SUOMEN RATSASTAJAINLIITON SÄHKÖINEN SEURATIEDOTE TAMMIKUU 2013

SRL YLEISTÄ

Alkuvuoden muistilista seuratoimijoille

Tammikuu – helmikuu:
o
o
o
o
o
o

Kilpailulupakausi 2013 lisätään rekisteriin => seurat pääsevät tulostamaan kilpailuluvat
jäsenmaksunsa maksaneille jäsenille vuodelle 2013.
Hippos-lehti nro 1 toimitetaan kaikille vuonna 2012 jäsenmaksunsa maksaneille täysjäsenille.
Vuoden 2013 alusta liittyneille jäsenille tulee Hippos-lehti alkaen numerosta 1 edellyttäen, että
jäsenmaksu on kirjautunut sporttirekisteriin 18.1.2013 mennessä.
Mahdollisuus liiton tarjoamiin jäsenetuihin alkaa, kun jäsenmaksu on kirjautunut rekisteriin.
Viimeisetkin seurojen toimihenkilölistat aluesihteerille!
Ensimmäinen jäsenmaksutilitys seuroille helmikuussa.

Maaliskuu:
o
o
o

Jäsenmaksunsa maksaneet täysjäsenet saavat jäsenkortin Hippos-lehti nro 2:n mukana.
Jäsenmaksunsa maksaneet perhejäsenet saavat jäsenkortin erillisessä kuoressa lehden
ilmestymisen jälkeen.
Lisävakuutuslasku lähetetään kaikille jäsenille jäsenkorttisaatteen mukana maaliskuusta alkaen.
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Ratsastajainliiton kevätkokous Helsinki-Tukholma-laivalla
Ratsastajainliiton kevätkokous ja Ratsastusgaala järjestetään 19.–21.4.2013 Tallink Silja -risteilyllä
Helsingistä Tukholmaan. Kevätkokousviikonlopun ohjelmasisällöstä tiedotetaan helmi-maaliskuussa.

SEURA-JA JÄSENPALVELUT

Jäsenetuesite 2013 on ilmestynyt
Liiton vuoden 2013 jäsenedut esittelevä esite on valmistunut. Painettu esite lähetetään seurojen
yhteyshenkilöille tammikuun lopussa paperipostitse. Lisäesitteitä voi tilata maksutta osoitteesta
nina.kaipio@ratsastus.fi. Esite on tulostettavissa myös seuratoiminnan sivuilta.

Vetovoimaisin seura - syksyn jäsenhankintakampanjan tulokset helmikuussa
Ratsastusseuroilla oli syksyn 2012 aikana mahdollisuus osallistua liiton jäsenkamppikseen. Ratsastajainliitto
tavoitteli samalla 50 000 jäsenen lukumäärää.
Seurojen jäsenhankintakampanjan tulokset selviävät helmikuun alkuun mennessä. Kaikkien ratsastusseuran
jäsenten kesken arvotaan Horse Show-lippuja vuoden 2013 perjantai-illan näytökseen.

Seurakyselyyn vastasi 260 seuratoimijaa
Ratsastajainliiton seurapalvelutiimin toteuttamaan seurakyselyyn vastasi marraskuussa 260 seuratoimijaa.
Kyselystä laadittu kooste on luettavissa täällä. Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!

Seuratoiminnan kehittämistuki 2013
Vuonna 2013 seuratoiminnan kehittämistuki haetaan suoraan opetus- ja kulttuuriministeriöltä.
Kehittämistuen tavoitteena on tarjota laadukasta toimintaa mahdollisimman monelle, ennen kaikkea
lapsille ja nuorille, kohtuukustannuksin. Keinona on perustoiminnan kehittäminen esimerkiksi päätoimisen
tai osa-aikaisen palkkaamisen, osaamisen lisäämisen, paikallisen yhteistyön tai seuran strategiaprosessien
avulla.
Vuoden 2013 seuratuesta lyhyesti:
• Seuratuen jakaa jatkossa Opetus- ja kulttuuriministeriö
• Tarkemmat hakuohjeet, kriteerit ja lomakkeet julkaistaan ministeriön verkkosivuilla tammikuussa
• Haku aukeaa helmikuussa ja päättyy 15.3.2013
• Vuonna 2013 seuratukea myönnetään 3 850 000 euroa, mikäli eduskunta hyväksyy talousarvioesityksen

