta: www.ratsastus.fi/srl/srl_tiedottaa/101/0/avoin_sinetti_paivaseminaari_urheiluseurojen_seurajohdolle_la_5_10
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Ratsastusseurojen puheenjohtajat koolla – ilmoittautuminen päällä!
Ratsastusseurojen puheenjohtajat tapaavat yhteisen koulutuksen merkeissä perjantaina 18.10. klo 12–17
Valo-talossa Helsingissä. Päivän aikana opiskellaan yhdistystoiminnan aakkosia sekä mietitään
puheenjohtajan tehtäviä ja vastuita. Tapaamisen jälkeen puheenjohtajat jatkavat Helsinki International UB
Horse Show’hun. Puheenjohtajatapaamiseen voi ilmoittautua 3.10. mennessä.
Lisätietoja: www.ratsastus.fi/EnrolmentClient/info.aspx?Key=426A28FB5A60B31C346E156B9295CA5A

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

KUNTOLIIKUNTA

Syyskuu on liikuntakuukausi – loppurutistus Kuntohaasteeseen
Ratsastajainliiton Kuntotyöryhmä on julistanut syyskuun liikuntakuukaudeksi. Seurat haastetaan mukaan
leikkimieliseen lajikokeilukilpailuun, jossa parhaimmat luonnollisesti palkitaan. Tilannetta seurataan
Ratsastajainliiton Kunnon Ratsut -blogissa. Liikuntakuukautta kannattaa hyödyntää Kuntohaasteen
treenivaiheessa.
Lisätietoja ja ohjeet: www.ratsastus.fi/liikuntakuukausi
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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.
Lisätietoja koulutuksesta ja ensi vuoden koulutusajat:
www.ratsastus.fi/ratsastusliikuntana/liikkuvaratsastaja

Kuntohaasteen lopputestaukset päällä – yhteistesti Jyväskylässä
Kuntohaasteen treenijakso alkaa monella joukkueella olla lopuillaan. Muistattehan kontaktoida
kuntotestaajat ja varata joukkueellenne lopputestit ajoissa. Kuntotestaajat on lueteltu liiton nettisivuilla:
www.ratsastus.fi/kuntotestaajat
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.
Lisätietoja tapahtumasta:
www.ratsastus.fi/EnrolmentClient/info.aspx?Key=7FCE12FC97759B0EC753B63CF54A0250

Kunnossa kaiken ikää – hanketukihaku syyskuun loppuun
Kunnossa kaiken ikää -toimintaohjelman (KKI) tavoitteena on innostaa työikäisiä säännöllisen liikunnan
pariin ja luoda eri puolille Suomea helposti lähestyttäviä liikuntapalveluja. KKI-ohjelmalta voi hakea
hanketukea paikallishankkeisiin, joissa hakijana on rekisteröity yhteisö. Haku päättyy 30.9.
Lisätietoja ja hakuohjeet: www.kki.likes.fi/pages/content/Show.aspx?id=18
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KILPAILU- JA VALMENNUSTOIMINTA

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.

Haku lännenratsastusvalmennuksiin on avattu
Haku SRL:n lännenratsastuksen maajoukkue- ja aluevalmennuksiin on auki 30.9. asti.
Lisätiedot:
www.ratsastus.fi/koulutus_ja_valmennus/valmennusrenkaat/hakuohje/lannenratsastuksen_hakulomake

Vuoden 2014 kilpailukalenterin suunnittelu, vielä ehtii!
Vuoden 2014 kilpailuja haetaan merkitsemällä toiveensa suoraan Kipaan. Kirjallisia hakemuksia ei
aiemmista vuosista poiketen tarvita. Haku on avoinna koko ensi vuoden kilpailuille siten, että järjestäjät
voivat lisätä, poistaa ja siirtää kilpailuja alla olevan aikataulun mukaisesti.






Haku alkaa, Kipa avoinna 1.8. alkaen
Haku päättyy 30.9.2013
1.-7.10. järjestäjillä on mahdollisuus poistaa kilpailu tai siirtää toiseen ajankohtaan
8.10. alkaen lajikomiteat käsittelevät kilpailukalenterit
1.11. kalenterit vahvistetaan

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/ohjeita_kilpailunjarjestajalle

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
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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!

