SRL:N SÄHKÖINEN SEURATIEDOTE tammikuu 2009




Aluesihteeri-asiaa: Liittoon päin asioidessasi ota ensisijaisesti yhteyttä oman alueesi aluesihteeriin.
Yhteystiedot täältä:
http://89.250.62.33/asp/system/empty.asp?P=42&VID=default&SID=642171363151486&S=0&C=28322
Ohjeista myös oman seurasi jäsenistöä aluesihteereiden olemassaolosta.
Eva-Sandbäck-Pajunojan sähköpostiosoite on muuttunut: eva.sandback@ratsastus.fi.

* Tärkeitä päivämääriä vuodelle 2009
31.1. Vuoden Ratsastusseura -kilpailun osallistumisaika päättyy, samalla kisalla valitaan myös Vuoden alueelliset
Ratsastusseurat
6.-8.2. Apassionata, Helsinki
15.3. Urheiluseuratoiminnan kehittämistukien hakuaika päättyy, lisätietoja www.seuratuki.fi
25.-26.4. SRL:n kevätkokousviikonloppu: lauantaina seminaari seuratoimijoille, lauantai-iltana Vuoden Palkittavat juhlaillallinen, sunnuntaina kevätkokous
16.5. Valtakunnallinen Hevostaitomestaruuskilpailu, Ravijoki (Harju)
31.5. Sinettiseurahaku päättyy, lisätietoja Sinettitoiminnasta
http://www.ratsastus.fi/asp/system/empty.asp?P=178&VID=default&SID=976013932510253&S=0&C=22289
3.-5.7. Hevoshullu Powercup -finaali, Lahti
31.8.-6.9. Nouse Ratsaille –viikko
6.9. Nouse Ratsaille -päivä
15.-18.10. Helsinki International FIM Horse Show
21.-22.11. SRL:n syyskokousviikonloppu


Pollux-kilpailujen järjestäjäksi ilmoittautuminen 2009

Pollux -seurakisat jatkuvat totuttuun tapaan opetushevosilla ratsastaville alle 18-vuotiaille ratsastajille. Lajeina ovat
esteratsastus, kouluratsastuksen taitokilpailu sekä hevostaidot. Kisajärjestäjinä toimivat SRL:n jäsentallit yhteistyössä
jäsenseurojen kanssa. Kisajärjestäjät voivat valita lajeista 1-3 mieleistä. Pollux-hevoskerho toimittaa kisajärjestäjille
sponsorilaatikon, jossa on mm. 20 esinepalkintoa sekä tarvittavat radat, tehtävät ja ohjeet kisan järjestämiseen.
Sponsorilaatikoita on varattu 200 kpl, jotka jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 16.
helmikuuta, mutta kannattaa toimia nopeammin, sillä laatikot saattavat hyvinkin loppua jo ennen sitä! Lisätietoja ja
ilmoittautumisohjeet
http://www.ratsastus.fi/asp/system/empty.asp?P=167&VID=default&SID=976013932510253&A=closeall&S=0&C=26902
.


Tulossa olevia hevoskerhon ohjaajien koulutuksia keväällä 2009

Seurojen kannattaa hyödyntää kevään ohjaajakurssit uusien ohjaajien kouluttamiseen; varsinkin, jos on jo tiedossa, että
vanhoja ohjaajia on jäämässä kevään jälkeen pois. Näin uudet, koulutetut ohjaajat ehtisivät harjoitella ohjaamista kevään
ajan vanhojen ohjaajien rinnalla. Pääsyvaatimuksena kurssille on vähintään 14-vuoden ikä (täyttää tänä vuonna) sekä
Hoito I -merkin suoritus tai vastaavat tiedot ja taidot.
17.-18.1. Nuori Suomi -peruskurssi, Kirkkonummi (painotuksena erityisryhmien ohjaaminen) 31.1. Nuori Suomi peruskurssi, Kuopio 7.2. Nuori Suomi -peruskurssi, Lappeenranta 21.3. Nuori Suomi -peruskurssi, Lieto 22.3. Nuori
Suomi -peruskurssi, Lieto 28.3. Nuori Suomi -peruskurssi, Lieto
Lisätiedot koulutuksista tapahtumakalenterista
http://www.ratsastus.fi/asp/system/empty.asp?P=40&VID=default&SID=976013932510253&S=1&C=23377.