2

Vuoden Ratsastusseurat 2012 -kilpailu starttaa uudistuneena
Hyvälle ratsastusseuralle jaetaan vuosittain tunnustuspalkinto laadukkaasta ja monipuolisesta seuratyöstä.
Suomen Ratsastajainliitto ja sen alueet haluavat näin kiittää seuroja tärkeästä vapaaehtoistyöstä.
Valtakunnallinen seurakilpailu alkaa jälleen. Kilpailukonseptia on uudistettu seuroilta tulleiden palautteiden
mukaisesti. Kilpailussa painotetaan entistä enemmän seuratoiminnan laadukkuutta.
Vuoden Ratsastusseurat 2012 -kilpailussa palkitaan kolme (3) valtakunnallisesti ansiokasta ratsastusseuraa
1000€:n palkinnolla. Kilpailussa palkitaan lisäksi jokaisen alueen paras seura. Alueiden parhaimmat seurat
palkitaan 500€:n palkinnolla. Kaikkien kilpailuun osallistuneiden seurojen kesken arvotaan tuotelahjoja.
Lisätietoja: www.ratsastus.fi/vuodenratsastusseurat

Kuntohaaste on alkanut – kaikki mukaan kuntoilemaan!
Ratsastajainliiton Kuntotyöryhmän toteuttama Kuntohaaste -kunnonkohotuskampanja kannustaa seuroja ja
talleja liikkumaan. Leikkimieliseen haasteeseen voi osallistua 5-10 henkilön joukkueella.
Kuntohaasteeseen ilmoittaudutaan palauttamalla osallistumislomake osoitteeseen nina.kaipio@ratsastus.fi
tai SRL/Nina Kaipio, Radiokatu 20, 00093 Helsinki. Osallistumislomake löytyy liiton nettisivujen
materiaalisalkusta.
Kuntotyöryhmä järjestää alueellisia starttipäiviä ja hyvinvointiseminaareja, joiden aikana joukkueella on
mahdollisuus kuntotestaukseen edullisesti.
Starttipäivät keväällä:
• Lauantai 30.3. klo 10–15, Tampereen Ratsastuskeskus
• Lauantai 27.4. klo 10–15, Oulun ravirata, Äimärautio/Oulun Ratsastajat ry
Lisätietoja: www.ratsastus.fi/Kuntohaaste

Ajankohtaisinfo merkkisuorituksista
Merkkisäännöt on päivitetty, ja ne julkaistaan SRL:n nettisivuilla tammikuun aikana. Muun muassa
esteratoihin on tullut uudet vaihtoehdot ja ohjeistusta on selkeytetty.
Tammikuun loppuun mennessä SRL:on toimitetut merkki-ilmoitukset ehtivät tämän vuoden jäsenkortteihin.
Jos ette ole toimittaneet viime vuoden merkki-ilmoituksia vielä liittoon, kannattaa toimia ripeästi.
SRL:n toimistolla merkkisuorituksista vastaa vuoden alusta lähtien Kielo Kestinmäki
(kielo.kestinmaki@ratsastus.fi, p. 050-3000 769). Kielon kautta hoituvat merkkitilaukset, merkki-ilmoitukset
sekä muut merkkeihin liittyvät tiedustelut. Merkkien toimitusaika on noin kaksi viikkoa, ja tilauksen päälle
tuleva postiennakkokulu on kuusi euroa.
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HEVOSTAIDOT JA HEVOSEN HYVINVOINTI

Hevostaitokansio muuttuu Hevostaito-oppaaksi
Hevostaitokansion uudistaminen on loppusuoralla. Kansio vaihtuu kierrekansiin, sisältöä on päivitetty ja
lisätty.
Opasta voi tilata Sporttikaupasta helmikuusta lähtien. Julkaisun valmistumisesta tiedotetaan SRL:n
nettisivuilla.