KOULUTUKSET JA TAPAHTUMAT

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

Hevoskerhon ohjaajan peruskursseja syksyllä
Hevoskerhon ohjaajien peruskurssi on tarkoitettu nuorisotoiminnasta kiinnostuneille ja etenkin
heppakerhojen ohjaajaksi aikoville. Kouluttajina toimivat Suomen Ratsastajainliiton nuorisokouluttajat.
Pääsyvaatimuksena on 14-vuoden ikä, innostus lasten ohjaamiseen sekä Hoito I -merkin suoritus tai
vastaavat tiedot ja taidot. Kurssi sisältää mm. alle 13-vuotiaan lapsen kehitys ja ohjaaminen, ohjaajan
tehtävät, Nuori Suomi -ohjelma, materiaalien käyttö, kerhotoiminnan suunnittelu ja käytännön
harjoitukset. Kurssimateriaali: Hevostaitokansio, Hevoskerhon ohjaajan opas sekä Hevoskerholainen työkirja.
Seuraava kurssit:
Hevoskerhon ohjaajien peruskurssi, Kokkola, la 12.10.2013
Hevoskerho-ohjaajan peruskurssi, Jämsä la 16.11.2013
Lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet www.ratsastus.fi/koulutus_ja_valmennus/kalenteri
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Toimihenkilöille:
o
o
o
o
o
o

Esteratsastuksen aluepuheenjohtajatuomarikoulutus, Hyvinkää la 28.9.2013 klo 08.45 - 17.00
Yleisstewardikoulutus, Hyvinkää, la 28.9.2013 - su 29.9.2013
Suureläinpelastuskurssi, Mustiala, la 28.9.2013 - su 29.9.2013
Esteratsastuksen aluepuheenjohtajatuomarikurssi, Hyvinkää, la 28.9.2013
Turvallisuuspäällikkökoulutus, Hyvinkää, su 29.9.2013
Estetuomareiden tulospalvelukoulutus, Hyvinkää, su 29.9.2013

Lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet www.ratsastus.fi/koulutus_ja_valmennus/kalenteri

Muut:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Valtakunnallinen tallikohtaaminen, Kaarina, pe 20.9.2013
Hevos- ja heinämatka Pietariin, to 26.9.2013 - la 28.9.2013
Liikuttaja-koulutus, Jyväskylä, la 28.9.2013 - su 29.9.2013
Ratsastajan kuntotestaajakoulutus, osa 1, aerobinen kunto, pe 4.10.2013, Helsinki
Hevoskerho-ohjaajan peruskurssi, Vantaa, la 5.10.2013
Avoin Sinetti -päiväseminaari urheiluseurojen seurajohdolle, la 5.10.2013, Helsinki
Sinettiseuraseminaari 2013, la 5.10.2013 - su 6.10.2013, Helsinki
Ratsastusseurojen puheenjohtajien tapaaminen, pe 18.10.2013, Helsinki
Urheillen terveyttä - ratsastuksen oheisliikunnan ohjaajakoulutus, to 24.10.2013, Vesanka
Kuntohaasteen lopputestaus, Jyväskylä, la 26.10.2013
Valtakunnallinen tallikohtaaminen, Suonenjoki, pe 1.11.2013
Miten tehdään hyvä kouluratsastuksen vapaaohjelma Kür? Porvoo, la 2.11.2013
Urheilufoorumi ja lajiseminaarit, Helsinki, la 23.11.2013
Ratsastajainliiton sääntömääräinen syyskokous, su 24.11.2013
Valtakunnalliset hevosyrittäjäpäivät, Nokia, 29.–30.11.2013

Lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet www.ratsastus.fi/koulutus_ja_valmennus/kalenteri

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.
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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.