Seuratoiminta on SRL:n vuoden 2009 pääteema

Seuratoiminnan vuonna SRL keskittyy kehittämään omia seuroille suunnattuja palveluitaan sekä kannustaa seuroja
oman toiminnan kehittämiseen mm. järjestämällä seuraseminaarin kevätkokouksen yhteydessä. Liiton uusittu strategia
toimitetaan seuroille helmikuun aikana uusitun seurakansion osana. Pääteema näkyy myös alueiden toiminnassa, jotka
järjestävät seuroille koulutuksia ja kohtaamisia. Vuoden seurakilpailun palkintopottia on teemavuoden kunniaksi
korotettu ja voiton mahdollisuuksia lisätty, kun uudet alueelliset kilpailusarjat starttaavat.



Vuoden 2008 ratsastusseura-kilpailu

Onko teidän seuranne alueenne paras? Vai peräti valtakunnan ykkönen? Kilpailussa on uutuutena alueelliset sarjat.
Jaossa kaikkiaan 9 000 €. Lue lisää ja varmista, että seurasi on mukana tästä linkistä
http://www.ratsastus.fi/asp/system/empty.asp?P=10&VID=default&SID=944032843622435&S=0&C=27040


Valtiolta suoraa tukea päätoimisten työntekijöiden palkkaamiseen seuroihin

Ratsastusseurojen on myös mahdollista hakea kehittämistukea päätoimisten työtekijöiden palkkaamiseen seuroihin.
Tuen avulla tavoitteena on palkata urheiluseuroihin 200 uutta päätoimista. Painopisteenä on seuran hallinnon
(seurayhteisön), lasten ja nuorten tai aikuisväestön terveyttä edistävän liikunnan kehittäminen. Tuki on maksimissaan
50 prosenttia työntekijän palkkauskuluista. Palkkaustuen lisäksi seurat tulevat saamaan koulutustukea, jonka avulla
luottamushenkilöt ja palkattu työntekijä voivat kouluttautua uusiin vastuutehtäviin.
Toinen tukimuoto on toiminnallinen tuki. Toiminnallista tukea myönnetään seuralle lasten ja nuorten liikuntatoiminnan
sekä aikuisväestön terveyttä edistävän liikunnan kehittämiseen ja laajentamiseen.
Molempien tukimuotojen hakuohjeet ja kriteerit löytyvät hankesivustolta www.seuratuki.fi. Hakulomake on auki
2.2.2009 - 15.3.2009. Ensimmäinen tukikuukausi on elokuu 2009. Palkkaustukea voi hakea vain vuonna 2009.
Toiminnallisia tukia voi hakea vuosittain.
Jos seurasi on kiinnostunut hakemaan tukea, ilmoittakaa kiinnostuksenne harrastepäällikkö Katri Klingalle,
katri.klinga@ratsastus.fi tai p. 09.2294 5243. Katrilta saa myös lisätietoja ja vinkkejä tuen hakemiseen.


Kuntohaaste 2009

Jälleen on uusi vuosi ja tavoitteena yhä parempikuntoiset ratsastajat. Onko sinun ratsastusporukkasi tällä kertaa Horse
Shown aitiossa? Harjoittelukausi alkaa jo maaliskuussa joten nyt kiireellä porukka kasaan ja kuntotestiin. Kuntohaasteen
säännöt, palkinnot ja ilmoittautumisohjeet löydät SRL:n nettisivuilta
http://www.ratsastus.fi/asp/system/empty.asp?P=686&VID=default&SID=992541021697331&S=0&C=18665


Suomen Ratsastajainliitto solminut yhteistyösopimuksen St.1:n kanssa

Lue lisää uudesta jäsenedustasi:
http://89.250.62.33/asp/system/empty.asp?P=78&VID=default&SID=642171363151486&S=0&C=28355