Hevoskerhomateriaalien päivitys käynnissä
Hevoskerhon ohjaajan oppaan painos on loppu. Oppaan päivitystyö on alkanut, ja se valmistuu talven
aikana.
Myös Hevoskerholaisen vihko päivitetään kevään aikana. Valitettavasti päivitetyt materiaalit eivät ehdi
vuoden ensimmäisiin kerhonohjaajakoulutuksiin, mutta kurssilaiset saavat materiaalit veloituksetta postitse
heti niiden valmistuttua.

Hevoskerhon ohjaajille ja ohjaajiksi haluaville koulutuksia tarjolla





2.2. peruskurssi, Noormarkku
9.2. peruskurssi, Kangasala
9.2. peruskurssi, Alavus
10.2. jatkokurssi, Kangasala

Lisätiedot: www.ratsastus.fi -> tapahtumakalenteri

Uudet Hevostaitokilpailusäännöt
1.1.2013 astuivat voimaan uudet Hevostaitokilpailusäännöt. Sääntöjä on tiivistetty ja selkeytetty, mutta
ainut varsinainen muutos on, että joukkuekilpailuun voi kuulua vain juniorisarjalaisia. Säännöt julkaistaan
SRL:n nettisivuilla tammikuun aikana.

Vuoden 2014 tilavaatimukset
Tallien tilavaatimukset astuvat voimaan 1.1.2014. Vaatimus on jo koskenut uusia tallirakennuksia
(31.12.2000 jälkeen rakennettuja), mutta 15 vuoden siirtymäajan jälkeen myös vanhoilta talleilta
edellytetään vaatimuksien noudattamista. Tilavaatimuksina ovat karsinoiden koot taulukon mukaan (esim.
kaikki yli 160 cm säkäkorkeudeltaan olevat hevoset tarvitsevat vähintään 9 m2 kokoisen karsinan) sekä
tallien sisäkorkeus (1,5 x hevosen säkäkorkeus, kuitenkin aina vähintään 2,2m).
Lisätietoja: Kielo Kestinmäki, kielo.kestinmaki@ratsastus.fi
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Hevostaitotapahtumia tulossa:



7.4.2013 Tampereen Hevoset -messuilla Talli 2014 -seminaari tallien kokovaatimuksista
25.5.2013 Hevostaitopäivä aikuisille Ypäjällä

KILPAILUTOIMINTA
Sääntömuutokset
Vuoden alussa voimaan astuneet lajisääntömuutokset on koottu lajeittain koosteiksi, jotka löytyvät
osoitteesta www.ratsastus.fi/kilpailut/saantomuutokset. Loput lajisääntömuutokset, mm.
kenttäratsastuksen osalta, astuvat voimaan 1.3. alkaen. Muutoksien julkaisusta tiedotetaan liiton
nettisivuilla. Tarkennuksia on tullut myös yleisen osan liitteisiin. Varsinaiset sääntövihkot löytyvät
materiaalisalkusta.