MUUT AJANKOHTAISET

Syksyn tallikohtaamiset
Ratsastajainliitto järjestää tuttuun tapaan tallikohtaamisia syksyn aikana. Tallikohtaamiset on tarkoitettu
liiton jäsentallien yrittäjille, ratsastuksenopettajille ja muulle henkilökunnalle. Kohtaamisten aikana
vaihdetaan hyviä käytäntöjä, kuullaan asiantuntijaluentoja sekä käydään lävitse Ratsastajainliiton
ajankohtaisia asioita. Tallikohtaaminen on liiton jäsentallien edustajille ilmainen (sisältää myös lounaan).
Ajankohdat:
o
o

20.9.2013 klo 10.00 - 15.00 Kaarina, Tuorla, Ammattiopisto Livia
1.11.2013 klo 10.00 - 15.00 Suonenjoki, Vanhamäen hyvinvointikeskus

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: www.ratsastus.fi (tapahtumakalenteri)
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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. paikka avoin

Etelä-Suomi:

ESRA:n syyskoulutuksiin ilmoittautuminen päättyy 20.9.
Nyt on aika päivittää seurojen toimihenkilöiden osaamista ensi kauden kilpailuihin! ESRA järjestää 28.–29.9.
toimihenkilöiden koulutusviikonlopun Hyvinkäällä. Viikonlopun tarjonnassa esteratsastuksen
aluepuheenjohtajatuomarikurssi, estetuomareiden tulospalvelukoulutus, turvallisuuspäällikkökurssi, sekä
yleisstewardikurssi. Ilmoittautumiset koulutuksiin päättyvät 20.9., joten nyt on aika toimia.
Ilmoittautumiset nettisivujen tapahtumakalenterin kautta osoitteessa www.ratsastus.fi/etela-suomi.
Myöhemmin syksyllä tarjolla myös estetuomarikurssi uusille estetuomareille 9.-10.11., hevoskerhoohjaajan peruskoulutus 5.10. ja alueen syyskokouksen yhteydessä perinteinen seurojen puheenjohtajien
tapaaminen 12.10.

Kaakkois-Suomi:
Tulossa lokakuussa kilpailunjärjestäjä- ja kuuluttajakoulutus ja marraskuussa Kokoamisen perusteet -luento.
Seuraa tapahtumakalenteria osoitteessa: http://www.ratsastus.fi/kaakkois-suomi

Keski-Suomi:
Joko olet mukana Liikuttaja-koulutuksessa? Keski-Suomen alueella järjestetään edullinen
Liikuttajakoulutuskokonaisuus 28.–29.9. Hyödyntäkää alueen tarjoama etu seurassanne ja ilmoittautukaa
mukaan. Ilmoittautumisaikaa 19.9. asti. Lisätietoja: www.ratsastus.fi/keski-suomi
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Häme:
o
o
o

7.10. Seurakohtaaminen, Lahti
9.10. Seurakohtaaminen, Tampere
21.10. Syyskokous, Hämeenlinna

Lännenratsastuksen alueellinen valmennus 2014
Hämeen alue järjestää lännenratsastuksen alueellista valmennusta Tampereen Niihamaan
ratsastuskeskuksessa. Valmentajana toimii Meeri Simula.
Hakemukset tulee jättää 30.9 mennessä SRL:n internetsivulla löytyvällä lomakkeella.
Kukin hakija voi jättää hakemuksen riippumatta asuinpaikkakunnastaan. Valmennusrenkaaseen valituilta
edellytetään sitoutumista valmennukseen.
Hämeen alueellisen valmennuksen yhteyshenkilöinä toimivat
Antero Salja, 040-549 2647 / antero.salja@kolumbus.fi ja Auli Kuisma, 050-572 4549 /
auli.k.kuisma@gmail.com

Pohjanmaa:
o

16.–17.11. Superviikonloppu, Ilmajoki
Ohjelma julkaistaan pian alueen tapahtumakalenterissa! (useita eri koulutuksia luvassa)

o

16.–17.11. Aluevalmennettavien kuivaleiri, Ilmajoki
Ohjelma julkaistaan pian alueen tapahtumakalenterissa!

o

16.11. SRL Pohjanmaan syyskokous, Ilmajoki

Seuraava sähköinen seuratiedote ilmestyy lokakuussa.
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