Suomen Ratsastajainliitto
Pohjois-Suomen Aluejaosto

Avoin kutsu kaikille ratsastusseuroissa toimiville tai muuten aiheesta kiinnostuneille:

RATSASTUKSEN SUPERVIIKONLOPPU OULUSSA 7.-8.11.2009

Kilpailukausi alkaa olla lopuillaan ja on aika katsoa jo ensikauteen. Jokainen
seura on tehnyt suunnitelmia vuodelle 2010 ja nyt on mahtava tilaisuus
kouluttaa uusia toimihenkilöitä ensivuoden kilpailuihin.
Tarjolla on monenlaista koulutusta, kuten tuosta ohjelmasta huomaatkin.
Koulutusten hinta on nipistetty hyvin edulliseksi, jotta seuroista voi osallistua
useampi henkilö samaankin koulutukseen, jotta tieto ei jää vain yhden
osallistujan varaan.
Pääset osallistumaan Suomen huippukouluttajien opetukseen, nautit hyvästä
ruuasta sekä ennen kaikkea pääset jakamaan kokemuksiasi muiden
seuratoimijoiden kanssa. Voiko siis parempaa koulutusviikonloppua ollakaan?
Ja kaikki tämä tapahtuu Oulun keskustassa, Hotelli-Ravintola Lasaretissa.
Nettisivut löytyvät osoitteesta: www.lasaretti.com
Lauantai-iltana järjestetään historian ensimmäinen ”Kultaisen Kavion Gaala”.
Heppaväki pukee parhaat yllensä ja ihmettelee ”vieraita ihmisiä”…
Tässä iltatapahtumassa jaetaan kultaa ja kunniaa vuoden aikana menestyneille ratsastajille, ratsastusseuroille sekä muille mahdollisille toimijoille.
Illalliskortin hinta on 30 euroa, joka sisältää illallisen noutopöydästä sekä
ohjelman.
Sunnuntain seurakohtaamisessa paneudutaan ajankohtaisiin asioihin SRL:n
harrastepäällikkö Katri Klingan kanssa.
Huomaathan, että sunnuntain ohjelma on todellakin ilmainen, joten kaikki
joukolla mukaan!
Ilmoittautumiset aluesihteerille torstaihin 22.10.2009 mennessä:
emmi.kupiainen@ratsastus.fi
Koulutuksista ja tapahtumasta voit tiedustella:
Hinni Koskenniemi, jaoston pj. hinni.koskenniemi@elisanet.fi
Satu Myllykangas, satu.myllykangas@rko.fi

OHJELMA:
Lauantai 7.11.2009
klo 9.30 tervetulokahvit
klo 10.00-13:00
1. Viestintäkoulutus, Pohjois-Pohjanmaan Liikunta
2. Onnistunut kilpailutapahtuma - kilpailunjohtajan koulutus, Ari Eriksson
3. Stewardikoulutus, SRL Matti Kuusi
klo 13.00 lounas
klo 14.00-16:00
1.Rahaa seuran kassaan, Pohjois-Pohjanmaan Liikunta
2. Onnistunut kilpailutapahtuma - kilpailunjohtajan koulutus jatkuu, Ari Eriksson
3. Stewardikoulutus jatkuu, SRL Matti Kuusi
4. Mitenkä se oikeen oli - Equipe koulutus, P-SR Ossi Moilanen
klo 16.00 kahvi
Ohjelmassa tauko
klo 19.00 Kultaisen Kavion Gaala
Illalliskortin hinta on 30 euroa / hlö, sisältää illallisen sekä ohjelman.
-Illallinen Ravintola Lasaretissa
-Palkintojen ja kunniamainintojen yms. jako
-Livemusaa, menoa ja meininkiä!
Sunnuntai 8.11.2009
klo 9.00
-Seurakohtaaminen, SRL harrastepäällikkö Katri Klinga ja aluesihteeri Emmi Kupiainen
Yhteistyöllä tuloksiin; SRL – alue - seurat
-Aluepuheenjohtaja tuomarikurssi, SRL Matti Kuusi
klo 12:00-13:00
-P-SR:n syyskokous
klo 13:30-17:00
-Aluepuheenjohtaja tuomarikurssi jatkuu, SRL Matti Kuusi

JA MITÄ SE SITTEN KUSTANTAA:
-Steward-koulutus sekä aluepj-koulutus maksavat 45€/hlö
-Muut koulutukset maksavat 20€/hlö
- toteutuvat, mikäli osallistujia on n. 10/koulutus
KOULUTUKSET SISÄLTÄVÄT KAHVIT JA LOUNAAN
-Sunnuntain ohjelma on maksuton (paitsi tuo aluepj-koulutus)
Pitkämatkalaisille on tarjolla edullista majoitusta:
Majoitus 2hh, 85 € / huone, majoitus 1hh, 75 € / huone
Hinta sisältää aamiaisen, allas- ja saunaosaston käyttömahdollisuuden sekä kuntosalin vapaan käytön.
Majoitusvaraukset kämppiksineen aluesihteerille ilmoittautumisen yhteydessä!

Kaikki maksut maksetaan 22.10.2009 mennessä jaoston tilille: 110730-616528, viitteeksi
seuran nimi, sekä Superviikonloppu.