Ohjeita kilpailujen järjestäjille
Tutustu SRL:n ohjeisiin kilpailujen järjestäjälle osioon netissä.
Sisältö:
• Kipan ja Equipen ohjeita
• Kutsujen tarkistamisohjeet
• Ohje kilpailukuuluttajalle
• Sääntöasiaa
• Turvallisuusasiaa
• Ympäristöasiaa
• Tietoa SRL:n vuokrattavasta kilpailukalustosta
Lisätietoja: www.ratsastus.fi/ohjeita_kilpailunjarjestajalle

Rokotustietojen tarkistaminen
SRL:n kilpailusääntöjen mukaan hevoset ja ponit pitää olla rokotettu voimassa olevan rokotusohjelman
mukaisesti. Rokotukset tulee olla merkitty rokotustodistukseen, joka tulee esittää pyydettäessä
kilpailupaikalla. Rokotustodistuksessa tulee olla hevosen virallinen nimi ja rekisterinumero. Eläinlääkärit
ovat voineet marraskuusta 2011 alkaen merkitä hevosten rokotustiedot Suomen Hippoksen Heppajärjestelmään, josta tiedot siirtyvät KIPAan. Mikäli KIPAsta puuttuu hevosen rokotustieto, se ei estä
ilmoittautumasta/kilpailemasta. Rokotustodistus tulee tällöin esittää kilpailupaikalla. Rokotustodistus tulee
aina ottaa mukaan kilpailupaikalle! Viime kaudella Heppa-merkinnöissä on esiintynyt puutteita ja tästä
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johtuen SRL suosittelee, että järjestäjät tarkistavat kaikkien hevosten rokotustodistukset, vaikka tiedot
olisivat Kipassa.
Kilpailukanslian tehtävänä on tarkistaa kilpailuun osallistuvien hevosten rokotustiedot. Käytännössä
järjestäjä voi sopia esim. kilpailun eläinlääkärin kanssa, että tämä tarkistaa rokotukset.
Mikäli hevospassi otetaan kansliaan esim. karsinan siivouspantiksi, kannattaa jättäjälle antaa jonkinlainen
”narikkalappu”, jota vastaan passin saa noutaa. Kerää narikkalaput talteen palautuksen yhteydessä.

Rokotusmääräys, voimassa 1.1.2009 alkaen:
Kaikki hevoset, joilla aiotaan osallistua kansallisiin tai aluekilpailuihin on rokotettava perus- ja
tehosterokotteilla seuraavasti:
- Ensimmäinen perusrokote, jonka jälkeen toinen perusrokote 21 – 92 vrk kuluessa ensimmäisestä
perusrokotteesta.
- Sen jälkeen ensimmäinen tehosterokote 6 kk (+21 vrk) toisesta perusrokotteesta. (Koskee hevosia, joiden
jälkimmäinen perusrokote on annettu 1.1.2009 jälkeen.).
- Hevonen voi osallistua kansalliseen ja aluekilpailuun, kun molemmat perusrokotukset on annettu, vaikka
ensimmäistä tehosterokotusta ei ole vielä annettu, edellyttäen, että jälkimäisestä perusrokotuksesta on
kulunut vähintään 7 vrk ja enintään 6 kk (+21 vrk)

Rokotustiedoissa puutteita
Hevonen EI voi startata, jos rokotustiedot ovat puutteellisesti, esim. rokotusväli on ylittynyt. Hevonen,
jonka rokotustiedot ovat virheelliset, ei saa jäädä kilpailualueelle.
Jos kanslia havaitsee rokotustiedoissa puutteita:
- Pyytäkää eläinlääkäriä ja/tai tuomariston puheenjohtajaa tarkistamaan tiedot. Mikäli tämä on vahvistaa
havainnon, ottakaa rokotustiedoista kopio ja kopioon tuomariston puheenjohtajan allekirjoitus, jolla
todetaan, että hevonen on lähetetty kotiin puutteellisten rokotustietojen vuoksi. Kopiossa tulee näkyä
hevosen oikea nimi. Ko. kopio lähetetään SRL:oon välittömästi osoitteella SRL/Minttu Kuusisto/Radiokatu
20, 00093, f. 09-149 6864 tai skannattuna s-postilla minttu.kuusisto@ratsastus.fi.
- Merkitkää Equipeen luvaton poisjäänti ja tuomarikommentti ”puutteelliset rokotustiedot sekä HEVOSEN
NIMI”. Älkää palauttako kilpailumaksuja Kipassa. SRL hoitaa ko. maksujen kirjaukset saatuaan ilmoituksen
rokotuspuutteista.
- SRL merkitsee hevosen toistaiseksi voimassa olevaan kilpailukieltoon, kunnes omistaja/kilpailija toimittaa
kopion voimassa olevista rokotustiedoista. SRL lähettää hevosen omistajalle/kilpailijalle tiedon
kilpailukiellosta sekä rokotusohjeet ja tiedon miten kielto puretaan.
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Tulospalveluohjeita

