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1. Meri-Lapin ratsastajat ry. on vuonna 2001 perustettu ratsastusseura, joka juhlii tänä vuonna 10-vuotista
taivalta erilaisten kilpailuiden ja tapahtumien merkeissä. MeLaRa toimii Meri-Lapin Hevospalvelun tiloissa.
Yritys ja seura tekevät kiinteää yhteistyötä. Meri-Lapin ratsastajat pyrkii tukemaan kaikentasoisia ratsastajia
kilpailun ja laadukkaiden valmennuksen merkeissä.
Virallisena tiedotusvälineenä niin tuntitoimintaa, valmennuksia, heppakerhoa kuin muutakin seuran
toimintaa koskevissa asioissa käytämme internet-sivujamme: www.melarat.net (Foorumi). Siellä on
ilmoitukset perutuista tunneista, tulevista tapahtumista jne.
2. MeLaRa järjestää tänä vuonna toukokuussa kansalliset kouluratsastuskilpailut, heinäkuussa 2-päiväiset
alue-estekilpailut ja lukuisia muita alue- ja seuratason kilpailuita. Seurakilpailukausi aloitettiin huhtikuussa,
jolloin järjestettiin myös aluetason kouluratsastuskilpailut maneesissa.
Haemme yhteistyökumppaneita kesän kilpailuihin! Tunnetko siis yrittäjiä, jotka haluaisivat tukea
paikallista harrastusmahdollisuutta? Meidän kanssa voi tehdä vuosisopimuksen koko kauden kattaen tai
esim. yhteen kilpailuluokkaan: Prix de…
Ole yhteydessä!
ALUSTAVA KISAKALENTERI:
2.-3.4.
Seuraeste- ja koulukisat
17.4.
Aluekoulukisat
8.5.
Alue-estekisat
29.5.
Kansalliset koulukisat
15.7.
Seuraestekisat
16.-17.7.
Alue-estekisat
20.-21.8.
Seuraeste- ja koulukisat
10.-11.9.
Pohjois-Suomen koulumestaruuskilpailut
9.10.
Alue-estekisat
3. Sääntömääräinen kevätkokous
Kaikille seuran jäsenille avoin kevätkokous pidetään toukokuussa (puolen välin jälkeen). Tarkkaa päivää ei
ole päätetty, seuraa Foorumia. On toivottavaa, että mahdollisimman moni seuran jäsen osallistuisi!
4. Valmennukset
Kesää kohti valmentajamme alkavat olemaan kiinni omissa kilpailutouhuissaan ja juuri nyt ei yhtään
sovittua valmennusta ole näköpiirissä.
Pyrimme saamaan kuitenkin Pasin, Timon tai Tepon käymään vielä toukokuussa.
Kesällä pyritään löytämään yhteistä aikaa Raul Kaunan kanssa.
Heinäkuussa olisi luvassa Timo Rokkasen tehovalmennustreeniä 3 pv:n ajan. Ilmoitetaan näistä lähempänä.
Lisäksi tarpeiden mukaan käytetään myös vierailevia valmentajia.

Katariina Pajari pitää tiistaivalmennuksia, parittomina viikkoina esteitä ja parillisina koulutreenit. Kata
valmentaa kaikenlaisia ja kaikentasoisia ratsukoita, mukaan voi tulla myös tuntihevosilla/poneilla
tuntiratsastajat, joilla olisi toiveita kisaamisesta. Ota silloin yhteyttä Katariinaan.
5. Heppakerho
Heppokerho kokoontuu vielä muutaman kerran ennen kesälomaa. Mukaan ehdit siis vielä tutustumaan ja
syksyllä pääsee sitten tositoimiin! Ohjelmassa mm. keppihevoskisat. Vetäjinä toimivat Nuori Suomiohjaajakurssin käyneet Sanna Lahdenperä ja Riikka Saukonoja. Heppakerhon toimintaan voit tutustua
tarkemmin erillisestä esitteestä MeLaRa:n sivuilta.

6. Oletko itse/vanhempasi/tuttusi ensiaputaidot omaava henkilö?
Etsimme kilpailunjärjestäjäjoukkoomme ensiapuluvan omaavia henkilöitä. Esim. aluetason estekilpailuissa
tarvitsemme EA-hoitajia, lääkäreitä, sairaanhoitajia tai terveydenhoitajia. Mikäli kiinnostus heräsi, ota
yhteyttä kilpailuvastaava Krisseen (allekirjoittanut) puh 045-1241660 tai kristiina.rauma@pp.inet.fi

Myös muut kilpailutoimihenkilöt kanttiiniin, kellottajiksi, läheteiksi, sihteereiksi jne. ovat erittäin
tervetulleita!

HYVÄÄ VAPPUA KAIKILLE!

Terveisin MeLaRa:n puolesta jäsensihteeri Kristiina Rauma

