Suomen Ratsastajainliiton seurakilpailun 2009 voittajat
Vuoden Ratsastusseurakilpailu järjestettiin nyt kuudetta kertaa, mutta toisin kuin aikaisemmin kilpailu
toteutettiin siten, että palkinnot jaettiin viideltä eri osa-alueelta, jotka ovat hevostaidot ja turvallisuus,
koulutukset ja tapahtumat, liikunta ja kuntoilu, harrastetoiminta sekä kilpailutoiminta. Jokainen voittanut
seura palkittiin tuhannen euron stipendillä.
Kilpailuun osallistui yhteensä 52 seuraa ympäri Suomea. Kilpailu käytiin seurojen täyttämien
arviointilomakkeiden perusteella. Lomakkeissa käytiin läpi seurojen toimintaa vuonna 2009 laajasti aina
nuoriso-, harraste- ja kilpailutoiminnasta yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen asti. Lisäksi palkittiin alueiden
parhaimmat ratsastusseurat sekä kunniamaininnalla kolme seuraa.
Hevostaidot ja turvallisuus: Iron Team Riders ry
Iron Team Riders ry on reilun sadan jäsenen ratsastusseura Rautalammilla. Seura on Nuoren Suomen
Sinettiseura. Seuralla on monipuolista toimintaa kaikenikäisille ja se on kiinnittänyt toiminnassaan erityistä
huomiota hevostaitoihin sekä turvallisuusnäkökulmiin. Seura järjestää runsaasti koulutuksia sekä tarjoaa
jäsenistölleen vankkaa yhteistyötä paikallisten ratsastuskoulujen ja tallien kanssa.
Koulutukset ja tapahtumat: Kajaanin Ratsastusseura ry
Kajaanin Ratsastusseura on 250 jäsenen aktiivinen ratsastusseura sekä Nuoren Suomen Sinettiseura.
Kajaanin Ratsastusseura on toiminut seuratoiminnan edelläkävijänä usean vuoden ajan ja se on onnistunut
kehittämään toimintaansa monipuolisesti kaikilla osa-alueilla. Seura erottui joukosta panostuksellaan
laajamittaisiin ja monipuolisiin koulutuksiin ja laadukkaisiin tapahtumiin.
Kilpailutoiminta: Kangasalan Ratsastajat ry
Kangasalan Ratsastajat on yli neljänsadan jäsenen ratsastusseura, joka tarjoaa monipuolista valmennus- ja
kilpailutoimintaa kaikenikäisille sekä kouluttaa jäsenistöään ahkerasti. Seura järjestää useita kilpailuja aina
kilpailuharjoituksista kansalliselle tasolle asti. Seura tekee aktiivista yhteistyötä alueen ratsastuskoulujen ja
muiden ratsastusseurojen kanssa.
Liikunta ja kuntoilu: Muhoksen Ratsastajat ry
Muhoksen Ratsastajat ry on noin sadan jäsenen ratsastusseura. Seura tarjoaa monipuolista liikuntaa
kaikenikäisille ja se on osallistunut menestyksekkäästi Suomen Ratsastajainliiton Kuntohaaste-kilpailuun.
Seura järjestää ratsastuksen ohella kattavaa oheistoimintaa ja eri lajien lajikokeiluja sekä tekee tiivistä
yhteistyötä paikallisten urheiluseurojen kanssa.
Harrastetoiminta: Pietarsaaren Ratsastajat ry
Pietarsaaren Ratsastajat ry on vajaan kahdensadan jäsenen ratsastusseura sekä Nuoren Suomen
Sinettiseura. Seuran toiminta on suunnattu erityisesti lasten ja nuorten harrastetoiminnan kehittämiseksi, ja
näin seura mahdollistaa jäsenilleen monipuolisen ja laadukkaan harrastamisen. Seura vastaa myös
Pietarsaaren Ratsastuskoulun toiminnasta.
Alueiden parhaat: (500€/ seura)
Etelä-Suomi: Karlvikin Ratsastajat ry
Häme: Kangasalan Ratsastajat ry
Itä-Suomi: Iron Team Riders ry
Kaakkois-Suomi: Kotkan Ratsastajat ry
Keski-Suomi: Ratsastusseura Aramara ry
Lounais-Suomi: Luoteis-Satakunnan Ratsastajat ry
Pohjanmaa: Alavuden ratsastajat ry
Pohjois-Suomi: Muhoksen Ratsastajat ry
Erityismaininnat: (2 kpl HIHS 2010- lippuja/ seura)
ABC - Ratsastajat ry: Hieno palkitsemisjärjestelmä, tiimitoimintamalli sekä
toiminnan monipuolisuus
Mäentaustan Ratsastajat ry: Laiskojen tätien kuntopiiri
Mikkelin Ratsastusseura ry: Heppakirjasto- idea