Tuomariston antamat huomautukset
Suulliset huomautukset tulee merkitä Equipen tuomarikommentteihin. Kommenttiin tulee kirjata: kilpailijan
nimi, huomautuksen syy ja huomautuksen antajan nimi. Annetuista huomautuksista on lähetettävä tieto
SRL:oon Marian Seppälälle, marian.seppala@ratsastus.fi välittömästi kilpailun jälkeen.

Lähtöoikeuden evääminen
Mikäli hevosen lähtö joudutaan eväämään, esim. suupielissä näkyvän veren vuoksi, merkitään Equipeen
luvaton poisjäänti ja tuomarikommentti. Kommenttiin tulee kirjata: kilpailijan ja hevosen nimi, poisjäännin
syy ja huomautuksen antajan nimi. Älkää palauttako kilpailumaksuja Kipassa. SRL hoitaa ko. maksujen
kirjaukset saatuaan ilmoituksen tapahtuneesta. Tieto lähtöoikeuden eväämisestä lähetetään SRL:oon
Marian Seppälälle, marian.seppala@ratsastus.fi välittömästi kilpailun jälkeen.

Kilpailuluvat ja sääntökoulutukset
Vuoden alku on kiireistä aikaa jäsensihteereille, kun kilpailulupia haetaan. Suositus kilpailulupien
myöntämiseen on päivitetty 20.12.12: www.ratsastus.fi/kilpailut/kilpailuluvat/kilpailulupien_myontaminen
Muistuttakaa jäseniänne, että vanhoilla luvilla voi ilmoittautua vain kilpailuun, joka tapahtuu viimeistään
15.2. Eli vanhalla luvalla EI voi ilmoittautua kilpailuun, joka tapahtuu 16.2.

Seurakilpailuissa:
Ratsut ja ponit
Ratsun tulee olla Suomen Hippoksen rekisterissä tai sillä täytyy olla SRL:n kilpailunumero. Vuosimaksua ei
vaadita. Rokotustodistus vaaditaan vain, mikäli seuraluokka järjestetään aluekilpailun yhteydessä.
Kilpailija
Jäsenmaksu pitää olla maksettu kuluvalle kaudelle ennen luvan aktivoimista. Ratsastaja aktivoi seuraluvan
itse SRL:n nettisivujen kautta. Tilaamiseen tarvitaan sähköpostiosoite sekä jäsennumero.

Alue- ja kansallisissa kilpailuissa:
Ratsut ja ponit
Ratsun tulee olla Suomen Hippoksen rekisterissä tai sillä täytyy olla SRL:n kilpailunumero. Vuosimaksun (40
€) tulee olla päivittyneenä Kipaan. Rokotustodistus vaaditaan. Ilman asianmukaisia rokotuksia ratsu ei voi
startata eikä majoittua kilpailupaikalla. Hevosten rokotukset tulevat KIPAan, mikäli ne on merkitty Suomen
Hippoksen Heppa-rekisteriin. Eläinlääkäri syöttää rokotustiedot Heppa-rekisteriin. Ratsun asiakirjojen pitää
olla mukana kilpailupaikalla. Kansallisissa kilpailuissa pitää poneilla olla hyväksytty mittaustodistus.
Kilpailija
Jäsenmaksu pitää olla maksettu kuluvalle kaudelle.

7

o
o
o

o

Alueluvalla (30 €) on oikeus kilpailla aluetason luokissa, kaikissa lajeissa, kaikilla alueilla. Seura
myöntää luvan ja järjestää tarvittaessa sääntökoulutusta ja -kokeen.
Kansallisella A-luvalla (150 €) on oikeus kilpailla kansallisissa sekä alue- ja seuraluokissa kaikissa
lajeissa, kaikilla alueilla.
Kansallisella B-luvalla (60 €) on oikeus kilpailla kansallisissa vikellys-, matkaratsastus-,
lännenratsastus- ja valjakkoajokilpailuissa sekä alue- ja seuraluokissa kaikissa lajeissa kaikilla
alueilla.
C-lupa kansalliseen kilpailuun (50 €) oikeuttaa kilpailijaa osallistumaan yhteen nimettyyn kilpailuun.
Ratsun täytyy olla Suomen Hippoksen rekisterissä tai sillä on oltava SRL:n kilpailunumero sekä
vuosimaksu päivittyneenä Kipaan. Seura anoo C-luvan liitosta.

Kansainvälisissä kilpailuissa:
Ratsut ja ponit
Ratsun tulee olla rekisteröitynä FEI:hin (10 €). Ratsulla tulee olla voimassaoleva FEI-passi sekä rokotukset
voimassa FEI:n sääntöjen mukaisesti.
Kilpailija
Jäsenmaksu pitää olla maksettu kuluvalle kaudelle ja ratsastajan täytyy olla rekisteröity FEI:hin (10 €).
Kilpailupa
o
o
o
o

A KV-lupa 300 € (este, koulu, kenttä)
B KV-lupa 210 € (matka, valjakko, vammais, vikellys, lännen)
Kv-kilpailuvat sisältävät kansallisen A/B-kilpailuluvan sekä seura- ja aluekilpailuluvan. Kilpailija anoo
luvan SRL:sta. Lomake löytyy www.ratsastus.fi -> materiaalit -> lomakkeet
C-lupa kansainväliseen kilpailuun (50 €) oikeuttaa kilpailijaa osallistumaan yhteen nimettyyn
kilpailuun. Ratsastaja anoo C-luvan liitosta.

Uutta vuodelle 2013
Maaliskuun alusta saadaan mukaan KIPAan kaikkien lajien ilmoittautumis- ja maksujärjestelmä. Myös
kilpailujen tulokset tulevat jatkossa KIPAan.
Lisätietoa kilpailuluvista: www.ratsastus.fi/kilpailut/kilpailuluvat

Ehdotuksia Ratsastusgaalassa palkittaviksi
Suomen Ratsastajainliitto palkitsee vuosittain menestyneitä urheilijoita, hevosia sekä seuratoimijoita
Ratsastusgaalassa huhtikuussa. Kilpailusuoritusperusteisten palkintojen saajat valitsee jäsenistön esitysten
perusteella Ratsastusgaalan tuomaristo. Palkitsemistilaisuus järjestetään lauantaina 20.4.2013 HelsinkiTukholma risteilyllä. Jäsenistö on tervetullut antamaan ehdotuksensa palkittaviksi.
Lisätietoja: www.ratsastus.fi/srl/srl_tiedottaa/101/0/kenesta_vuoden_2012_ratsastaja_tee_ehdotuksesi
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KOULUTUKSET

Toimihenkilökoulutuksia
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Puheenjohtajatuomariseminaari, Tampere, su 20.1.2013
Kansallinen ratamestariseminaari, Tampere, su 20.1.2013
Estetuomarit, ratamestarit ja stewardit -lisenssikoulutus, Tampere, ke 30.1.2013 klo 18.00
Estetuomarien, ratamestarien ja stewardien lisenssikoulutus, Säkylä, la 2.2.2013
Estetuomarikurssi, Oulu, la 2.2.2013 - su 3.2.2013
Stewardikurssi, Oulu, la 2.2.2013 - su 3.2.2013
Tyylituomarikurssi ja lisenssikoulutus, Kaarina, la 2.2.2013 - su 3.2.2013
Estetuomareiden, stewardien ja ratamestarien lisenssikoulutus, Oulu, su 3.2.2013
Valmentajakoulutus, taso II (yleisosio), Jakso 1, Vierumäki, ma 4.2.2013 - ke 6.2.2013
Estetuomarien, -stewardien ja ratamestarien lisenssikoulutus, Hyvinkää, la 9.2.2013
Ratamestareiden ja estetuomarien lisenssi koulutus (vanhoille), Vöyri, la 9.2.2013 klo 13.15
Vikellystuomarikurssi, Helsinki, la 9.2.2013 - su 10.2.2013
Tuomareiden, stewardien ja ratamestareiden lisenssikoulutus, Lahti, ke 13.2.2013
Estetuomarien, stewardien ja ratamestareiden lisenssikoulutus, Jyväskylä, la 16.2.2013
Aluepj-tuomarikoulutus, Jyväskylä, la 16.2.2013
Stewardikoulutus, Kaarina, la 16.2.2013 - su 17.2.2013
Lisenssikoulutus estetuomareille, ratamestareille ja stewardeille, Lappeenranta, to 21.2.2013
IIIK-FEI-koulutuomareiden skaalantarkastus, Espoo, pe 22.2.2013 - la 23.2.2013, kouluttajana
hollantilainen Wim Ernes
Estetuomarien, ratamestarien ja stewardien lisenssikoulutus, Kuopio, la 23.2.2013 - 15.00
Estetuomarikurssi, Kaarina, la 23.2.2013 - su 24.2.2013
Estetuomarikurssi, Riihimäki, la 2.3.2013 - su 3.3.2013
IV- JA IVK skaalantarkastuskurssi, Ruovesi, su 3.3.2013
Kouluratsastuksen stewardkurssi ja lisenssikoulutus, Hyvinkää, la 9.3.2013 - su 10.3.2013
IV-IVK-koulutuomarien skaalantarkastus, Hyvinkää, su 24.3.2013 klo 09.00 - 16.00
Valmentajaseminaari, lisenssikoulutus, Ypäjä, to 18.4.2013 - pe 19.4.2013
Kenttäratsastuksen toimihenkilökoulutus, Kerava la 27.4.2013 - su 28.4.2013, kouluttajana Martin
Plewa (GER) FEI tuomari, ratamestari, TA
George Morris kurssi, Ypäjä, ke 1.5.2013 - pe 3.5.2013, valmentajien lisenssikoulutus

Lisätiedot: www.ratsastus.fi/koulutus_ja_valmennus/kalenteri
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ALUEET TIEDOTTAVAT

Pohjois-Suomi:
o

o
o
o

2.-3.2. Kilpailutoiminnan Superviikonloppu Oulussa
Ohjelmassa mm. estetuomarikurssi, stewardikurssi, estepuolen lisenssikoulutus, sääntökoulutus
ratsastajille sekä tulospalvelu- ja laitekoulutuksia ja tietysti Kultaisen Kavion Gaala
9.-10.3. Tyylituomarikurssi ja lisenssikoulutus Oulussa
23.3. IV- ja IVK-koulutuomarien skaalantarkistus ja lisenssikoulutus Oulussa
27.4. Kuntohaaste 2013 -starttipäivä ja hyvinvointiseminaari Oulussa

Lounais-Suomi:
o
o
o
o
o
o
o
o

2.-3.2. Tyylituomarikurssi ja lisenssikoulutus Kaarinassa
2.2. Estetuomarien, stewardien ja ratamestarien lisenssikoulutus Säkylässä
3.2. Estetuomarien, stewardien ja ratamestarien lisenssikoulutus Kaarinassa
9.2. Aluevalmennettavien kuivaleiri, myös avoimia luentoja, Kaarinassa
16.–17.2. Stewardikurssi Kaarinassa
23.–24.2. Estetuomarikurssi Kaarinassa
2.3. Hevoskerhon ohjaajien peruskurssi Kaarinassa
3.3. Hevoskerhon ohjaajien jatkokurssi Kaarinassa

Tulossa myös sääntökoulutus kilpailijoille, poniagilitykurssi ja sosiaalipedagogisen hevostoiminnan kurssi 
Seuraa tiedottelua!

Itä-Suomi:
o
o
o
o

2.2. Jäsensihteerikoulutus Suonenjoella
9.2. Ratsastajan hyvinvointipäivä Kuopiossa
23.2. Estetuomarien, stewardien ja ratamestarien lisenssikoulutus Kuopiossa
2.3. Koulutus kilpailujen järjestäjille Kiuruvedellä

ESRA:
o
o
o
o
o

9.2. Superlauantai, (kuuluttaja, tiedotus, lisenssikoulutus estetuomarit, ratamestarit, stewardit,
kuivaleiri) Hyvinkää
23.–24.2. Kilpailunjärjestämiskoulutus, tulospalvelu, kanslia, Equipe ja ATU, Riihimäki
2.-3.3. Estetuomarikurssi, Riihimäki
9.-10.3. Kouluratsastuksen stewardkurssi ja lisenssikoulutus, Hyvinkää
16.3. Rahaa seuran kassaan, Tuusula
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o

24.3. IV ja IVK-koulutuomarien skaalantarkastus

Lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet: www.ratsastus.fi/etela-suomi

Keski-Suomi:
o
o

16.2. Estetuomarien, stewardien ja ratamestareiden lisenssikoulutus, Jyväskylä
16.2. Aluepj-tuomarikoulutus, Jyväskylä

Lisätiedot: www.ratsastus.fi/keski-suomi

Kaakkois-Suomi:
o
o

21.2. Lisenssikoulutus estetuomareille, ratamestareille ja stewardeille, Lappeenranta
9.3. Mielenterveyden ensiapu 1 peruskoulutus, Kouvola

Lisätiedot: www.ratsastus.fi/kaakkois-suomi

Pohjanmaa:
o
o
o

9.2. Jäsensihteerikoulutus, Vöyri
9.2. Estetuomareiden ja ratamestarien lisenssikoulutus (vanhoille), Vöyri
9.-10.2. Aluevalmennettavien kuivaleiri, Vöyri

Lisätiedot: www.ratsastus.fi/pohjanmaa

Häme:
o
o
o
o

28.1. Lupa/sääntökoulutus uusille kilpailijoille, Tampere
30.1. Estetuomarit, ratamestarit ja stewardit -lisenssikoulutus, Tampere
4.2. Lupa/sääntökoulutus uusille kilpailijoille, Tampere
6.2. Kilpailijoiden sääntökoulutus ja TTT, Tampere

o

9.-10.2. Koulutusviikonloppu, Kangasala
Lauantai 9.2.
• EA1 -kurssi
• Kerho-ohjaajan peruskurssi
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• Equipe-kurssi
• Turvallisuuspäällikkökurssi
• Kilpailun järjestäminen ja vapaaehtoisen motivointi

Sunnuntai 10.2.
• EA1 -kurssi jatkuu sekä samalla päivitys (8h) EA1 tai EA2 -kursseja
• Kerho-ohjaajan jatkokurssi
• Equipe -jatkokurssi
• Jäsensihteerikoulutus

o
o
o
o

11.2. Tavat & Taidot Takaisin ja kilpailijoiden sääntökoulutus, Lahti
13.2. Tuomareiden, stewardien ja ratamestareiden lisenssikoulutus, Lahti
13.2. Kilpailijoiden sääntökoulutus ja TTT, Tampere
3.3. IV- JA IVK skaalantarkastuskurssi, Ruovesi

Lisätiedot: www.ratsastus.fi/hame

Seuraava sähköinen seuratiedote ilmestyy helmikuussa.
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